
sko polskie w okresie 
okupacji. Był to trud-
ny czas dla wszystkich 
rodaków oraz wielka 
próba charakteru na-
rodu, z której wyszli-
ś m y  z w y c i ę s k o . 
W tym okresie naro-
dziło się wiele autory-
tetów, czy wręcz wzo-
rów do naśladowania, 
które są przecież tak 
bardzo potrzebne 
współczesnej młodzie-
ży.  

Z poważaniem,  

Redakcja 

Coraz rzadziej mówi 
się w Polsce o bohate-
rach II wojny świato-
wej, a do takiego gro-
na z pewnością może-
my zaliczyć oddziały 
cichociemnych. Ich 
powstanie oraz dzia-
łalność miały ogrom-
ny wpływ na przebieg 
walki z okupantem na 
terenie Polski w latach 
1939-1945. Niestety, 
ludzie zapominają 
o tym, jak wiele im 
zawdzięczamy. Moż-
na zaobserwować 
również, że współcze-
sna młodzież coraz 
mniej interesuje się 
historią. Z przeprowa-
dzonego przez nas 
badania wynika, że 
jedynie co trzeci uczeń 
szkoły ponadgimna-

zjalnej wie, kim byli 
cichociemni. Ten mało 
satysfakcjonujący wy-
nik skłonił nas do zde-
cydowanego działa-
nia. Postanowiliśmy 
przybliżyć naszym 
kolegom i koleżankom 
historię tych dzielnych 
i walecznych ludzi, 
którzy byli w stanie 
poświecić swoje życie 
w obronie ojczyzny. 
Mamy nadzieję, że po 
przeczytaniu tej gazet-
ki, uczniowie zaczną 
dostrzegać wartości, 
o które walczyło woj-

OD AUTORÓW— 

„WYWALCZ POLSCE WOLNOŚĆ LUB ZGIŃ” 

dewiza cichociemnych 

,,Nazywają nas cichociemnymi podobno dlatego, że niezauważal-

nie znikamy z macierzystych komórek i mamy do spełnienia tajem-

niczą misję. A cichociemny to po prostu dywersant” 

rotmistrz Adam Mackus 

ZSP IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA  

ELITA POLSKIEJ DYWERSJI 

CICHOCIEMNI  

WAŻNE TEMATY: 

Cichociemni 

Ośrodek szkoleniowy 
w Largo House  

Elżbieta Zawac-
ka ,,Zo” 

Jan Piwnik ,,Ponury” 

Aleksander Tarnaw-
ski ,,Upłaz”  

Maciej Kalankie-
wicz ,,Kotwicz” 

Hieronim Dekutow-
ski ,,Zapora” 

 

DATY HISTORYCZNE 

1 września 1939 

17 września 1939 

28 września 1939 

15/16 lutego  1941  

1 sierpnia 1944 

19 stycznia 1945 

8 maja 1945 

Grudzień 2016 Numer specjalny (2) 



Kim byli Cichociemni? 
Cichociemni to żołnie-
rze Polskich Sił Zbrojnych 
desantowani do Pol-
ski podczas II wojny świato-
wej w celu prowadze-
nia walki partyzanckiej 
z niemieckim okupantem 
o r a z  o r g a n i z o w a n i a 
i szkolenia ruchu opo-
ru w kraju.  

 

 

 

 

 „Było ich zaledwie 316, jednak ich dzieje stanowią złotą kartę w historii Polski. Spa-
dochroniarze Armii Krajowej tworzyli jedną z najbardziej elitarnych grup żołnierzy II 
wojny światowej. Początkowo określani byli mianem "ptaszków", "zrzutków" albo 
"skoczków", jednak ostatecznie przyjęła się dla nich nazwa "cichociemni", która nie-
zwykle trafnie definiowała sposób działania, do jakiego zostali przygotowani: "w ci-
szy oraz po ciemku". Niestety, część z nich została skazana w Polsce Ludowej na kary 
śmierci lub więzienia.” 

CICHOCIEMNI OD SAMEGO POCZĄTKU— 

się już pod koniec 1939 
roku we Francji. Jednakże 
ze względu na ekspansję 
wojsk niemieckich na za-
chód z realizacją pomysłu 
trzeba było zaczekać, tym 
bardziej, że tworzące się 
struktury Wojska Polskie-
go oraz polski rząd na 
uchodźctwie ewakuowa-
no do Anglii. 

21 czerwca 1940 r. genera-
łowie Sikorski i Sosnkow-
ski w samolocie opuścili 
Francję i wylądowali 

w Londynie, a już w osiem 
dni później, 29 czerwca 
został utworzony przy 
Sztabie Naczelnego Wo-
dza jego Oddział VI, czyli 
inaczej Samodzielny Wy-
dział Krajowy, później 
przemianowany na Od-
dział Specjalny. 

Geneza powstania  
oddziału— 

Pomysłodawcami  i  twór-
cami spadochronowego 
oddziału, który miał za 
zadanie prowadzenie akcji 
zbrojnych i dywersji na 
terenie okupowanego kra-
ju byli  kapitanowie Jan 
Górski oraz Maciej Kalen-
kiewicz, także późniejsi 
cichociemni. Ich idea 
przerzucenia do kraju 
świetnie wyszkolonych 
konspiratorów zrodziła 
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 Miał spełniać rolę insty-
tucji łącznikowej Naczelnego 
Wodza z Komendantem 
Głównym AK. Z tej racji zo-
bowiązany był utrzymywać 
stałą łączność radiową 
i kurierską z Polską. 

 Musiał wspierać zamie-
rzone akcje KG AK lub naka-
zanych jej przez Naczelnego 
Wodza. Z tego powodu mu-
siał utrzymywać łączność 
lotniczą z krajem i tą drogą 
dosyłać przeszkolonych ci-
chociemnych, środki finanso-
we, środki niezbędne do wal-
ki. 

 Był zobowiązany do 
wspomagania czynników 
cywilnych w łączności 
z Delegaturą Rządu na kraj. 
W tym celu musiał szkolić 
emisariuszy i kurierów poli-
tycznych, a następnie prze-

rzucić ich do Polski wraz 
z materiałami propagando-
wymi i pieniędzmi z budżetu 
cywilnego. 

 W s p ó ł p r a c o w a ł 
z pozostałymi oddziałami 
Sztabu NW we wszystkich 
zagadnieniach dotyczących 
AK, a także z SOE. 

 Pośredniczył pomiędzy 
KG AK, a rozgłośnią BBC 
przy nadawaniu haseł radio-
wych dla komórek i oddzia-
łów zarówno w terenie jak 
i w obozach jenieckich. 
Administrował funduszami 

przeznaczonymi dla AK. 

Wszystkie rozkazy i zapotrze-
bowania, jakie nadchodziły 
z KG AK szef Oddziału VI 
przyjmował za obowiązujące, 
oczywiście w miarę posiada-
nych środków jakimi dyspo-

nował. Niebawem wytwo-
rzyła się szczególna sytuacja, 
akceptowana przez wszyst-
kie komórki sztabu. Oddział 
VI zaczął być traktowany, 
jako część składowa Armii 
Krajowej, a szef oddziału 
jako rzecznik jej Komendy 
Głównej. 
 Oddział VI sztabu Naczel-
nego Wodza niebawem 
przystąpił do werbunku ci-
chociemnych. W tym samym 
czasie rozpoczęły się kursy 
w Wyższej Szkole Wojennej 
oraz Szkole Oficerów Wy-
wiadowczych w Londynie. 

 Samodzielny referat 

propagandowo-

informacyjny  

 Wydział Specjalny 

 Wydział Łączności 

 Wydział Łączności lą-

dowej 

 Wydział Wyszkolenio-

wy 

 Wydział Finansowy  

 Wydział Personalno-

Organizacyjny 

 Wydział Szyfrów  

 Wydział Operacyjny  

Zadania i funkcje Oddziału VI  

Oddział VI był podzielony na następujące wydziały: 
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Po długich przemyśleniach i konsulta-
cjach 20 września 1940 roku, Włady-
sław Sikorski podjął przełomową decy-
zję o formowaniu pierwszej polskiej jed-
nostki spadochronowej i o pilnym podję-
ciu lotów do Polski w celu zaopatrywa-
nia polskiego podziemia.  



 Pierwsza z możliwych 
hipotez sugeruje, że na-
zwa oddziału wzięła się od 
tajemniczego znikania z jed-
nostek żołnierzy, rekrutowa-
nych na cichociemnych. Zni-
kali oni po cichu w nocy, 
nikogo o niczym nie infor-
mując. 

 Inna wskazuje na zwią-
zek ze spolszczoną wersją 
an gi e l s k i eg o  o k reś le -
nia Silent and Unseen, charak-
teryzującego sposób działa-
nia przyszłych spadochro-
niarzy AK. 

 Według kolejnych źródeł 
określenie związane jest ze 
sposobem pojawiania sieci 

cichociemnych w okupowa-
nym kraju. 

 Aleksander Grobicki 
z kolei etymologię nazwy 
wywodzi od zapalnika, któ-
ry skonstruowany był z dłu-
giej aluminiowej rurki, wy-
pełnionej substancjami che-
micznymi. Uczestnicy kursu 
SO (Special Operations) uży-
wali tego zapalnika do płata-
nia sobie nieszkodliwych, 
aczkolwiek irytujących figli. 
Zapalnik zgniatano bezsze-
lestnie i po ciemku, a reszta 
działa się już sama. Nazywa-
l i  g o  c i ch o c i emn y m 
w związku z tym nazwa ta,  
w późniejszym okresie przy-

lgnęła do jego użytkowni-
ków - cichociemnych.  
 
Pierwszym dokumentem, 
w którym pojawia się okre-
ślenie cichociemni jest in-
strukcja Oddziału VI, pocho-
dząca z września 1941 roku. 
W czasie wojny w Polsce 
termin ten nie był znany. 
Spadochroniarzy nazywa-
n o  w t e d y  z r z u t k a -
mi lub ptaszkami.  

Wokół nazwy 
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ustawicznie do chwili po-
wrotu -a obraz jego różnie 
wyrażany przybiera kształty
- ma to sens szczególny. 
Wojsko Polskie widzi swój 
powrót w walce, poświęce-
niu i chwale. 
Chcemy, by orły naszych 
sztandarów zwycięsko spa-
dały na wroga, zanim spo-
czną na swej oswobodzonej 
ziemi. 
2. Ustalam dwa rodzaje Zna-
ku Spadochronowego: bojo-
wy i zwykły. Bojowy znak 
spadochronowy różni się od 
zwykłego tym, że orzeł ma 
złoty dziób i pazury. 
Znak nosi się na lewej piersi 
p o w y ż e j  o r d e r ó w . 
Na wewnętrznej stronie jest 
wyryte hasło: »Tobie Ojczy-
zno« i numer ewidencyjny 

znaku. 
3 . P r a w o 
noszenia 
znaku bo-
j o w e g o 
mają tyl-
ko żołnie-
rze, któ-
rzy brali 
udział w 
b o j o w e j 
akcji spadochronowej. Pra-
wo do noszenia znaku zwy-
kłego mają żołnierze, posia-
dający wyszkolenie przewi-
dziane odnośnymi rozkaza-
mi dla oddziałów spado-
c h r o n o w y c h . 
4. Znak Spadochronowy na-
daje Naczelny Wódz[...] 

 
Naczelny Wódz 

Sikorski 

W połowie 1941 roku gen. 
Sikorski podjął decyzję 
o ustanowieniu Znaku Spa-
dochronowego. Zgodnie 
z jego zamysłem miał on być 
odznaką polskiego spado-
chroniarza. Na referenta 
projektu znaku został wy-
znaczony kpt. Kalenkiewicz. 
Do jego graficznego opraco-
wania wyznaczono Mariana 
Walentynowicza. Dnia 20. 
czerwca tego samego roku 
Wódz Naczelny podpisał 
rozkaz ustanawiający Znak 
Spadochronowy. Oto jego 
najważniejsze fragmenty: 
 
"[...]1. Zatwierdzam Znak 
Spadochronowy w kształcie 
spadającego do walki orła. 
Na obczyźnie, gdzie myśli 
wszystkich Polaków biegną 

Znak cichociemnych  



dzy przeznaczonych dla od-
zyskania wolności Ojczyzny, 
a tajemnicy służby specjalnej 
dochowam, nawet wobec 
moich przełożonych i kole-
gów w konspiracji i nie zdra-
dzę jej nikomu, aż do końca 
wojny. Tak mi Panie Boże 
dopomóż. 

W obliczu Boga Wszechmo-
gącego i Najświętszej Marii 
Panny, jako żołnierz powo-
łany do służby specjalnej 
przysięgam, że poświęcone-
go mi sprzętu, poczty i pie-
niędzy strzec będę nie tylko 
jako dobra państwowego, 
ale i jako środków i pienię-

20. listopada 1944 roku, 
w dwa miesiące po bitwie 
pod Arnhem, Minister Obro-
ny Narodowej wydał rozkaz 
zmieniający wzór bojowego 
Znaku Spadochronowego. 
Do zwykłego znaku dodano 
pozłacany wieniec laurowy, 
przymocowany do spodu 
szponów orła. W niespełna 
10 lat później, 5. lutego 1954 

roku w Londynie został usta-
nowiony Znak Spadochronia-
rzy Armii Krajowej. Do wnę-
trza wieńca laurowego Znaku 
Spadochronowego z 20. XI 
1944 r. dodano srebrną kotwi-
cę ,,Polski Walczącej". Edycja 
tej odmiany jest niewielka, bo 
obejmuje 316 znaków– do-
kładnie tylu było cichociem-
nych.   

Potwierdzeniem tego są sta-
tystyki. Spośród osób, które 
wyraziły chęć przystąpienia 
do tak wymagającej służby- 
w okupowanej Polsce, zgło-
siło się 2413 kandydatów. 
Z tej liczby szkolenie ukoń-
czyło 606 osób, a 579 zakwa-
lifikowano do skoku. Pod-

Rekrutacja 

Werbowanie kandydatów na 
skoczków prowadzone było 
na szeroką skalę, szukano 
w rozmaitych formacjach 
Polskich Sił Zbrojnych. Wal-
ka z okupantem miała być 
prowadzona na wszystkich 
możliwych płaszczyznach 
i w każdy możliwy sposób, 
niezbędni byli zatem zarów-
no konspiratorzy wyszkole-
ni w prowadzeniu dywersji, 
radiotelegrafiści, fałszerze 
dokumentów jak i zwykli 
szpiedzy.  
 

czas 82 lotów do kraju prze-
rzucono 344 osoby, w tym 
zaledwie 316 cichociem-
nych.  

DALSZE LOSY ZNAKU 

Rekrutacja i przebieg szkolenia 

TEKST PRZYSIĘGI CICHOCIEMNYCH 

ZNAK CICHOCIEMNYCH- SPADOCHRONIARZY 

AK. WZÓR 5.II.1954  
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MIMO ŻE NABÓR OPARTY 
BYŁ NA OCHOTNICZYM 
ZGŁOSZENIU, TO DALSZA 
S E L E K C J A  B Y Ł A 
NIEZWYKLE SUROWA.  



Najsłynniejszy ośrodek szko-

lenia cichociemnych powstał 

w czerwcu 1941 roku w Largo 

House pod Leven w Szkocji. 

W 1941 roku budynek przeję-

ło wojsko i oddało go do dys-

pozycji polskim spadochro-

niarzom. Stał się on kwaterą 

główną Pierwszej Samodziel-

nej Brygady Spadochronowej, 

utworzonej i dowodzonej 

przez generała Stanisława 

Sosabowskiego. Polscy żoł-

nierze zaadaptowali na swoje 

potrzeby zaniedbany pałaco-

wy park i w ciągu kilku tygo-

dni  przekszta łc i l i  go 

w prawdziwą szkołę prze-

trwania. Nowy sposób opra-

cowany przez polskiego ofi-

cera Lucjana Gębołysia – oka-

zał się prawdziwą rewolucją 

i pozwolił czternastokrotnie 

obniżyć liczbę kontuzji wśród 

spadochroniarzy. 

Cichociemni musieli radzić 

sobie w zasadzie bez wspar-

cia Brytyjczyków. Podstaw 

lądowania uczyli się dzię-

ki wyciętej bezprawnie dziu-

rze w suficie zarekwirowanej 

stajni. Wszystkie urządzenia 

treningowe montowali z pry-

watnej inicjatywy i prywat-

nych funduszy. Dzięki temu 

kolejne turnusy elewów mo-

gły spędzać w „małpim gaju” 

– bo tak nazwano park w Lar-

go House – coraz więcej cza-

su. 

W ośrodku tym, nie tylko 

przygotowywali się do sko-

ków, ale też odbywali same 

skoki z wieży spadochrono-

wej, z balonów, oraz z samo-

lotów. Do tego dochodziły 

codzienne biegi na 10 kilome-

trów i nieustanne ćwiczenia 

wyczynowe: czołganie się 

pod zasiekami, szkolenie 

z walki wręcz, a nawet skoki 

o tyczce. Często już pod ko-

niec pierwszego dnia ćwiczeń 

żołnierze nie mogli ustać na 

własnych nogach. Ale tutaj 

nikt nie mógł liczyć na taryfę 

ulgową. Jedna ocena nega-

tywna pod koniec kursu od 

któregokolwiek z instrukto-

rów skutkowała powtórze-

niem całego szkolenia. 

Morderczy trening przynosił 

jednak rezultaty. Kiedy roze-

szła się wieść o doskonałych 

wynikach „absolwentów”.  

W Largo House zaczęto tre-

nować spadochroniarzy in-

nych nacji – głównie Francu-

zów i Norwegów. 

Po przeróżnych kursach, jakie 

kandydaci przed wyprawą 

do Polski musieli przejść, tra-

fiali do Largo House na kurs 

spadochronowy. Po zalicze-

niu sprawdzianu w ,,małpim 

gaju” i wieży spadochrono-

wej trafiali do ,,Central Lan-

ding School" w  Ringway nie-

daleko Manchesteru, gdzie 

ćwiczyli skoki z samolotów. 

Następnie byli delegowani do 

Audley End pod Londynem, 

na kurs odprawowy, na któ-

rym przyswajali sobie fałszy-

we życiorysy, zapoznawano 

ich z warunkami życia w oku-

powanym kraju, wyposażano 

w fałszywe dokumenty itp. 

Potem czekali już tylko na 

przerzut do Polski. 

Szkolenie cichociemnych  
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Pierwszy zrzut 

W nocy z 15 na 16 lutego 1941 
roku, w ramach operacji 
o kryptonimie ,,Adolphus", 
odbył się pierwszy zrzut na 
terytorium okupowanej Pol-
ski. Nagrodą za skok dla każ-
dego żołnierza był awans 
o jeden stopień. Do końca 
grudnia 1944 r. w ramach ko-
lejnych cyklów: ,,Intonacja", 
"Riposta" i "Odwet" do Polski 
przybyło drogą lotniczą 316 
cichociemnych. 

Po zrzucie 

Po zrzucie i dotarciu do War-
szawy skoczków przejmowa-
ły tzw. "ciotki", czyli kobiety 
z konspiracji, które wtajemni-
czały ich w realia okupowanej 
Polski. Przez maksymalnie 
sześć tygodni skoczek oswajał 
się z warunkami krajowymi 
i starał wtopić się w szeregi 
anonimowych konspiratorów. 
Po takiej aklimatyzacji był 
gotowy do rozpoczęcia walki 
z okupantem. 
Tak przygotowani cichociem-
ni kierowani byli do niemal 
wszystkich struktur ZWZ - 
AK. Wchodzili w skład Ko-
mendy Głównej oraz do-
wództwa poszczególnych 
okręgów, dowodzili zgrupo-
waniami partyzanckimi 
i mniejszymi oddziałami, pra-
cowali w wytwórniach broni, 
dokumentów oraz jako łącz-
nościowcy.  

Rok 1941 
Droga do Polski 

Operacje przerzutowe do 
Polski dokonywane były 
przy pomocy brytyjskich dy-
wizjonów lotniczych specjal-
nego przeznaczenia. Zadania 
takie realizował głównie 138. 
Dywizjon RAF, używając 
przystosowanych, ciężkich 
bombowców czterosilniko-
wych (przede wszystkim B -
24 Liberator). Wielogodzinne 
nocne loty pojedynczych sa-
molotów odbywały się nad 
morzem i terytorium okupo-
wanym przez Niemców, Wy-
konywane były od jesieni do 
wiosny z uwagi na dłuższe 
noce. Od końca 1943 wybie-
rano krótsze trasy z nowych 
baz we Włoszech, wówczas 
większa część lotu odbywała 
się nad okupowanym teryto-
rium. Ostatni zrzut Cicho-
ciemnych w Polsce miał miej-
sce 26 grudnia 1944 roku. 

Kursy zasadnicze: 

kurs zaprawy dywersyjno minerskiej, 
strzeleckiej i fizycznej (podstawowe 
szkolenie militarne) 

kurs badań psychotechnicznych, pro-
wadzony przez Anglików 

kurs spadochronowy  

kurs walki konspiracyjnej 

kurs odprawowy (skoczek uczył się na 
pamięć fałszywej tożsamości, tak zwa-
nej legendy: nazwiska, daty urodzenia, 
zawodu, życiorysu 

Kursy specjalnościowe: 

polski kurs wywiadu  

lotniczy kurs specjalny (w Londynie) – 
budowa i typy niemieckich samolotów 

polskie kursy pancerne, przeciwpan-
cerne, kierowców 

angielski kurs pancerny na sprzęcie 
niemieckim 

polski kurs motorowy 

angielski kurs – środki łączności ty-
pu lotnik-ziemia 

 

Cichociemni nie byli szkoleni jednolicie. Inaczej wyglądało szkolenie kontrwywiadu, dywersji, 

radiotelegrafistów, fałszerzy dokumentów. Wspólnie odbywali jedynie kurs spadochronowy 

i odprawowy. Cały program obejmował cztery grupy kursów: zasadnicze, specjalnościowe, 

uzupełniające oraz praktyki. 
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 Do końca grudnia 1944 r. 
w ramach kolejnych przerzu-
tów do Polski oprócz 316 ci-
chociemnych dokonano także 
desantu. 28 kurierów poli-
tycznych wykonano także 
trzy operacje o kryptonimach 
"Most", obejmujące: lądowa-
nie alianckiego samolotu w 
okupowanym kraju, zrzut 
żołnierza węgierskiego, który 
przeszedł następnie na Wę-
gry, tam w nocy z 26 na 27 
grudnia 1944 r. miała miejsce 
brytyjska misja wojskowa 
o kryptonimie "Freston" skie-
rowana do Polski.      
 Do kraju wysłano w przy-

bliżeniu 670 ton wyposażenia 
wojskowego, a więc broń 
i amunicje, materiały dywer-
syjne, sprzęt radiowy oraz 
bardzo zróżnicowane mate-
riały specjalne, medyczne, 
czy umundurowanie itp.. 
Skoczkowie wysłani do kraju 
zabrali ze sobą znaczne środ-
ki finansowe przeznaczone 
dla Armii Krajowej: 26 299 

375 $ w banknotach i złocie, 
1755 funtów w złocie, 3 578 
000 marek, 10 000 peset, 40 869 
800 złotych okupacyjnych, 
t z w .  m ł y n a r e k 
(fałszowanych). Tą samą dro-
gą Delegaturze Rządu z bu-
dżetu cywilnego przekazano: 
8 593 788 $ w banknotach, 16-
44 funtów w złocie, 15 911 900 
marek, 400 000 "młynarek". 
 Wyposażenie przeszkolone-

go żołnierza podczas desantu 
stanowiły: pas na pieniądze, 
manierka z alkoholem, kom-
pas, scyzoryk, dwie fiolki 
z trucizną. 
 Z trzystu szesnastu przerzu-
conych do Polski cichociem-
nych w czasie wojny zginęło 
sto trzech (ok. 30%), w tym 
dziewięciu podczas lotu lub 
skoku, osiemdziesięciu czte-
rech zginęło w walce lub zo-
s t a ł o  z a m o r d o w a n y c h 
przez gestapo, dziesięciu za-
żyło truciznę po aresztowa-
niu; na dziewięciu wykonano 
po wojnie karę śmierci na 

podstawie wyroków sądów 
w okresie stalinizmu. Spo-
śród dziewięćdziesięciu je-
den cichociemnych, którzy 
wzięli udział w powstaniu 
warszawskim, osiemnastu 
zginęło w walce. 
 W 2016 roku Narodowy 
Bank Polski wyemitował 
srebrną kolekcjonerską mo-
netę o nominale 10 złoty,   
upamiętniającą 75. rocznicę 
pierwszego zrzutu cicho-
ciemnych.   
 Imię cichociemnych nosi 
polska jednostka specjalna 
Jednostka Wojskowa Grom 
im. Cichociemnych Spado-
chroniarzy Armii Krajowej.  
 7 października 2013 roku 
w Warszawie odsłonięto Po-
mnik Cichociemnych Spado-
chroniarzy AK; autorem 
rzeźby jest Marek Moderau. 
 O cichociemnych powstały 
filmy dokumentalne w reży-
serii Marka Widarskiego. 
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O losach fikcyjnej grupy cichociemnych opowiada serial telewizyjny pt. ,,Czas honoru”, emitowany w TVP2 
od 2008 roku.  



Ogólnie o Zawackiej—  

Elżbieta Zawacka (ps. 

,,Zelma”, ,,Sulica”, ,,Zo”), uro-

dziła się 19 marca 1909 roku 

w Toruniu. Zmarła niemalże 

sto lat później, 10 stycznia 200-

9 roku, w swoim rodzinnym 

mieście.  ,,Zelma”, była kurier-

ką Komendy Głównej Armii 

Krajowej.  To jedyna kobieta 

w elitarnym gronie 316 cicho-

ciemnych. Warto wspomnieć, 

iż była drugą Polką w historii 

Wojska Polskiego awansowa-

ną na stopień generała bryga-

dy. Zawacka, to także emery-

towana profesor doktor habi-

litowana nauk humanistycz-

nych, Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. 

wej Zagroda. Od połowy 1941 

roku podróżowała między 

Warszawą, a Berlinem. Prze-

woziła pocztę, która podążała 

przez Szwecję do Londynu 

i z powrotem. Do jej obowiąz-

ków, należało także zorgani-

zowanie szlaków kurierów 

podążających do Londynu 

przez Niemcy. W czasie woj-

ny posługiwała się fałszywy-

mi dokumentami, co pozwa-

lało jej przekraczać granicę 

Rzeszy ponad sto razy, a przy 

tym przekazywać informacje 

oraz  meldunki.  

Udział w kampanii wrze-

śniowej—                         

Późnym latem, we wrześniu 

1939 roku, ,,Sulica” była żoł-

nierzem Kobiecego Batalionu 

Pomocniczej Służby Wojsko-

wej. Walczyła w obronie 

Lwowa. Kilka tygodni później 

wstąpiła do Służby Zwycię-

stwa Polski. Pozostała tam aż 

do końca roku 1945. Zimą 

1940 roku, ,,Zo”, została prze-

niesiona do Warszawy. Do-

stała przydział do Wydziału 

Łączności Zagranicznej Ko-

mendy Głównej Armii Krajo-

ELŻBIETA ZAWACKA— JEDYNA KOBIETA Z ODDZIAŁU CICHOCIEMNYCH 

manistycznym. Rozpoczęła 

studia matematyczne na Uni-

wersytecie Poznańskim. Bę-

dąc na czwartym roku stu-

diów,  związała się z Organi-

zacją Przysposobienia Kobiet 

do Obrony Kraju. Po ukoń-

czeniu studiów, oddała się 

pracy w szkole średniej. 

Udzielała się także społecznie 

jako instruktor Przysposobie-

nia Wojskowego kobiet. 

Przed rokiem 1939 pełniła 

w Katowicach funkcję ko-

mendantki Rejonu Śląskiego. 

Młodość — najpiękniejszy 
czas w życiu każdego czło-
wieka. 

Zawacka urodziła się podczas 

zaboru pruskiego. Od naj-

młodszych lat interesowała 

się wojskowością. Ukończyła 

szkołę podstawową oraz gim-

nazjum w wolnej Polsce. Eg-

zamin maturalny zdała 

w żeńskim Gimnazjum Hu-
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Elżbieta Zawacka w młodości 

Elżbieta Zawacka - Cichociemna 

Organizacja Przysposobienia kobiet do Obrony kraju 



Misja w cichociemnych— 

W lutym 1943 roku wyru-

szyła jako emisariuszka Ko-

mendanta Głównego AK, 

Stefana Roweckiego przez 

Niemcy, Francję, Andorę, 

Hiszpanię i Gibraltar do 

Sztabu Naczelnego Wodza 

w Londynie. Tam nazywana 

była Elisabeth Watson. Jej 

podróż miała na celu lepszą 

koordynację szlaków, który-

mi przekazywana była pocz-

ta krajowa. Oprócz tego mia-

ła ona przedstawić żądania  

gen. Roweckiemu, odnośnie 

uprawnień kombatanckich 

kobiet żołnierzy AK. Do oj-

czyzny powróciła w nocy z 9 

na 10 września 1943 roku. 

Została ona zrzucona ze spa-

dochronem w ramach ak-

cji ,,Neon 4”. Wylądowała na 

palcówkę ,,Solnica” pomię-

dzy zabudowaniami mająt-

ku we wsi Osowiec, a fol-

warkiem we wsi Chawłowo.  

Obecnie jest to Adamów-

Wieś, niedaleko Grodziska 

Mazowieckiego. 

w Sierpcu i Toruniu. W 1965 
roku uzyskała doktorat nauk 
humanistycznych na Uni-
wersytecie Gdańskim. Pra-
cowała tam jako adiunkt. Po 
uzyskanej habilitacji wróciła 
do Torunia. Tam podjęła 
pracę w Instytucie Pedagogi-
ki i Psychologii UMK. Zało-
żyła Zakład Andragogiki, 
który na skutek represji SB 
został zlikwidowany w 1978 
roku. Po wszystkich swoich 
działaniach odeszła na eme-
ryturę. 

Dzięki niej powstało Ogól-

nopolskie Stowarzyszenie 

Byłych Żołnierzy Armii Kra-

jowej. W pierwszym zarzą-

Po wojnie— 

W 1946 roku powróciła do 
życia normalnej obywatelki 
narodu. Podjęła pracę 
w Państwowym Urzędzie 
Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojsko-
wego przy Ministerstwie 
Obrony Narodowej. 

W 1948 roku pracowała jako 
nauczycielka w Łodzi, Toru-
niu i Olsztynie. 5 września 
1951 została aresztowana 
przez MBP, które skazało ją 
na 10 lat więzienia. Na wol-
ność wyszła 24 lutego 1955 
roku. 

Po tej karze wróciła do pracy 
w szkolnictwie. Uczyła 

dzie głównym tej organizacji 

pełniła funkcję wiceprezesa 

Zarządu Głównego. Warto 

wspomnieć, ze w 1990 roku 

była współzałożycielką Fun-

dacji ,,Archiwum Pomorskie 

Armii Krajowej”. 

biet. Działając w tej organi-

zacji brała udział w powsta-

niu warszawskim. Przenio-

sła się do Krakowa, dowie-

dziawszy się o kapitulacji . 

To stąd dalej koordynowała 

działalność kurierską na tra-

sach prowadzących do 

Szwajcarii. W październiku 

tego samego roku została 

mianowana kapitanem, 

a następnie majorem. Woj-

ska Polskiego. 

Powstanie warszaw-
skie— 

W marcu 1944 roku, Elżbie-

cie Zawackiej groziło aresz-

towanie. Z tej przyczyny 

wycofano ją z działalności 

kurierskiej. Jednak ona dalej 

mogła pracować w dowódz-

twie Wojskowej Służby Ko-
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ciepły, mocny uścisk dłoni 

i usłyszałem lekkie wes-

tchnienie: Daj Boże, żebyście 

dotarli. 

Charakterystykę Zawac-

kiej umieścił Jan Nowak-

Jeziorański w książce Kurier 

z  Warszawy:  Nawet 

w konspiracji, gdzie panuje 

anonimowość, „Zo” stała się 

postacią legendarną. (...) 

straciła rodzinę. Uchodziła 

za człowieka ostrego 

i wymagającego od innych, 

ale najbardziej od samej sie-

bie. Jej oddanie służbie gra-

niczyło z fanatyzmem. (...) 

Średniego wzrostu, blon-

dynka o niebieskich oczach 

miała w sobie coś męskiego. 

Była surowa, poważna, tro-

chę szorstka i bardzo rzeczo-

wa. W czasie rozmowy ani 

razu nie uśmiechnęła się, nie 

padło ani jedno słowo natu-

ry bardziej osobistej, nic co 

nie wiązało się ze służbo-

wym tematem. „Zo” nie 

miała na to czasu. Dopiero 

na pożegnanie poczułem 

Złoty Krzyż Zasługi 
z Mieczami; 
M e d a l  W o j s k a  -
 czterokrotnie; 
Krzyż Armii Krajowej; 
Medal Pro Memoria; 
Medal Polonia Mater No-
stra Est; 
O d z n a k a  H o n o r o w a 
za Zasługi dla Wojewódz-
t w a  K u j a w s k o -

Order Orła Białego - 1995 
Krzyż Srebrny Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari - 
Otrzymała go dwukrotnie; 
K r z y ż  K o m an d o r s k i 
z Gwiazdą Orderu Odro-
dzenia Polski - 1993; 
Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski - 1990; 
Krzyż Walecznych - Otrzy-
mała go pięciokrotnie; 

Pomorskiego – 2008/2009; 
Znak Spadochronowy Armii 
Krajowej. 

Wspomnienie ,,Zo” w książce ,,Kurier z Warszawy” 

Wspomnienie o ,,Zelmie” Kazimierza Bliskiego – cichociemnego 

pomoc i pracuje dla sprawy. 
Nie znałem jej nazwiska, 
w Londynie występowała 
jako Elisabeth Watson, ani 
szczegółów jej prywatnego 
życia. „Zo” była zawsze 
dziwna i nikt nie mógł 
w gruncie rzeczy poznać jej 
kobiecej natury. Jedno mogę 
powiedzieć, poznałem bar-
dzo dokładnie jej pełną po-
święcenia pracę dla Polski 
i jej kochające Kraj serce.” 

„W swej pracy wierzyła 
w dwie rzeczy: konieczność 
i słuszność swej pracy oraz 
w osobiste szczęście. [...] 
Dziś, gdy piszę o małym 
fragmencie z jej jakże pięk-
nego życia, nie jestem po-
zbawiony przekonania, że 
siedziałem kiedyś przy 
wspólnym biurku z jedną 
z najdzielniejszych Polek. 
Nie wiem, co się stało 
z „Zo”. Nie wiem, czy żyje, 
czy nadal niesie ludziom 
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Jan Nowak-Jeziorański 

Kazimierz Bliski 

Odznaczenia ,,Sulicy” 

Fragment pomnika Elżbiety Zawackiej 



Pomnik Zawackiej w Toruniu 

UPAMIĘTNIENIE ,,ZO” W POLSCE 
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Grób Elżbiety           
Zawackiej   

Tablica pamiątkowa na 
bloku przy ulicy Gagarina 

132-138 w Toruniu  

Tablica na moście gen. Elżbiety Zawackiej 
w Toruniu  

Skok z  pociągu... 

 
Blond kamuflaż i nienaganny 
niemiecki nie zawsze jednak 
pomagały – któregoś razu “Zo” 
spostrzegła, że ma “na ogonie” 
kilku tajniaków, których mimo 
usilnych prób za nic nie mogła 
zgubić. Nie pomagało wskaki-
wanie na ostatnią chwilę do 
tramwaju ani zmiana odzieży 
w bramach. W tej sytuacji zde-
cydowała się na ostateczność – 
wsiadła do pociągu, a następnie 
wyskoczyła na trasie z pędzącej 
maszyny, gubiąc pościg. Pora-
niona dotarła do najbliższego 
miasta. 
 
 
 

W wagonach “nur fur Deutsche”...  

 
Kurier musiał być doskonale 
poinformowany o całej sytuacji 
w polskim podziemiu, dlatego 
był dla okupanta łakomym ką-
skiem, dzięki któremu można 
było rozpracować dużą część 
podziemnej struktury. Dlatego 
po prostu nie mógł dać się zła-
pać… “Zo” miała tę zaletę, że 
będąc niebieskooką blondynką, 
doskonale mówiła po niemiecku 
– mogła bezczelnie grać Niem-
com na nosie, w razie potrzeby 
podróżując wagonami “nur fur 
Deutsche” (tylko dla Niemców – 
przyp. red.). Nikt się nie zorien-
tował, że nie jest przedstawiciel-
k ą  “ r a s y  p a n ó w ” . 
 

Ruda w parowozie… 

Już po wydaniu za nią listu 
gończego “Zo” otrzymała wiel-
ką, choć ryzykowną misję – po-
dróż do rządu polskiego w Lon-
dynie. Ufarbowana na rudo po-
dróżowała, leżąc na desce nad 
zbiornikiem wodnym w parowo-
zie, przez Francję, Andorę 
i Hiszpanię.. Najbardziej martwi-
ły ją jednak nie warunki podró-
ży, ale ewentualne spotkanie z… 
psami, do których czuła orga-
niczny lęk. 

 
 
 
 

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/1948/elzbieta-
zawacka-drzeli-przed-nia-koledzy-z-podziemia 

dzieli, iż Elżbieta Zawacka by-
ła jedną z cichociemnych. Ilu 
było cichociemnych? Oczywi-
ście 316. Niestety dobrą odpo-
wiedź znało  zaledwie 5% an-
kietowanych.  Większość wie-
działa, że te oddziały działały 
w czasie II wojny światowej.  
Na ostatnie pytanie dotyczące 
miejsc szkoleń cichociemnych, 
ponad połowa  odpowiedziała, 
że w Anglii.  

W naszej gazetce przytoczyli-
śmy historię cichociemnych. 
Aby zorientować się, jaką wie-
dzę mają nasi koledzy 
i koleżanki, przeprowadziliśmy 
sondę. Zawierała ona pięć py-
tań.  Pierwsze z nich brzmiało: 
Kim byli cichociemni? Co trzeci 
uczeń wiedział że byli to żoł-
nierze Polskich Sił Zbrojnych.  
Na  drugie pytanie, niemal 
wszyscy uczniowie odpowie-

Jak widzimy, wiedza młodych lu-
dzi nie jest imponująca. .  

Przygody  Zawackiej   

Co tak naprawdę uczniowie wiedzą o Cichociemnych?  

http://niepoprawni.pl/blog/1948/elzbieta-zawacka-drzeli-przed-nia-koledzy-z-podziemia
http://niepoprawni.pl/blog/1948/elzbieta-zawacka-drzeli-przed-nia-koledzy-z-podziemia


Polski z powodu zakończenia 

wojny. Część z nich w nowej 

rzeczywistości w okresie    

PRL-u, np. profesor Elżbieta 

Zawacka pomimo szykan zro-

biła karierę naukową (była 

profesorem Uniwersytetu 

w Toruniu).  

R.: Który cichociemny ode-

grał największą rolę w czasie 

II wojny światowej?  

G.K.: Myślę że największą 

rolę odebrał Leopold Okulic-

ki, który był dowódcą od 1944 

do 19 stycznia 1945. Jego roz-

kaz z 19 stycznia o rozwiąza-

niu Amii Krajowej umożliwił 

zwłaszcza młodym żołnie-

rzom AK, znalezienie się w tej 

ekstremalnej rzeczywistości, 

w której wielokrotnie przy-

szło im realizować zadania na 

rzecz  Polskiego Państwa 

Podziemnego, płacąc niekie-

dy cenę najwyższą – cenę 

własnego życia. Nie udało się 

do dzisiaj znaleźć grobów 

części z nich.  

R.: Czy, któryś z cichociem-

nych działał w naszym regio-

nie?  

G.K.: Leopold Okulicki jako 

dowódca Armii Krajowej, 

odegrał dużą rolę na terenie 

Inspektoratu Rawa Mazo-

wiecka (inspektorat to odpo-

wiednik powiatu). Pod koniec 

wojny inspektorat AK Rawa 

Mazowiecka, liczył ponad 2,5 

tyś. żołnierzy i oficerów AK. 

R.: Który z cichociemnych 

zrobił na Panu największe 

wrażenie?  

G.K.: Uważam że, na ogrom-

ną uwagę zasługuje Generał 

Sosabowski. Nie był on cicho-

ciemnym., lecz  twórcą pol-

skich oddziałów specjalnych. 

Po wojnie generał musiał pra-

cować fizycznie, ponie-

waż ,,sojusznicy” nie przy-

znali mu należnych praw 

kombatanckich. Co więcej 

oskarżali go o niepowodzenie 

akcji komandosów pod Arn-

hem. Natomiast z cichociem-

nych — Maciej Kalenkiewicz, 

który był szefem sztabu u ma-

jora Hubala. Z inicjatywy ka-

pitana Kalenkiewicza stwo-

rzono cichociemnych. Pomi-

mo tego, ze stracił rękę pozo-

stał wierny żołnierskiej przy-

siędze i walczył do końca, 

ginąc w bitwie z Rosjanami 

pod Surkontami w 1944 roku. 

Pan Grzegorz Krawczyk jest 
nauczycielem historii od 25 
lat. Swój zawód wykonuje 
z ogromną pasją i poświęce-
niem, dlatego udało mu się 
wyszkolić wielu finalistów 
i laureatów konkursów histo-
rycznych.  

Redakcja: Co  Pan sądzi 
o  ichociemnych?  

Grzegorz Krawczyk: Cicho-

ciemni byli świetnie wyszko-

leni. Spośród 316 bo tylu ich 

było, większość została albo 

dowódcami oddziałów, albo 

kierowała pracą sztabu Armii 

K r a j o w e j .  J e d n y m 

z cichociemnych był Leopold 

Okulicki ps. ,,Niedźwiadek”. 

Po wojnie nie doceniono ich 

bohaterstwa. Wręcz przeciw-

nie, ścigano, represjonowano, 

czego przykładem mogą być 

losy Elżbiety Zawackiej ps. 

,,Zo”. 

R.: Co zawdzięczamy cicho-

ciemnym?  

G.K.: Byli profesjonalistami, 

którzy dążyli do odbudowy 

struktur polskiego państwa 

w warunkach wojennych.  

Ich rola w podziemiu została 

przedstawiona w ,,Czasie ho-

noru”. Kilkuset z nich nie zo-

stało nigdy zrzuconych do 

Krótka rozmowa z naszym nauczycielem historii— 
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POTRAFILI OBSŁUGIWAĆ 
RADIOSTACJĘ, 

KONSTRUOWAĆ ŁADUNKI 
WYBUCHOWE, DOBRZE 

DOWODZILI ODDZIAŁAMI 
PARTYZANCKIMI 



Jan Piwnik „Ponury” uro-
dził się 31 sierpnia 1912 
w Janowicach. W czasie 
kampanii  wrześniowej 
w 1939 roku przerzucono go 
na Śląsk z Prus Wschodnich, 
gdzie walczył z niemieckim 
dywersantem. Dowodził 
kompanią w składzie zmoto-
ryzowanego batalionu poli-
cji w obronie rzeki Pilicy i na 
jego czele 23 IX 1939 roku 
przekroczył granicę polsko – 
węgierską. Został interno-
wany przez władze węgier-
skie, przebywał w obozie 
Jolsva w północnych Wę-
grzech. Uciekł z obozu 23 III 
1940 roku i przez Jugosławię 
oraz Włochy dotarł do Fran-
cji, gdzie wstąpił do 4 Pułku 
Artylerii Ciężkiej 10 paź-
dziernika 1941 r. złożył 
przysięgę obowiązującą 
w ZWZ-AK i nocą z 7 na 8 
listopada został zrzucony do 
Polski w ramach pierwszego 
l o t u  o  k r y p t o n i m i e 
„Rucktion”. 

 Zrzut został przyjęty na pla-
cówce odbiorczej „Ugór” 
położonej pod Łyszkowica-
mi koło wsi Czatolin. Po 
zrzucie został koordynato-
rem przyjmowania zrzutów 
cichociemnych. W Wielkiej 
Brytanii z dywizjonu artyle-

rii  4 Brygady Kadrowej 
Strzelców został przeniesio-
ny do 1 Samodzielnej Bryga-
dy Spadochronowej. Został 
instruktorem w ośrodku 
szkolenia spadochronowego 
zwanego ,,małpim gajem” 
w Largo Hause. 

 Wśród członków obsługi 

placówki była również Emi-

lia Malessa ps. „Marcysia”, 

która później została żoną J. 

Piwnika. Jan Piwnik zajmo-

wał się odbiorem zrzutów 

lotniczych (kryptonim 

„Syrena”). Był koordynato-

rem wszystkich spraw zwią-

zanych z przyjmowaniem 

kolejnych grup cichociem-

nych. Po wypełnieniu swo-

ich zadań miał dowodzić 

ochroną Delegata Rządu na 

kraj, ale wolał przejąć do-

wództwo drugiego odcinka 

„Wachlarza” w Równem. Po 

krótkim odpoczynku i doj-

ściu do zdrowia po przebytej 

czerwonce objął funkcję in-

spektora i prowadził szkole-

nia z zakresu dywersji. 

W listopadzie 1942 r. Ko-

mendant Główny AK, gen. 

Stefan Rowecki ps. „Grot” 

wyznaczył Piwnika do zada-

nia przeprowadzenia akcji 

odbicia trzech osób: kpt. Al-

freda Paczkowskiego ps. 

„Wania”, komendanta III 

odcinka „Wachlarza”, Ma-

riana Czarneckiego ps. 

„Ryś” i Piotra Downara ps. 

„Azorek” z więzienia w Piń-

sku. Akcja pińska została 

uznana za wzorcową i na jej 

podstawie prowadzono 

szkolenia dywersji.  Porucz-

nik Jan Piwnik ,,Ponury’’ 

zginął 16 VI 1944 roku do-

wodząc zwycięskim atakiem 

n a  , , s t ü t z p u n k t ” 

w miejscowości Jewłasze. 

Pośmiertnie został awanso-

wany do stopnia majora, zo-

stał także odznaczony krzy-

żem Virtuti Militari IV i V 

klasy. 
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Maciej Kalenkie-
wicz ps. „Kotwicz” 

Urodził się 1 lipca 1906 ro-
ku w Pacewiczach.  Pseu-
donim wziął od herbu ro-
dzinnego „Kotwicz”. 
W połowie września Kalen-
kiewicz dołączył ochotni-
czo do sformowanego 
z rezerwistów 110 Pułku 
Ułanów, dowodzonego 
przez ppłk. Jerzego Dąm-
browskiego „Łupaszkę” 
i wchodzącego w skład Re-
zerwowej Brygady Kawale-
rii przydzielonej do obrony 
Wołkowyska. Po wkrocze-
niu wojsk radzieckich na 
teren Rzeczypospolitej puł-
ki brygady miały za zada-
nie przedostanie się w stro-
nę granicy litewskiej. Pułk 
Ppłk Dąmbrowskiego zo-
stał doprowadzony do gra-
nicy lecz jej nie przekroczy-
ł.  Kalenkiewicz podjął de-
cyzję o przedostaniu się 
do Francji a później ewaku-
ował Siudo Wielkiej Bryta-
ni. 27 grudnia 1941 r. Ka-
l e n k i e w i c z  w y l e c i a ł 
do Polski lotem nr 2 kryp-
tonim: „Jacket”. Lądowanie 
odbyło się pomyłkowo na 
terenie należącym do Rze-
szy, w okolicy miejscowo-
ści Kiernozia w bezpośred-
nim sąsiedztwie granicy 
z Generalnym Gubernator-
stwem. Kalenkiewicz, wraz 
z trzema innymi skoczka-
mi, został aresztowany 
przez straż graniczną. Po 
przybyciu na posterunek 

Polacy zaczęli strzelać i po 
wybiciu niemieckiej załogi 
odzyskali wolność. Wszyst-
kim czterem udało się prze-
dostać do Generalnego Gu-
bernatorstwa i z pomocą 
kontaktów nawiązanych 
w przewidywanym miejscu 
zrzutu, do Warszawy. 
W Warszawie dostał przy-
dział do oddziału operacyj-
nego sztabu ZWZ. W sztabie 
prowadził odprawy z szefa-
mi sztabów okręgów, 
zwłaszcza dotyczące jego 
specjalności: walki party-
zanckiej, dywersji oraz łącz-
ności lotniczej z Londynem. 
Prowadził też szkolenia dla 
kandydatów na wyższych 
oficerów i inspektorów, był 
autorem instrukcji bojo-
wych. Najważniejszym jego 
opracowaniem z tego okresu 
był "Plan W" – plan powsta-
nia powszechnego 

Będąć pracownikiem Od-
działu Operacyjnego doko-
nywał też Kalenkiewicz in-
spekcji okręgów (Okręg Ra-
dom-Kielce AK, Okręg Lu-
blin AK). W sierpniu 1943 r. 
W starciu z Niemcami pod 
Iwiem-24 czerwca 1944 ro-
ku) „Kotwicz” został jednak 
ciężko ranny w prawe ramię, 
ale dwa dni później brał 
jeszcze udział w zasadzce na 
transport niemiecki w pobli-
żu majątku Kwiatkowce. Ra-
na okazała się jednak na tyle 
groźna (gangrena), że mjr. 
„Kotwicza” 29 czerwca pod-

dano amputacji ręki. Maciej 
Kalenkiewicz był także 
współautorem i intensyw-
nym propagatorem koncep-
cji akcji „Ostra Brama”. 
Uważał, że zamanifestowa-
nie polskości Wilna wobec 
aliantów i wkraczających 
wojsk sowieckich jest ko-
nieczne. 21 sierpnia 72-
osobowy oddział Kalenkie-
wicza znalazł się w Surkon-
tach, gdzie około południa 
został zaatakowany przez 
batalion NKWD w sile ok. 
600 ludzi. Atak Rosjan od-
parł oddział kpt. Bolesława 
W a s i l e w s k i e g o 
„Bustromiaka”. Po południu 
nastąpił drugi atak, który 
doprowadził do rozbicia od-
działu. Straty polskie wynio-
sły 36 zabitych i rannych, 
których Rosjanie dobijali na 
polu bitwy. Poległ także Ka-
lenkiewicz. Został pochowa-
ny w zbiorowej mogile ze 
swymi żołnierzami, w pobli-
żu drogi łączącej wieś Piela-
sa z Surkontami, obok grobu 
powstańców z 1863 r. 
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5 grudnia – spacyfikował 
wieś. 

Objął dowództwo skadro-
wanej 4. kompanii w 9. Puł-
ku Piechoty Legionów AK 
w Inspektoracie Rejonowym 
AK „Zamość”. 

Walczył z wojskiem okupan-
ta, likwidował niemieckich 
konfidentów , zwalczał ban-
dytyzm, pomagał ukrywają-
cym się Żydom. W styczniu 
1944 został szefem Kedywu 
w Inspektoracie Rejonowym 
AK Lublin-Puławy. Przepro-
wadził ponad 80 akcji zbroj-
nych przeciwko Niemcom, 
najwięcej spośród wszyst-
kich jednostek okręgu lubel-
skiego. Jedna z takich akcji, 
pod Krężnicą Okrągłą, 24 
maja 1944, miała charakter 
regularnej bitwy. Oddział 
„Zapory” zaatakował z za-
sadzki kolumnę transporto-
wą, złożoną z 16 samocho-
dów niemieckich, częściowo 
wypełnionych żołnierzami, 
esesmanami i żandarmerią. 

Na polu bitwy naziści zosta-

wili około 50 zabitych oraz 

dużą ilość uzbrojenia. 17 lip-

ca, w kolejnym boju, pod 

Kożuchówką, nie dał się po-

konać, ale został ranny 

w rękę. Leczył się potem 

w Lublinie, Tarnogrodzie 

i w klasztorze w Borku Sta-

rym. Podczas akcji „Burza”, 

Hieronim Kazi-
mierz Dekutowski 
ps. „Zapora” 

Urodził się 24 września 1918 
roku w Dzikowie. 

W 1939 walczył w obronie 
Lwowa.  Był internowany na 
Węgrzech,  uciekał przez 
Jugosławię i Włochy.  Po do-
tarciu do Francji  walczył  
w 4. Pułku Piechoty 2 Dywi-
zji Strzelców Pieszych. Po 
kapitulacji Francuzów prze-
szedł przez granicę Szwajca-
rii i dotarł okrężną drogą do 
Wielkiej Brytanii.   

4 marca 1943 został zaprzy-
siężony jako cichociemny 
w Audley End. 

W nocy z 16 na 17 września 
1943, w ramach operacji 
o kryptonimie „Neon 1", zo-
stał zrzucony, wraz z kpt. 
dypl. Bronisławem Rachwa-
łem ps. „Glin” i ppor. Kazi-
mierzem Smolakiem ps. 
„Nurek”, do okupowanej 
Polski ,  na  placówkę 
„Garnek” 103 (okolice Wy-
szkowa). 

Dostał przydział do Kedywu 
Okręgu AK „Lublin”. 

Kwaterował w rejonie Hosz-
ni Ordynackiej, skąd prze-
prowadził kilka udanych 
akcji, nie tylko osłaniających 
mieszkańców Zamojszczy-
zny, ale nawet – nocą z 4 na 

jego oddział, tworzący          

1. kompanię odtworzonego 

8. Pułku Piechoty Legionów 

AK, miał za zadanie objęcie 

ochrony sztabu Komendy 

Okręgu, pozostającego 

w konspiracji, po zajęciu Lu-

belszczyzny przez wojska 

sowieckie.      28 lipca 1944, 

na rozkaz zwierzchników 

miał złożyć broń razem ze 

swoimi oddziałami. Podpo-

rucznik Dekutowski rozwią-

zał swoją kompanię i ukry-

wał się, wraz z podkomend-

nymi, w Puławach, Lublinie 

i Tarnobrzegu. W sierpniu 

1944 ponownie sformował 

swój oddział na pomoc wal-

czącej Warszawie, ale po nie-

udanej próbie przekroczenia 

Wisły, rozformował go 

i nadal ukrywał się na daw-

nych akowskich kwaterach.  

Po wojnie walczył z sowiec-

ką okupacją.  Został schwy-

tany. 15 listopada 1948 roku 

skład orzekający, pod prze-

wodnictwem sędziego Józe-

fa Badeckiego skazał go na 7-

krotną karę śmierci. 7 marca 

1949 wykonano na nim karę 

śmierci.  
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„Przyjdzie 
zwycięstwo! 
Jeszcze Polska 
nie zginęła!”  



talionu 1 Pułku Piechoty 1 
Dywizji Grenadierów. Po 
konspiracyjnym przeszkole-
niu w dywersji i broni pan-
cernej został zaprzysiężony 
23 września 1943 roku 
w Oddziale VI Sztabu Na-
czelnego Wodza. Zrzutu do-
konano w nocy z 16 na 17 
kwietnia 1944 roku w ra-
mach operacji „Weller 12”, 
dowodzonej przez kapitana 
nawigatora Edwarda Bohda-
nowicza. Po zrzucie do kraju 
w maju 1944 został przy-
dzielony do Okręgu Nowo-
grudek AK. W 1945 roku 
otrzymał pracę w Polskim 
Radiu w Warszawie. Alek-
sander Tarnawski mieszka 

Aleksander Tar-
nawski ,,Upłaz” 

Urodził się 8 stycznia 1921 
roku. To jedyny żyjący do 
dzisiaj cichociemny. Podczas 
wojny nosił pseudonim 
„Upłaz”. Po zakończeniu 
edukacji w gimnazjum roz-
począł studia na Uniwersy-
tecie Lwowskim na wydzia-
le chemii. Gdy opuścił obóz 
dla uchodźców na Węgrzech 
został przydzielony do 1 ba- w Gliwicach. W dniu 7 

września 2014 roku, w wie-
ku 93 lat, wykonał w tande-
mie spadochronowym kolej-
ny skok spadochronowy 
z żołnierzami jednostki 
GROM.  
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Poniżej przedstawiamy fragmenty wywiadu z Aleksandrem Tarnawskim przepro-

wadzonego przez Juliusza Ćwielucha i opublikowanego na łamach „Polityki”: 

Juliusz Ćwieluch: – Dlacze-
go zdecydował się pan na 
skok? 

Aleksander Tarnawski: – 
O który pan pyta? 

A który był ważniejszy? 

Chyba ten ostatni, bo chcia-
łem sprawdzić siebie. Można 
dużo o sobie mówić, ale do-
piero w praktyce widać, jak 
jest naprawdę. Zastanawia-
łem się, czy w wieku 93 lat 
jestem jeszcze zdolny do te-
go, żeby przełamać strach. 
To było dla mnie bardzo 
ważne. Ku memu zdumie-
niu zupełnie nie zrobiło to 
na mnie wrażenia. Skok, jak 
skok. 

Ten z 16 kwietnia 1944 r., 
kiedy startuje pan z bazy we 
włoskim Brindisi i kilka go-

dzin później ląduje pod oku-
powaną Warszawą, też nie 
zrobił na panu wrażenia? 

Nie. Nawet nie zaziębiliśmy 
się nad Tatrami. 

To jakiś szyfr? 

Żartowaliśmy, że jak ktoś 
poleciał do kraju, a zrzut się 
nie udał i trzeba było wra-
cać, to mówiło się, że złapał 
katar nad Tatrami. Niektó-
rzy wracali po dwa, trzy ra-
zy. Nam się udało skoczyć 
za pierwszym razem. 

Zaskoczyła pana rzeczywi-
stość w Polsce? 

Byliśmy trochę przygotowa-
ni i poinstruowani o tym, co 
możemy zastać w General-
nej Guberni. Zaraz po skoku 
pojechałem do miasta i od 

razu udałem się na adres 
kontaktowy. Czułem się mi-
mo wszystko swobodnie. To 
nie było dla mnie jakieś bole-
sne przejście z jednej rzeczy-
wistości do drugiej. Może 
dlatego, że nie spodziewa-
łem się za wiele. Mieszkanie 
łącznikowe znalazłem bez 
problemu. Plan miasta mia-
łem wykuty na pamięć, że-
bym nie wzbudzał podej-
rzeń. 



Taniec w kółko: raz w oczy 
a drugi raz w szczęki. 

Za wsie spalone, bitwy, gdzie 
chłopska szła czeladź - 
List gończy, tropicielski: dopaść i 
rozstrzelać! 

Za mosty wysadzone z ręki ro-
botniczej - 
Węszyć gdzie kto się ukrył, psy 
spuścić ze smyczy. 

Za wyroki na katów, za celny 
strzał Krysta - 
Jeden wyrok: do tiurmy. Dla 
wszystkich. Do czysta! 

Za Warszawę, Warszawę, po-
wstańcze zachcianki - 

Na rozwiązanie Armii Krajo-
wej… 

a dywizję wołyńską, nie kwiaty 
i wianki - 
Szubienica w Lublinie. Ojczyste 
Majdanki. 

Za sygnał na północy, bój pod 
Nowogródkiem - 
Długi urlop w więzieniu. Długi i ze 
skutkiem. 

Za bój o naszą Rossę, Ostrą Bra-
mę, Wilno - 
Sucha gałąź lub zsyłka na roz-
pacz bezsilną. 

Za dnie i noce śmierci, za lata 
udręki - 

Specjalny odział śled-
czy:  "przyłożyć do ścianki". 

* * *  

Zwinąć chorągiew z masztu. Kre-

pą jest zasnuta 
Za dywizję Rataja, Okrzei. Trau-
gutta.  

Pociąć sztandar w kawałki. Roz-
dać śród żołnierzy.                                 
Na drogę, niech go wezmą.            
Na sercu niech leży.  

 

 

Kazimierz Wierzyński 

CIĄG DALSZY ROZMOWY Z ALEKSANDREM TARNOWSKIM... 

rola cichociemnych polegała 
na tym, żeby nieść nadzieję 
ludziom w okupowanej Pol-
sce. Przy takim przyjmowa-
niu cichociemnego było za-
angażowanych wielu ludzi. 
Oni mieli swoje rodziny, 
znajomych. Konspiracja kon-
spiracją, ale wiadomo, że 
każdy zawsze coś tam po-
wiedział. My mieliśmy po-
kazać, że o Polsce nie zapo-
mniano. Na morale ludzi to 
miało pewnie istotny 
wpływ. 

Żałuje pan tego, że został 
cichociemnym? 

Nigdy niczego nie żałowa-
łem. Ja mam taki charakter, 
że patrzę tylko w przyszłość. 
W moim wypadku potrwa 
góra kilka lat, ale i tak mnie 
najbardziej interesuje. Prze-
szłość nigdy mnie nie zajmo-
wała. Z tyłu, proszę pana, 
nie ma nic. 

Po wojnie był pan prześla-
dowany przez UB? 

Nie, bo nie wiedzieli, że po-
winni mnie prześladować. 
Nas uczyli zachowania ta-
jemnic, to zachowywałem. 
O tym, że byłem cichociem-
nym, nikt nie wiedział. Moja 
legenda była taka, że zosta-
łem wywieziony na roboty 
do Niemiec. A po wojnie 
wróciłem. W pracy, w Insty-
tucie Farb i Lakierów w Gli-
wicach, gdzie przepracowa-
łem wiele lat, do końca nikt 
nic nie wiedział. 

A później jak pan żył? 

Normalnie. Wróciłem do 

Chorzowa. Zostałem chemi-

kiem, tak jak zawsze marzy-

łem. Mnie od młodości che-

mia bardzo interesowała. 

Czym jest dla pana wojna? 

Dla mnie wojna to jest stra-
cony czas. 

Kiedy skończyła się dla pa-
na wojna? 

Kilka dni wcześniej, pod 
Grodnem. Jak weszli Rosja-
nie, to kazali się tym wszyst-
kim partyzantom i bandom 
rozbroić. Dowódcy nie bar-
dzo wiedzieli, co zrobić. Nie 
chcieli sami odprowadzać 
żołnierzy, tam gdzie kazali 
Rosjanie. Wziąłem to na sie-
bie. Nawet konia dostałem. 
Powiedzieli, że jak jestem 
cichociemny, to i z Sowieta-
mi dam radę. 

Rzeczywiście taka była 
w was siła? 

Jakie znaczenie militarne 
mogło mieć 316 ludzi? Żad-
ne. I prawda jest taka, że nie 
mieliśmy najmniejszego 
wpływu na wynik wojny. 
Nawet na jakieś lokalne 
działania. Moim zdaniem 
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ZSP IM. WŁADYSŁAWA 
STANISŁAWA REYMONTA 
W RAWIE MAZOWIECKIEJ  

NA ZAKOŃCZENIE... 

Autorzy: 
Luiza Wieczorek 

Michał Kozieł  
Michał Potrzebowski 

Opiekun Grzegorz Krawczyk  

nam jak należy walczyć 
o ukochaną ojczyznę.  

   My wszyscy powinniśmy 
czerpać naukę z ich życia, 
doceniać to, co zrobili oraz 
pamiętać o ich wyczynach. 
Uważamy, że powinniśmy 
uczyć i uświadamiać nasze 
społeczeństwo o historii Pol-
ski i naszych bohaterach na-
rodowych. Jedną z najlep-
szych form przekazu historii 

   Mamy nadzieję, że projekt 
naszej gazetki szkolnej oka-
zał się  interesujący, a także 
pozwolił  zgłębić wiedzę 
o elitarnym oddziale wojska 
polskiego —cichociemnych .  

   Uważamy, że młode poko-
lenia powinny brać przykład 
z tej legendarnej jednostki.  
To oni nauczyli nas, że 
w życiu najważniejsza jest 
ojczyzna i że trzeba o nią 
walczyć za szelką cenę. Po-
kazali nam jak szlifować 
swoje charaktery oraz poko-
nywać słabości. To właśnie 
oni stali się dla nas wzorem 
do naśladowania, a także 
udowodnili jakie są najważ-
niejsze wartości w życiu każ-
dego Polaka. Mimo znacznej 
przewagi wroga pokazali 

naszego kraju jest sztuka. 
W celu upamiętnienia od-
działu cichociemnych po-
wstają takie dzieła jak po-
mniki, obrazy, czy wiersze. 
W ostatnich latach bardzo 
modne stały się murale 
i graffiti o tematyce histo-
rycznej. A oto  przykład jed-
nego z nich powstałego 
w naszym mieście — Rawie 
Mazowieckiej.  

KONKURS!!! 

Odpowiedz na kilka pytań i bądź bezpieczny na lekcji ;) Roz-
wiązania przyślij do 23 grudnia na adres g.szkolna@onet.pl. 

1. Kim była Elizabeth Watson? 

2. Jak w okupowanej Polsce nazywano potocznie żołnierzy CC? 

3.  Skąd wzięła się nazwa ,,Cichociemni”?  

4. ,,Pracuj Polaku powoli” - z jakim zwierzęciem kojarzone jest to 
hasło?  

5. Co służyło Elżbiecie Zawackiej za skrytkę do przenoszenia pocz-
ty?  



http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/jan-piwnik-ps-ponury/ 
 
http://www.kazior5.com/wojsko_kalenkiewicz.htm 
 
http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/pplk-maciej-kalenkiewicz-kotwicz/ 
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