
Por. kaw. Mieczysław 
ECKHARDT, ps. „Bocian” 
(1908-1942)

Ppor. (kpt.) piech. Michał 
FIJAŁKA, ps. „Kawa” 
(1915-1983)

Kpt. (mjr) piech. Bolesław 
KONTRYM, ps. „Żmudzin” 
(1898-1953)

Por. (kpt.) piech. Wacław 
KOPISTO, ps. „Kra” i „Gil” 
(1911-1993)

Por. (kpt.) piech. Hieronim 
ŁAGODA, ps. „Lak” i „Roch” 
(1914-1945)

Por. (ppłk) żand. Leonard ZUB-
ZDANOWICZ, ps. „Dor” i „Ząb” 
(1912-1982)

Cichociemny” por. (kpt.) art. Stanisław JANKOWSKI, ps. „Agaton”           
(1911-2002) pozujący na tle pierwszej wybudowanej przez Polaków             
na ziemi brytyjskiej wieży spadochronowej (liczącej 24 m) w Lundin Links 
koło ośrodka szkoleniowego 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej         
w Largo House w Wielkiej Brytanii podczas swojego kursu 
spadochronowego. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego

PRZECHODNIU! 
IDŹ I POWIEDZ WOLNEJ POLSCE, ŻE W TYM 
MIEJSCU W RAMACH TAJNEJ SPECJALNEJ 
OPERACJI LOTNICZEJ „SMALLPOX", WIERNI 
SWOIM PATRIOTYCZNYM IDEAŁOM I MOTTO 
„TOBIE OJCZYZNO" ORAZ „WYWALCZ JEJ 
WOLNOŚĆ LUB ZGIŃ", SKOCZYLI W NOCY Z           
1 NA 2 WRZEŚNIA 1942 ROKU „CICHOCIEMNI" 
SPADOCHRONIARZE ARMII KRAJOWEJ, 
PREKURSORZY OBECNEJ JEDNOSTKI 
WOJSKOWEJ „GROM", W OBECNYM TUTAJ 
SKŁADZIE.

Zadanie publiczne pn. “Cichociemne” Mazowsze 2022 dofinansowane 
ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Mapa przedstawiająca główne 
trasy przerzutu „Cichociemnych” 
do Polski w latach 1941-1944

Ćwiczebne skoki spadochronowe „Cichociemnych” w czasie szkolenia 
spadochronowego w Ringway koło Manchesteru
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Bojowy Znak Spadochronowy 
(ust. w dniu 20 listopada 1944 r.) 
przyznawany wszystkim 
żołnierzom, którzy wzięli udział 
w bojowej akcji spadochronowej 



o przegranej Wojnie Obronnej 1939 r. i klęsce Francji  w 
czerwcu 1940 r. kilkudziesięciu tysiącom polskich żołnierzy Pudało się przedostać do Wielkiej Brytanii. Spośród nich 

Oddział VI Sztabu Naczelnego Wodza rozpoczął prowadzenie 
naboru do nowej specyficznej formacji wojskowej, której żołnierze 
byli szkoleni do zadań specjalnych i zrzucani pod osłoną nocy do 
okupowanej Polski i Europy. Ponieważ mieli oni prowadzić walkę                                
z przeciwnikiem w ciszy i mrokach ciemności,  stąd nazwano ich 
popularnie „Cichociemnymi”.

Mjr (ppłk) dypl. sap. Maciej 
KALENKIEWICZ, ps. „Jan 
Kotwicz”, „Kotwicz”, „Kotwica”, 
„Maciej” i „Bóbr” (1906-1944). 
Współtwórca koncepcji lotniczej 
łączności z okupowanym krajem           
i polskich wojsk powietrzno -
d e s a n t o w y c h  o r a z  i d e i  
„Cichociemnych”

Mjr dypl. sap Jan GÓRSKI, ps. 
„Chomik”, „Maciej” i „Deribas' 
(1905-1945) .  Współ twórca  
koncepcji lotniczej łączności                 
z okupowanym krajem i polskich 
wojsk powietrznodesantowych 
oraz idei „Cichociemnych”            

Grupa „Cichociemnych” ubrana w kombinezony bojowe skoczków SOE przed 
swoimi ćwiczebnymi skokami spadochronowymi w czasie kursu 
spadochronowego w Wielkiej Brytanii 

 kilkudziesięciu specjalnych i tajnych polskich, 
brytyjskich oraz polsko-brytyjskich ośrodkach Wszkoleniowych znajdujących się na terenie Anglii           

i Włoch przechodzili oni kursy dywersyjne i szkolenia specjalne, na 
których uczono ich między innymi: skoków ze spadochronem, 
walki wręcz, „cichego” zabijania nieprzyjaciela za pomocą gołych 
rąk, noża lub pałki, celnego  i szybkiego strzelania z różnych 
pozycji strzeleckich i rodzajów broni palnej oraz przeżycia w 
ekstremalnych warunkach atmosferycznych i terenowych. Ponadto 
przyszli kandydaci na „Cichociemnych” szkoleni byli z rozkuwania 
kajdanek, umiejętnego wybijania szyby głową i wyskakiwania                
z piętra, nauki brawurowej i szybkiej jazdy samochodem                      
i motocyklem oraz zapoznawano ich z realiami życia w okupowanej 
Polsce. Oprócz tego niektórzy „Cichociemni” przechodzili również 
specjalistyczne szkolenia z zakresu łączności radiotelegraficznej, 
fałszowania różnych dokumentów i pieniędzy oraz wywiadu 
lotniczego i morskiego. Stanowili oni później doskonale 
wykształconą kadrę dowódczą i instruktorską Związku Walki 
Zbrojnej i Armii Krajowej.  

Ćwiczebne skoki spadochronowe „Cichociemnych” w czasie szkolenia 
spadochronowego w Ringway koło Manchesteru w 1943 r. 

 latach 1941-1944 do okupowanej Polski wysłano 316 
„Cichociemnych” (wśród nich znalazła się jedna Wkobieta). Z tej liczby trzech skoczków zginęło śmiercią 

spadochroniarza, a sześciu w trakcie bezpośredniego przelotu do 
okupowanego kraju. Z rąk niemieckich i rosyjskich organów 
bezpieczeństwa oraz w wyniku działań funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa komunistycznej Polski zginęło 112 
„Cichociemnych”. Dzięki inicjatywie śp. gen. bryg. Sławomira 
Petel ickiego (1946-2012) chlubne t radycje  bojowe 
„Cichociemnych” przejęła i godnie kontynuuje od 1995 r. elitarna 
jednostka wojskowa „GROM”. 
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Pierwszy etap praktycznego szkolenia spadochronowego mającego na celu 
naukę opanowania prawidłowych technik oddawania skoków 
spadochronowych za pomocą pierwszej wybudowanej przez żołnierzy 1 
Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Anglii specjalnej treningowej 
wieży spadochronowej (liczącej 24 m) w Lundin Links koło ośrodka 
szkoleniowego polskiej brygady w Largo House. 


