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Prawdziwa historia
Cichociemnych
Andrzej Chmielarz
80 lat temu, w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku, nad Polskę dotarł brytyjski dwusilnikowy
bombowiec Armstrong Whitworth „Whitley”, na którego pokładzie znajdowało się trzech
polskich skoczków: mjr Stanisław Krzymowski ps. „Kostka”, rtm. Józef Zabielski ps. „Żbik”
oraz kurier polityczny bombardier Czesław Raczkowski ps. „Orkan”. Ta pierwsza misja lotnicza
przeprowadzona pod kryptonimem „Adolphus” rozpoczyna długą historię lotów do okupowanego
kraju, podczas których przerzucono 316 skoczków „Cichociemnych” i wiele ton broni i sprzętu.
Lot ten był zwieńczeniem wielomiesięcznych wysiłków i zabiegów polskich zmierzających do
nawiązania łączności z konspiracją w Kraju.

Za pomysłodawców utworzenia wojsk
spadochronowych i rozpoczęcia szkolenia
spadochroniarzy dywersantów na potrzeby
kraju powszechnie uważa się kapitanów
Jana Górskiego i Macieja Kalenkiewicza.
To powtarzane w dziesiątkach prac twierdzenie jest jednak nieprawdziwe. Początki
formacji, która przeszła do historii pod
nazwą „Cichociemni”, są zupełnie inne.
Inicjatywa wykorzystania spadochronu
w charakterze środka umożliwiającego skryte przerzucanie ludzi i sprzętu oraz dają-

cego możliwość przeprowadzenia desantu
z powietrza w okupowanym kraju należy do mjr. dypl. Włodzimierza Mizgier-Chojnackiego, ze sztabu gen. Kazimierza
Sosnkowskiego, Komendanta Głównego
Związku Walki Zbrojnej. Nie tylko w tym
zakresie „Chomiki”, jak nazywano Górskiego i Kalenkiewicza, zostały wyprzedzone
przez innych. Sporządzony w maju 1940 r.
przez kpt. obs. Lucjana Fijutha projekt
sformowania Brygady Lotniczo-Desantowej
był o kilka miesięcy wcześniejszy od referatu
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1939 r. – defilada żołnierzy Wojskowego Ośrodka Spadochronowego w Bydgoszczy. Pomocne w szkoleniu
były wierze spadochronowe. Pierwsza pojawiła się na Polu Mokotowskim w Warszawie w 1936 r.

kpt. Macieja Kalenkiewicza, w którym
postulował przekształcenie Wojska Polskiego w Polski Korpus Desantowy i Lotnictwo
Wsparcia Powstania (sierpień 1940 r.). Jak
widać legenda ojców założycieli, niewiele
ma wspólnego z faktami.
Mjr dypl. Władysław Mizgier-Chojnacki, postać niemal zupełnie zapomniana,
był wybitnym propagatorem i specjalistą
w zakresie spadochroniarstwa. To właśnie
on, choć służył w Wojskowym Instytucie Naukowo-Oświatowym, był autorem
wniosków z pierwszego w Polsce desantu
bojowego wykonanego podczas ćwiczeń na
Wołyniu we wrześniu 1938 roku, w których m.in. zapisał: Desanty spadochronowe są
zagadnieniem zupełnie realnym, którego nie
można lekceważyć. Powodzenie tego desantu skłoniło władze wojskowe do utworzenia wiosną 1939 r. Wojskowego Ośrodka
Spadochronowego w Bydgoszczy. Komendantem WOS został mjr obs. Władysław
Tuchółko. Zadaniem WOS było przygotowanie oficerów i podoficerów piechoty,
saperów i łączności, do wykonywania zadań
dywersyjnych na tyłach wroga. Pierwszy turnus, trwający do początków sierpnia 1939 r.

ukończyło pierwszych 80 osób. 2 sierpnia
1939 r. WOS w Bydgoszczy przeprowadził
pokaz działania bojowego desantu dywersyjnego, zorganizowany w rejonie Zielonki k.
Warszawy. Pod osłoną nocy oddział 8 żołnierzy piechoty, 9 saperów i 3 łączności zrzucony z 3 samolotów zniszczył napowietrzną
linię telegraficzną oraz linię kolejową Mińsk
Mazowiecki – Tłuszcz, na odcinku między
stacjami Cyganów i Pustelnik.

Projekt ośrodka
spadochronowego

Mizgier-Chojnacki będąc członkiem sztabu Komendy Głównej ZWZ, poznał plany
przerzutu do okupowanego kraju kilkudziesięciu milionów złotych znajdujących
się w dyspozycji władz polskich. Znaczne
gabaryty przesyłki spowodowały, że sztab
Związku Walki Zbrojnej w Paryżu postanowił wykorzystać do tego celu samolot, który
miał lądować w przygodnym terenie lub
też dokonać zrzutu spadochronowego. Te
działania zainspirowały mjr. dypl. Mizgier-Chojnackiego do sformułowania projektu utworzenia ośrodka spadochronowego,
który przygotowałby ludzi na potrzeby
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dowódca piechoty desantowej i ppor. Jerzy
Siegenfeld – jako dowódca saperów. Ośrodek szkoleniowy planowano utworzyć
w Avignon-Pujaut, gdzie znajdowało się
Centrum Szkolenia Instruktorów Spadochronowych Sił Powietrznych.
Już w kilka dni po wystąpieniu mjr.
Mizgiera-Chojnackiego przystąpiono do
realizacji projektu. Świadczy o tym decyzja
o przydziale mjr. Tuchółki do szkolnictwa
spadochronowego z 14 grudnia 1939 r.
Tego dnia płk pil. Stefan Pawlikowski,
komendant Centrum Szkolenia Lotniczego
w polskiej bazie Lyon-Bron, poinformował
o tym mjr. Władysława Tuchółkę, który
zdecydowanie odmówił objęcia tej funkcji.
W piśmie z 14 grudnia 1939 r. do gen.
Józefa Zająca pisał: [...] melduję, że każdy
przydział do szkolnictwa byłby dla mnie nie
do zniesienia. Proszę o przydział «w każdym
charakterze» do lotnictwa bombowego. [...]
jestem całkowicie negatywnie ustosunkowany
co do możliwości skutecznego użycia jednostek spadochronowych w wojnie z Niemcami.
Argumenty przeciwko tworzeniu jednostek
spadochronowych mjr Tuchółko przedstawił w „Referacie o możliwości użycia jednostek spadochronowych przez Armię Polską
we Francji”. Uważał, że szybka kontrakcja
nieprzyjaciela spowoduje ogromne straty.
Za niemożliwe uważał desanty dokonywane
w bezpośrednim zapleczu frontu: Tworzenie specjalnych jednostek uważam za zbędne
rozproszenie wysiłku. [...] Trud wyszkoleniowy, nakład materialny i ofiary w ludziach
nie przyniosłyby w zamian nic. Za jedynie
racjonalne użycie spadochronu jako środka
transportu uznał sporadyczne wyrzucanie
osób przeznaczonych do pracy na terytorium Polski. Do tego celu jednak, jak
pisał, wystarczy 14-dniowe przeszkolenie
w ośrodkach francuskich.
Negatywna opinia mjr. Tuchółki nie
wpłynęła jednak na zahamowanie prac

Podręcznik skoków spadochronowych mjr. dypl.
Włodzimierza Mizgier-Chojnackiego z 1936 r.

desantów powietrznych. 7 grudnia 1939 r.
w meldunku skierowanym do dowódcy Polskich Sił Powietrznych gen. Józefa Zająca,
w którym przedstawił swój pomysł, pisał:
W dzisiejszych warunkach walki, gdy otwierają się możliwości pionowego otoczenia nieprzyjaciela, desanty powietrzne mogą się stać
rzeczywistym i skutecznym środkiem walki.
Na terenie Francji oraz w obozach w Rumunii i na Węgrzech znajduje się spora liczba
naszych spadochroniarzy przeszkolonych przez
LOPP i Wojskowy Ośrodek Spadochronowy
w Bydgoszczy. Element ten, składający się
z młodzieży ideowej i nadzwyczaj dzielnej, mógłby być wykorzystany do desantów
spadochronowych o charakterze dywersyjnym
i wywiadowczym.
Na liście kadry proponowanego ośrodka spadochronowego znalazło się 19 osób,
w tym oficerowie Wojskowego Ośrodka
Spadochronowego w Bydgoszczy: mjr pil.
Włodzimierz Tuchółko – przewidziany na
komendanta, por. Jerzy Górecki – jako
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Pokazowy desant spadochronowy, połączony z działaniami dywersyjnymi, miał miejsce 2 sierpnia 1939 r.
w okolicach Zielonki. Zadanie wykonano na spadochronach Polski Irvin.

zmierzających do uruchomienia szkolenia
spadochronowego.
Informacji o planowanym szkoleniu dla
spadochroniarzy nie udało się utrzymać
w tajemnicy i zaczęli pojawiać się ochotnicy.
8 stycznia 1940 r. jako pierwszy zgłosił się
ppor. Jan Rogowski, późniejszy Cichociemny
ps. „Czarka”. Prosząc o przyjęcie, pisał: [...]
melduję, że jestem gotów wstąpić do tworzących
się oddziałów desantowo-spadochronowych –
gdyż w czasie ostatnich walk, będąc w trzech
oddziałach partyzanckich, nabyłem dużego
doświadczenia w walkach dywersyjnych.
12 stycznia 1940 r. lista personelu przeszkolonego w skokach spadochronowych
liczyła 57 osób. Kierownikiem kursu został
mjr dypl. Władysław Mizgier-Chojnacki,
a dowódcą oddziału spadochronowego por.
Jerzy Górecki. W tym czasie kpt. Jan Górski
i kpt. Maciej Kalenkiewicz dopiero zaczynali formułować swoje tezy na temat desantów
i spadochroniarzy.

częściowo osobiste obserwacje..., w którym
postulują wysyłanie do kraju emisariuszy
– […] naocznych świadków odradzającej się
Polski oraz samolotów łącznikowych rozrzucających okresowo ulotki. W odpowiedniej zaś
chwili: desanty powietrzne – jako moralne
i częściowo materialne oparcie dla Krajowych
Władz Podziemnych.
21 stycznia 1940 r. zostało złożone przez
nich kolejne, odręczne pismo adresowane
do gen. Sosnkowskiego. Zostało ono zaopiniowane pozytywnie jako projekt mający
w przyszłości „widoki powodzenia”. Można
jednak uznać to za kurtuazyjne stwierdzenie, gdyż we wnioskach jasno stwierdzono,
że „projekt nosi raczej charakter rozważań”.
Pismo zostało zresztą wycofane przez autorów i po dosłownym przepisaniu na maszynie złożone ponownie 14 lutego 1940 r.
Kolejne wystąpienie, wypominające brak
reakcji na ich pomysły nosi datę 20 lutego
i zostało wsparte zgłoszeniem 15 oficerów
(w tym Górski i Kalenkiewicz) wychowanków Wyższej Szkoły Wojennej.
Brak reakcji gen. Sosnkowskiego, do którego pisma te były kierowane, nie powinien
nas dziwić. Wszak ośrodek szkolenia spadochroniarzy już powstawał, a z pisma „Chomików” jasno wynikało, że owa grupa była

Górski i Kalenkiewicz

Przypomnijmy, 30 grudnia 1939 r. kpt.
Jan Górski i kpt. Maciej Kalenkiewicz opracowali dokument (bez adresata), zaczynający się od słów: Wiadomości o Kraju zebrane
od Kolegów przybywających z Polski oraz
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Plan łączności z Krajem

zespołem, który projekt desantów powietrznych na potrzeby Kraju miał dopiero opracować: Melduję, że wyżej wymieniona grupa
posiada wystarczającą ilość oficerów fachowo
przygotowanych do opracowania szczegółowego projektu wstępnego.
Nic więc dziwnego, że gen. Sosnkowski, kierując się deklaracją, że są to ludzie,
którzy pragną „wziąć udział w desantach
spadochronowych w Kraju”, oddał ich do
dyspozycji gen. Józefa Zająca, polecając, by
ten umożliwił im przeszkolenia na kursach
desantowych: W przyszłości, po przeszkoleniu, reflektuję na użycie ich przed powstaniem jako pojedynczych kurierów desantowców, wykorzystując w tym celu w pierwszym
rzędzie rajdy angielskie nad Polskę lub loty
własnych aparatów [tj. samolotów]. Na wypadek powstania przewiduję użycie wszystkich
przeszkolonych do desantów w Polsce.

W październiku 1940 r., w ramach Oddziału III Oddziału Sztabu Naczelnego Wodza,
powstał wydział studiów i szkolenia wojsk
spadochronowych pod dowództwem ppłk.
Wilhelma Heinricha. Wraz z innymi oficerami – Kalenkiewicz i Górski – zaczęli opracowywać realne wytyczne dotyczące przerzutu
polskich żołnierzy do Polski z pomocą eskadry specjalnego przeznaczenia.
5 listopada 1940 r. gen. Sikorski wydał
rozkaz polecający opracowanie planu łączności z Krajem. W tym samym miesiącu
odbył się pierwszy kurs spadochronowy
w brytyjskim ośrodku spadochronowym
w Ringway koło Manchesteru, który ukończyło 12 żołnierzy. Rekrutacją kolejnych
kandydatów zajął się utworzony 29 czerwca
1940 r. Oddział VI Sztabu Naczelnego
Wodza, tzw. Oddział Specjalny. Współpracował on z powołanym do życia przez premiera Winstona Churchilla w lipcu 1940 r.
Kierownictwem Operacji Specjalnych (Special Operations Executive, SOE). Była to
organizacja kooperująca z ruchem oporu
w całej Europie, która udostępniła Polakom
swoje bazy szkoleniowe – ośrodki na terenie
całej Wielkiej Brytanii. Pierwszą operacją
SOE na kontynent europejski połączoną
z desantowaniem spadochroniarzy, była
operacja „Adolphus”, podczas której zrzucono do Polski pierwszych Cichociemnych.
Przygotowania do niej zakończono w listopadzie 1940 r. W składzie ekipy, która miała
zostać przerzucona do Kraju, znaleźli się
dwaj oficerowie: kpt. pil. Stanisław Kostka
Krzymowski „Kostka”, por. Józef Zabielski
„Żbik” oraz kurier polityczny, bomb. Czesław Raczkowski „Orkan”.
Dowódcą ekipy został kpt. Krzymowski.
Żołnierz 5. pp Legionów Polskich, a od
listopada 1918 r. 7. Pułku Ułanów Lubelskich. W czasie wojny polsko-bolszewickiej był trzykrotnie odznaczony Krzyżem

Zmarnowany wysiłek?

Wskutek mało przychylnego stosunku Francuzów do chwili wybuchu wojny
w maju 1940 r. nie udało się rozpocząć
szkolenia i cały niemały wysiłek organizacyjno-koncepcyjny został zmarnowany,
a zgromadzona kadra się rozproszyła. Idea
wyszkolenia spadochroniarzy na potrzeby
walczącego kraju jednak nie przepadła. Do
jej realizacji, powrócono w końcu 1940 r.
już na Wyspach Brytyjskich. I na tym
etapie prac teoretyczne prace kpt. Macieja
Kalenkiewicza odegrały znaczną rolę. Choć
i w tym zakresie, palma pierwszeństwa
nie należy do niego. W sierpniu 1940 r.
Kalenkiewicz przygotował nierealny projekt przekształcenia całego Wojska Polskiego
w „Polski Korpus Desantowy i Lotnictwo
Wsparcia Powstania”. Powstał on kilka miesięcy po realistycznym projekcie kpt. obs.
Lucjana Fijutha, który w maju 1940 r.
przedstawił nowatorski referat w sprawie
utworzenia Brygady Lotniczo-Desantowej.
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Forsowanie przeszkód z bali w Largo House

Trening Cichociemnych w „małpim gaju”

Walecznych. Od 1927 r. służył w lotnictwie. W wielkiej Brytanii służył początkowo w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa
w Blackpool, gdzie zgłosił się na lot do
Kraju. Po konspiracyjnym przeszkoleniu
w zakresie współpracy z lotnikiem (odbiór
zrzutów) i przeszkoleniu spadochronowym
został zaprzysiężony 13 grudnia 1940 r.
w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza.
Podobne przeszkolenie przeszedł por. Józef
Zabielski – ochotnik w wojnie 1920 r.,
który walczył także w III Powstaniu Śląskim.
Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Kawalerii
w Grudziądzu służył w 7. Pułku Ułanów
Lubelskich, a od roku 1930 r. w Policji
Państwowej. Trzecim oficerem był bomb.
Czesław Raczkowski, żołnierz dywizjonu
artylerii w I Brygadzie gen. Paszkiewicza,
uczestnik pierwszego kursu spadochronowego zorganizowanego przez Oddział VI
– kurier polityczny do Delegatury Rządu.
Lot miał się odbyć „Whitleyem”. Samoloty te były właśnie wycofywane z dywizjonów bombowych i zastępowane czterosilnikowymi, dalekosiężnymi Halifaxami.
Lot do Polski tego rodzaju samolotem był

nie lada wyczynem. Nie brakowało takich,
którzy określali go krótko – „lot samobójczy”. Ryzyko było rzeczywiście niemałe. Ich
zasięg wraz z dodatkowymi zbiornikami
wynosił 850 mil plus półgodzinny lot dla
odszukania placówki. Mimo to zasięg był na
granicy ryzyka. Stąd planowana trasa lotu
musiała być jak najkrótsza, a to oznaczało,
że będzie prowadziła w 80% nad terenem
nieprzyjacielskim.
Pod koniec listopada 1940 r. brytyjskie
Kierownictwo Akcji Specjalnych (SOE)
wyznaczyło wstępnie termin próbnego lotu
do Polski. Według panujących ówcześnie
poglądów skok w nocy powinien być przeprowadzony w okresie, kiedy księżyc jest
w pełni. Pierwszą dogodną datą planowanego zrzutu był 20 grudnia 1940 r. Z przyczyn
technicznych, lot odwołano na kilkanaście
minut przed zaplanowanym startem. Pilot
odmówił startu, twierdząc, że bombowiec
ma za mały zasięg. W styczniu miały miejsce
kolejne dwa falstarty.
Tymczasem między Londynem a Warszawą trwała gorączkowa wymiana korespondencji. 9 lutego gen. Kazimierz Sosnkowski
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depeszował: […] Utrzymać gotowość przyjęcia od dn. 15 do dn. 17 w godz. 23 – 04.
Muszą być czynne oba wybrane przez was
punkty. Wybór przez nas jest możliwy dopiero
przed wyruszeniem. Jeżeli możecie, dajcie sygnał świateł w formie trójkąta równoramiennego zwróconego wierzchołkiem na wschód.
Nasze sygnały bez zmian.
11 lutego gen. Stefan Rowecki podał lokalizację placówki, światła sygnałowe i hasła
dla spadochroniarzy pisząc: […] proponujemy placówkę Kobyla Wieś, południe Włoszczowa jak w naszej dep. 28. Sygnał samol.:
dwie szpryce [mowa o sygnalizacji obrotami
silnika samolotu] przerwa, jedna szpryca.
Plac. odsłania trzy białe światła w trójkącie o boku dwadzieścia metrów. Skoczek po
wylądowaniu woła: «Janek», plac. odzywa się:
«Adam». Przy skoku poza placówką skoczek
wie nazwiska na tym adresie. Mówi: przychodzę od Janka, odpowiedź: czy Adam? Placówka dyżuruje w dniach czternasty, piętnasty
i szesnasty w godz. podanych.
12 lutego wybór Kraju zostaje potwierdzony: […] Zgoda na placówkę przez was
wybraną. Dajcie światła – trójkąt równoramienny, skierowany wierzchołkiem na
wschód. Dyżur 15, 16, 17. Przygotujcie się
na przyjęcie również dwóch ładunków po 200
kg i dwóch po 100 kg.
Termin kolejnego lotu zostaje wyznaczony przez Air Ministry na dzień 15 lutego. 13
lutego skoczkowie po raz kolejny podpisali
protokół odprawy. Skoczków żegnał gen.
Kazimierz Sosnkowski słowami: Idziecie
jako straż przednia do Kraju. Macie udowodnić, że łączność z Krajem jest w naszych
warunkach możliwa.

stwie Suffolk, we wschodniej Anglii, gdzie
docierają koło godz. 16.00. Czeka na nich
wyposażenie na czas lotu przygotowane
przez SOE: kombinezony, ciepłe podpinki, futrzane buty, hełmy lotnicze, ciepłe
rękawice, koce, wyżywienie na czas lotu
i spadochrony. Skoczkowie przeprowadzają
symulacje skoku. „Whitley” nie był przygotowany do zrzucania spadochroniarzy.
W podłodze brak było specjalnego otworu,
przez który mieli wyskakiwać. Skok miał
być wykonany przez boczne drzwi, co groziło odniesieniem kontuzji w czasie skoku, nie
mówiąc o zrzucie zasobników ze sprzętem.
Okazuje się, że dla bezpieczeństwa skoczków nie mogą wziąć ze sobą radiostacji.
Jedna z nich zostaje zapakowana do zasobnika, druga z powodu braku miejsca pozostaje
na lotnisku.
Samolot był przygotowany do lotu, a jego
sześcioosobową załogę stanowili lotnicy
angielscy, którymi dowodził F/Lt Francis Keast, będący doświadczonym pilotem,
który latał m.in. w 24. dywizjonie transportowym i co ważne miał spore doświadczenie
w nocnych lotach nad Europą. Nie było go
jeszcze na lotnisku, gdyż wracając z nocnego lotu – z powodu mgły, musiał lądować
na południu Anglii. Drugim pilotem był
F/O Baker, nawigatorem P/O Mc. Murdie,
radiotelegrafistą Sgt D. W. Davies, obowiązki tylnego strzelca miał pełnić Sgt D.
H. Bernard, a operatora spadochronowego
Cpl. A. Cameron.
15 lutego w godzinach przedpołudniowych wykonano lot kontrolny i o godzinie
18.20 „Whitley” o numerze Z6473 wystartował do pionierskiej misji.
Lecieli nad Kanałem Angielskim, potem
od brzegu holenderskiego w kierunku
Düsseldorfu, omijając Berlin od południa,
przez Wrocław, Częstochowę w kierunku
Włoszczowy. Lot przebiegał bez komplikacji. Przelatując nad Holandią, samolot został

Pierwszy lot

14 lutego skoczkowie w towarzystwie
kpt. Harolda Perkinsa z SOE i kpt. Jana
Jaźwińskiego z Oddziału VI Sztabu NW
wyjeżdżają na lotnisko Stradishall w hrab-
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Ćwiczenia spadochronowe
w Ringway k. Manchesteru

ostrzelany przez artylerię przeciwlotniczą,
a nad Rzeszą kilkakrotnie oświetlony przez
reflektory niemieckie. Lecieli na wysokości
3–4 tysięcy metrów. Poniżej pułapu lotu
było silne zachmurzenie. Nad Niemcami
i nad Polską samolot leciał pod silny wiatr
z kierunku południowo-zachodniego, co
spowodowało kilkudziesięciokilometrową
odchyłkę od trasy. Nawigator ustalił błąd
dopiero nad Krakowem. Po przelocie około
15 mil na wschód od Krakowa samolot
wziął kurs na północ i po następnych 15
milach dokonał zrzutu. Placówka odbiorcza
położona 8,5 km na południe od Włoszczowej i oddalona o 2,4 km na zachód od
Kobylej Wsi czuwała od 23.00 do 03.00.
Samolot nie nadleciał.

wyjaśnił, że w momencie zrzutu zużyta
została ponad połowa paliwa. Była to prawda. Lot trwał 11 godzin 45 minut, z czego
6 godzin 10 minut do Polski. Łączna odległość przebyta wyniosła 1800 mil (ok. 2900
km). Samolot wylądował, mając w zbiornikach 50 litrów benzyny, co wystarczało
na 10–15 minut lotu. Doleciał tylko dzięki
temu, że nie miał już obciążenia i leciał
z wiatrem.
Skoczkowie wyskoczyli 16 lutego ok.
godz. 0.30. Ładunki spadochronowe nie
zostały wyrzucone zgodnie z planem (po
Krzymowskim). Nastąpiło to, jak meldował
pilot, wskutek wrażenia, że samolot znajduje się nad wodą. Nie było to do końca złudzenie, skaczący po „Kostce” Zabielski lądował na zamarzniętych rozlewiskach, łamiąc
kości śródstopia. Według informacji strzelca
ogonowego spadochrony otworzyły się prawidłowo. Zasobniki wyrzucono dopiero po
kolejnym okrążeniu.
Duża wysokość nalotu i zwłoka w skoku
Zabielskiego spowodowana brakiem informacji, że zasobniki zostaną wyrzucone później, spowodowały, że utracono kontakt
z Krzymowskim. Raczkowski i Zabielski nie
odnaleźli ani Krzymowskiego, ani zasobników, co uniemożliwiło ukrycie spadochronów (łopatki były w zasobnikach). Obaj byli
przekonani, że znajdują się w miejscu przeznaczenia. Widoczny teren pozornie zgadzał
się przez przypadek z posiadaną mapą.
Dopiero rano dowiedzieli się, że znajdują się

Nietrafiony zrzut

Załoga po powrocie meldowała, że wyrzuciła skoczków i zasobniki na dziko w rejonie
Słomniki – Proszowice, 24 km na północny wschód od Krakowa i taka informacja
została przekazana do Kraju: […] Samolot
nie trafił na pkt koło Włoszczowy. Kurierzy
zeskoczyli 16 [szesnastego o godz.] 0.30 w rej.
Słomniki-Proszowice. Będą dążyć jak najszybciej do pktu koło Włoszczowy, względnie do
Jędrzejowa, gdzie mają dodatkowy adres min.
Kota. Szukajcie w tych wszystkich rejonach.
27 lutego gen. Rowecki poinformował Londyn, że kurierzy wyskoczyli koło Cieszyna.
Pilot indagowany po powrocie, dlaczego
nie przeleciał jeszcze dalszych 30–40 mil
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we wsi Dębowiec (Baumgarten) koło Skoczowa na Śląsku. Na taką sytuację nie byli
przygotowani. Szkolono ich do poruszania
się w GG. Sytuacja była groźna. Jeszcze
w dniu zrzutu Niemcy donosili w tajnym
meldunku do Berlina o znalezieniu czterech
zasobników ze spadochronami. Niefortunne
było obciążenie skoczków bardzo ciężkimi
zasobnikami (ważącymi 600 kg – 2 × 200
kg, 2 × 100 kg). Zimą były trudne do ukrycia czy zakopania w zamarzniętej ziemi bez
pomocy placówki odbiorczej. Wkrótce też
agenci Abwehry rozpoczęli śledztwo oraz
przesłuchania okolicznych mieszkańców. 19
lutego znaleziono dwa kombinezony lotnicze „ukryte w sitowiu” oraz dwa angielskie
spadochrony.

wzbudziły jednak podejrzenia niemieckiego
personelu. Nie wiedział wtedy, że Niemcy
już rozesłali listy gończe z rysopisem dwóch
bandytów, wyznaczając nagrodę w wysokości 20 tys. marek. O niebezpieczeństwie
ostrzegli go Polacy z obsługi hotelowej, którzy pomogli mu opuścić hotel. „Żbik” opuścił Bielsko i dotarł w rejony przygraniczne,
gdzie korzystając z pomocy Polaków, przedostał się do Generalnego Gubernatorstwa.
Po kilkudniowym pobycie pod Nowym
Sączem, przez Kraków dotarł do Warszawy.
„Kostka” skakał jako pierwszy, a gdy
nie odnalazł towarzyszy i zorientował się,
że jest na terenie Rzeszy – skierował się na
wschód. W Kętach pomógł mu spotkany
polski kolejarz – zapewnił mu schronienie
i co ważniejsze kontakt z przewodnikami
z Głębowic, którzy przeprowadzali ludzi
przez zieloną granicę do Krakowa. W Głębowicach szczęście się do niego uśmiechnęło ponownie. Spotkał tam rodzinę Salów,
w tym matkę swego kolegi z czasów wojny
bolszewickiej, który zginął na Łotwie. 24
lutego Krzymowski zameldował się w Warszawie.
Plakaty i listy gończe, które Niemcy rozlepiali na całym Śląsku i w GG spowodowały,
jak podaje Raczkowski: […] szerokie spopularyzowanie naszego lotu, bo mimo tego, że
Niemcy nie napisali, że jesteśmy skoczkami,
wszyscy wiedzieli, o jakiego rodzaju bandytów
chodziło.
Powodzenie misji, choć nie było całkowite, udowodniło, że operacje przerzutowe
do Polski mimo odległości są możliwe.
W uznaniu zasług dowódca samolotu został
odznaczony krzyżem orderu Virtuti Militari. Air Ministry oraz SOE, choć uznały
lot za sukces, wstrzymały dalsze loty do
Polski do czasu przydzielenia odpowiednich
samolotów. To spowodowało, że kolejny
lot odbył się dopiero po kilku miesiącach,
n
w listopadzie 1941 r.

Sukces Cichociemnych

Pomocy udzielili im miejscowi Polacy,
którzy jak relacjonował Raczkowski, wzięli
ich za zbiegów z Niemiec. Furmanką udali
się do Skoczowa, a następnie pociągiem do
Bielska, gdzie się rozdzielili. Raczkowski
przekazał koledze posiadane adresy kontaktowe w Krakowie, a sam skierował się
na wschód, zamierzając samodzielnie przekroczyć granicę. Szczęście mu jednak nie
dopisało i 19 lutego został zatrzymany
przez straż graniczną koło wsi Muchacz.
Na przesłuchaniu podał się za przemytnika. Szczęśliwie nie został rozpoznany przez
Niemców i skazano go jako „szmuglera”
na 3 miesiące więzienia i 210 Reichsmarek
grzywny. Skonfiskowano również znalezione przy nim pieniądze (100 zł i 200 RM)
i odstawiono do granicy po odbyciu kary.
Z więzienia wyszedł 21 maja, dotarł do
Krakowa, gdzie otrzymał nowe dokumenty.
31 maja dotarł do Warszawy.
Tymczasem Zabielski znający świetnie
język niemiecki, choć posiadał tylko dokumenty na GG, postanowił zatrzymać się
w hotelu w Bielsku. Wygląd i złamana noga
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