
 

 
Cichociemni:  

najczęściej popełniane błędy 
 
 
 
Przez siedem lat moich działań na rzecz Cichociemnych zrobiłem niemało: 
 http://elitadywersji.org/informacja-o-realizacji-projektu/  
 http://elitadywersji.org/kultywowanie-pamieci-cichociemnych  

 
Najbardziej cieszą mnie zwycięskie skutki moich działań: 
 wyjątkowe, dotąd nieznane artefakty oraz liczne publikacje, 
 unikalne bazy danych nt. Cichociemnych, 
 "odkurzenie" w społecznej pamięci - od lat pomijanych przez IPN:  

- ppłk. dypl. Jana Jaźwińskiego,  
- inż. Tadeusza Heftmana,  
- pilota Stanisława Kłosowwskiego, 

 skwer im. Stanisława Kłosowskiego w Sosnowcu 
 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla ppłk dypl. Jana Jaźwińskiego 
 zdemaskowanie historycznego fałszerstwa ws. "cichociemnych do innych krajów"  
 skuteczne interwencje ws. błędnych informacji  

 
Najbardziej martwi mnie to, że wciąż działam w pojedynkę, bez niczyjego wsparcia, wydając 
swoje skromne pieniądze - podczas gdy wysoko opłacani "eksperci" oraz instytucje z wielkim 
budżetem wciąż produkują kolejne kłamstwa nt. Cichociemnych.  
Wciąż obiektywna prawda historyczna jest zadeptywana przez ignorantów, anglofilów, 
ojkofobów, sitwy i koterie... 
 
Udało mi się prawie całkiem wyplenić z przestrzeni publicznej błędy najbardziej rażąco 
odbiegające od prawdy historycznej. Już nie ma narracji o Cichociemnych - rzekomych 
"agentach SOE", "żołnierzach PSZ", "szkoleniu konspiracyjnym" w Wielkiej Brytanii, "Polskiej 
Szkole Wywiadu". 
 

http://elitadywersji.org/informacja-o-realizacji-projektu/
http://elitadywersji.org/kultywowanie-pamieci-cichociemnych
http://elitadywersji.org/jan-jazwinski/
http://elitadywersji.org/tadeusz-heftman/
http://elitadywersji.org/stanislaw-klosowski/


Niestety, Wciąż jeszcze rozpowszechniane są bzdury o rzekomo istniejącym "kursie 
cichociemnego";  jakoby Cichociemni byli „szkoleni przez SOE”, „według standardów SOE” 
itp. Wciąż publikowane są kłamstwa o "organizowaniu zrzutów przez SOE", o "cichociemnych 
do innych krajów".  
Wciąż ukrywa się rzeczywistą skalę represji niemieckich sowieckich i "władzy ludowej" wobec 
Cichociemnych. Wciąż zaniża się liczbę Cichociemnych uczestniczących w Powstaniu 
Warszawskim. Wciąż milczy się o powojennej walce Cichociemnych o wolną Polskę.  
Wśród zagadnień wiążących się z historią Cichociemnych nadal przemilcza się przedwojenne 
polskie sukcesy w dywersji, spadochroniarstwie, wywiadzie. Rozmaitej maści "specjaliści" 
wywodzą, że rzekomo to Polacy uczyli się od Brytyjczyków czy Amerykanów - choć było 
dokładnie odwrotnie. Ale przecież dla niektórych - nic co polskie nie może być nigdy lepsze 
od zachodniego... :( 
 
 

Ściąga dla dziennikarzy i edukatorów 
Wkrótce kolejna rocznica pierwszego skoku Cichociemnych do Polski (15/16 lutego). Można 
spodziewać się zatem wielu publikacji nt. 316 spadochroniarzy Armii Krajowej.  
Mam nadzieję, że nie będą to publikacje tak marnej jakości jak wydana przez IPN (sic!) 
broszura Krzysztofa Tochmana pt. „Cichociemni 1941 – 1945. W 80 rocznicę pierwszego 
skoku bojowego do Polski” (ok. 36 błędów) - http://elitadywersji.org/rocznica-pelna-bledow/  
albo wydany przez wydawnictwo "Znak" pseudoedukacyjny śmieć ahistoryczny: książka 
Kacpra Śledzińskiego „Cichociemni. Elita polskiej dywersji” - 246 błędów i nieścisłości na 417 
stronach...  http://elitadywersji.org/skandaliczne-szyderstwo/  
 
Dla wszystkich autorów przygotowałem dość krótką, podręczną "ściągę" - oto najczęściej 
popełniane błędy w narracji nt. Cichociemnych: 
 

Cichociemni: 
 Cichociemni nie byli rekrutowani przez SOE - kandydatów na CC rekrutował Oddział VI 

(Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza. Oficerowie O VI. SNW osobiście przyjeżdżali do 
jednostek PSZ, od ich dowódców otrzymywali informacje o najlepszych żołnierzach i 
przeprowadzali z nimi rozmowę. Cichociemnych do wywiadu rekrutował oficer wywiadu 
(Oddział II SNW), do lotnictwa oficer lotnictwa (Oddział III SNW). 

http://elitadywersji.org/cichociemni-rekrutacja/  
 
 Cichociemni nie byli agentami SOE - Polacy jako jedyni mieli wyjątkową pozycję w 

relacjach z SOE: sami rekrutowali oraz szkolili kandydatów na CC, mieli swoich 
instruktorów, własne radia, szyfry, radiotelegrafistów, sami organizowali zrzuty. Po skoku 
do Polski Cichociemni byli przydzielani do struktur Armii Krajowej, nigdy nie podlegali SOE. 

http://elitadywersji.org/special-operations-executive/  
http://elitadywersji.org/wspolpraca-polakow-z-soe/  
http://elitadywersji.org/bajki-o-soe/  
 

http://elitadywersji.org/rocznica-pelna-bledow/
http://elitadywersji.org/skandaliczne-szyderstwo/
http://elitadywersji.org/cichociemni-rekrutacja/
http://elitadywersji.org/special-operations-executive/
http://elitadywersji.org/wspolpraca-polakow-z-soe/
http://elitadywersji.org/bajki-o-soe/


 Cichociemni nie byli brytyjskimi komandosami - niektórzy kandydaci na 
Cichociemnych byli szkoleni na miesięcznym, organizowanym przez Brytyjczyków, kursie 
komandosów i sabotażystów w STS 17 (Special Training School) k. Hertford. Nie byli 
jednak żołnierzami brytyjskich jednostek. 

http://elitadywersji.org/cichociemni-szkolenie/  
 
 Cichociemni nie byli żołnierzami PSZ - byli żołnierzami Armii Krajowej w służbie 

specjalnej, co wprost wynika z treści Ich przysięgi oraz przydziału służbowego po skoku. 
Służyli w strukturach wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego, bo podczas służby w 
Polskich Siłach Zbrojnych ochotniczo zgłosili się do służby w kraju. AK uważa się za 
część PSZ, jednak formalnie (status prawny) tylko dowódca AK podlegał Naczelnemu 
Wodzowi w Londynie. W ówczesnych realiach niemożliwe było bieżące dowodzenie dużą 
wojskową strukturą konspiracyjną na odległość. 

Przysięga Cichociemnych - http://elitadywersji.org/cichociemni-nazwa-przysiega-znak/#04  
Status prawny AK - http://elitadywersji.org/armia-krajowa/#07  
 
 Cichociemni nie byli agentami wysyłanymi na "misje specjalne" - Cichociemni nie 

byli agentami lecz żołnierzami konspiracyjnej Armii Krajowej. Nie byli "wysyłani na misje 
specjalne" tj. jednorazowe zadania do wykonania - lecz mieli służyć w AK. W pewnym 
sensie Ich "misją" było wsparcie Armii Krajowej w konspiracyjnej walce w okupowanej 
Polsce, udział w przygotowaniach do powstania powszechnego, które planowano 
rozpocząć w ostatniej fazie wojny w Polsce oraz odtworzenie Sił Zbrojnych R.P. po wojnie 

http://elitadywersji.org/armia-krajowa/#06  
 
 Cichociemni nie skakali do innych krajów - wbrew rozpowszechnianym 

dezinformacjom, polscy spadochroniarze do innych krajów nie byli Cichociemnymi lecz 
spadochroniarzami Akcji Kontynentalnej lub "Project Eagle". Tylko Cichociemni byli 
żołnierzami Armii Krajowej w służbie specjalnej, działali w strukturach Polskiego Państwa 
Podziemnego, byli wysyłani przez wojsko i realizowali cele wojskowe. Spadochroniarze 
do innych krajów działali poza Polską oraz poza strukturami Polskiego Państwa 
Podziemnego, byli agentami brytyjskiego SOE lub amerykańskiego OSS. 

http://elitadywersji.org/nie-tylko-cichociemni/  
http://elitadywersji.org/akcja-kontynentalna/  
 
 Cichociemni nie byli nazywani "chomikami" - Początkowo Cichociemnych nazywano 

„ptaszkami” lub „zrzutkami”, a kurierów politycznych „kociakami”. Natomiast "chomikami" 
nazwano grupę 16 oficerów, absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej, których 14 lutego 
1940, w raporcie do gen. Sosnkowskiego, zgłosił kpt. Jan Górski (wraz z kpt. Maciejem 
Kalenkiewiczem), jako gotowych do desantowania się do Kraju. Od Jego pseudonimu 
(Chomik) nazwano tę grupę „chomikami”. 

http://elitadywersji.org/cichociemni-spadochroniarze-ak/  
 
 Cichociemni, tej nazwy nie wymyślono - zwłaszcza dlatego, że Cichociemni "działali 

cicho i po ciemku". To powojenne dywagacje i interpretacje. Początkowo nie było żadnej 
nazwy, później powstała spontanicznie, jako koleżeńska kpina z tajnego charakteru 

http://elitadywersji.org/cichociemni-szkolenie/
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szkoleń. Od września 1941 używano jej oficjalnie w dokumentach Oddziału VI 
(Specjalnego). Po wojnie znaczenie nazwy cichociemni wyjaśniono w publikacji ("Drogi 
Cichociemnych") będącej zbiorem wspomnień CC, wydanym z inicjatywy Koła 
Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Londynie:  "Nazywamy się 
cichociemnymi. Nazwa niejednemu wyda się może dziwaczna, ale spróbujcie znaleźć 
lepszą na określenie takiego charakternika, który potrafi zjawić się nie spostrzeżony tam 
gdzie się go najmniej spodziewają i pożądają, cicho a sprawnie narobić nieprzyjacielowi 
bigosu i wsiąknąć niedostrzegalnie w ciemność, w noc – skąd przyszedł" 

http://elitadywersji.org/cichociemni-nazwa-przysiega-znak/  
 

Szkolenie Cichociemnych: 
> nie było "kursu cichociemnego" - kandydatów na Cichociemnych szkolono zgodnie ze 
zgłaszanymi przez dowódcę AK potrzebami Armii Krajowej, w ok. 30 specjalnościach w ok. 
50 tajnych ośrodkach szkoleniowych brytyjskich (SOE) oraz polskich. Przyszłych 
Cichociemnych, nawet w brytyjskich ośrodkach w większości szkolili polscy instruktorzy, 
według polskich programów szkolenia. Zasadą było, że ośrodki te miały dwóch 
komendantów, przy czym brytyjski odpowiadał za sprawy administracyjno-gospodarcze. 
Trzy największe grupy szkolonych to Cichociemni ze specjalnością w dywersji, łączności oraz 
wywiadzie. Szkolono także oficerów sztabowych, lotników, pancerniaków oraz kilku 
specjalistów „legalizacji” (czyli fałszowania dokumentów). Rozpowszechniana  teoria, że 
wszystkich tych umiejętności można było rzekomo nauczyć się na jednym „kursie 
cichociemnego” jest oczywistą niedorzecznością, absurdem. 
http://elitadywersji.org/cichociemni-szkolenie/  
 
> nie szkolono Cichociemnych na "stacjach SOE" - poza krótkim okresem początkowego 
zamieszania w nazewnictwie, szkolono w ośrodkach nazywanych STS (Special Training 
School) i oznaczanych numerem arabskim. Natomiast "stacje SOE" (Station) służyły do celów 
innych niż szkoleniowe; były to m.in. stacje wyczekiwania, stacje pakowania zasobników 
zrzutowych itp. Kandydatów na Cichociemnych szkolono także m.in. w całkowicie polskich 
ośrodkach, nazywanych bazami, które nie były "stacjami SOE". 
http://elitadywersji.org/osrodki-szkoleniowe/  
 

Znak Spadochronowy 
> nie był "Znakiem Cichociemnych" - Znak Spadochronowy był odznaką spadochroniarzy, 
a nie tylko Cichociemnych. Wyprodukowano 6550 zwykłych Znaków Spadochronowych, z 
tego użyto 6252. Cichociemnym spadochroniarzom Armii Krajowej wydano 311 zwykłych 
Znaków Spadochronowych (w grupie numerów od 0001 do 0500). Wydano 2090 Bojowych 
Znaków Spadochronowych, z tego Cichociemnym zaledwie 149. 
http://elitadywersji.org/cichociemni-nazwa-przysiega-znak  
 

1 SBS 
> nie była "formacją Cichociemnych" - 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa gen. 
Stanisława Sosabowskiego została utworzona w ramach przygotowań do powstania 
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powszechnego w Polsce. Miała je wesprzeć dużym desantem spadochronowych zwłaszcza w 
4 głównych ośrodkach Polski. Powstała formalnie w październiku 1941; w jej składzie było 
299 oficerów, 2839 szeregowych. Z 1 SBS wywodziło się 61 późniejszych Cichociemnych. 
http://elitadywersji.org/1-samodzielna-brygada-spadochronowa/  
 

Largo House 
> nie było "ośrodkiem Cichociemnych" - w Largo House (Upper Largo k. Leven, hrabstwo 
Fife, Szkocja, Wielka Brytania) znajdował się polski ośrodek wstępnego szkolenia 
spadochronowego 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Szkolili się tam także 
kandydaci na Cichociemnych, którzy z reguły byli później szkoleni także w brytyjskim ośrodku 
szkolenia spadochroniarzy STS 51 - Parachute Training School w Ringway pod 
Manchesterem.  
http://elitadywersji.org/cichociemni-szkolenie/  
 

Briggnes 
> nie był "ośrodkiem szkolenia spadochronowego" - zlokalizowano tu brytyjski ośrodek 
STS 38; w latach 1941-1942 zorganizowano w nim dwa kursy walki konspiracyjnej dla 
kandydatów na Cichociemnych. Ponadto przez całą wojnę działał tu brytyjski ośrodek 
fałszowania dokumentów (także pieniędzy, w tym okupacyjnych złotych). Początkowo 
pracował tylko na polskie potrzeby, pracował w nim doświadczony polski fałszerz Jerzy 
Maciejewski, przedwojenny pracownik Samodzielnego Referatu Technicznego Oddziału II 
(wywiad) Sztabu Generalnego WP. Ogółem podczas wojny w tym ośrodku wytworzono ok. 
275 tysięcy (sic!) różnych dokumentów dla ruchów oporu w okupowanej Europie. Od lipca 
1943 wyprodukowano w nim także ok. 50 mln okupacyjnych złotych dla Armii Krajowej. 
http://elitadywersji.org/cichociemni-szkolenie/  
 

SOE:  
> SOE nie było nadmiernie profesjonalne ani samodzielne - początkowo kierownictwo 
SOE wywodziło się z brytyjskiej śmietanki towarzyskiej, z elitarnych brytyjskich szkół, 
zwłaszcza z Eton. Ludzie ci całe życie żyli pod kloszem i nie mieli bladego pojęcia o realnym 
życiu, zwłaszcza pod niemiecką okupacją. Ponadto rekrutowali do pracy w SOE… 
prawników, bankowców i biznesmenów. Byli jeszcze mniej "profesjonalni" niż np. brytyjski 
marszałek Montgomery, który tak bezdennie głupio zaplanował operację "Market Garden", że 
skończyła się piramidalną kompromitacją, za którą życiem zapłaciło wielu żołnierzy. 
"Profesjonalizm SOE" był podobny - najbardziej skompromitowała się sekcja holenderska: od 
marca 1942 do grudnia 1943, wskutek działań niemieckiej Abwehry (operacja Der 
Englandspiel, Angielska Gra), Niemcy przejęli całkowitą kontrolę nad siatką SOE w Holandii. 
Kontrolowali 30 placówek, 14 radiostacji; przechwycili 54 agentów, aresztowali byłego 
premiera Vorrink'a, ok. 150 najważniejszych osób z konspiracji, ponadto pół miliona 
guldenów, setki ton materiałów wybuchowych i sprzętu. Do tego jeszcze zestrzelii 12 
samolotów RAF wracających ze zrzutów.  
 
SOE stała się bardziej profesjonalna dopiero od września 1943, gdy jej szefem został bryg. 
Colin McVean Gubbins. Był autorem pierwszego brytyjskiego podręcznika wojny 
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partyzanckiej, do którego materiały zbierał w Polsce. Wzorował się na Polsce i chciał aby 
ruchy oporu w innych krajach funkcjonowały podobnie jak polska Armia Krajowa. 
Wykorzystywał polskie doświadczenia dywersyjne, spadochronopwe oraz wywiadowcze. 
Dodać należy, że SOE nigdy nie była w pełni samodzielna – uzależniona była operacyjnie od 
brytyjskiego lotnictwa i marynarki, materiałowo od ministerstwa wojny, politycznie od 
ministerstwa spraw zagranicznych, strategicznie podlegała Komitetowi Szefów Sztabu 
Imperialnego. 
http://elitadywersji.org/special-operations-executive/  
 
> SOE nie było instytucją nadrzędną nad Polakami - PSZ oraz Sztab Naczelnego Wodza 
funkcjonowały w Wielkiej Brytanii na podstawie umowy polsko-brytyjskiej z 30 lipca 1940. W 
sprawach związanych z wsparciem lotniczym Armii Krajowej, w tym zrzutami Cichociemnych i 
zaopatrzenia dla AK Polacy byli samodzielni, chociaż uzależnieni od decyzji SOE. Brytyjczycy 
nie dowodzili Oddziałem VI (Specjalnym) Sztabu Naczelnego Wodza, który organizował 
zrzuty dla AK, ale starali się wpływać na jego działania. 
Generalną zasadą był wzajemne świadczenie usług przez Polaków i Brytyjczyków, wszelkie 
decyzje podejmowano po uzgodnieniach które potwierdzano protokołami, wypracowywanymi 
podczas dwustronnych spotkań. Dzięki zaangażowaniu polskiego oficera wywiadu z O.VI - 
mjr./ppłk. dypl. Jana Jaźwińskiego, Polacy aktywnie starali się wpływać na korzystne dla 
Polski decyzje SOE. 
http://elitadywersji.org/oddzial-vi-specjalny/  
http://elitadywersji.org/wspolpraca-polakow-z-soe/  
http://elitadywersji.org/bajki-o-soe/  
 
> SOE nie wyznaczało "standardów szkolenia" Cichociemnych - początkowo SOE nie 
miało żadnych "standardów", dopiero uczyło się - głównie od Polaków - podstawowych zasad 
dywersji, konspiracji, spadochroniarstwa, organizacji zrzutów, konstrukcji zasobników 
zrzutowych itp. itd. Kandydatów na Cichociemnych szkolono zgodnie z potrzebami Armii 
Krajowej, wg. programów opracowywanych przez Oddział VI (Specjalny) SNW oraz 
wytycznych i uwag zgłaszanych (depeszami z Polski) przez dowódcę AK.  
Wyjątkowo za dobre "standardy szkolenia" można uznać nowatorskie metody szkoleń w 
zakresie walki wręcz, nożem oraz tzw. strzelania instynktownego (Point shooting). Nie były to 
jednak "standardy SOE", a raczej standardy Wiliama F. Fairbairn'a. Ponadto, w zakresie 
strzelania instynktownego nowatorskich standardów uczył także polski instruktor Aleksander 
Ihnatowicz, (później spadochroniarz Akcji Kontynentalnej). 
http://elitadywersji.org/cichociemni-szkolenie/  
http://elitadywersji.org/oddzial-vi-specjalny/  
http://elitadywersji.org/cichociemni-ira-chinska-mafia/  
http://elitadywersji.org/osrodki-szkoleniowe/  
 
> SOE nie nadzorowało łączności KG AK ze Sztabem Naczelnego Wodza - Brytyjczycy 
nie mogli nadzorować łączności pomiędzy Sztabem Naczelnego Wodza a ośrodkami i 
placówkami Oddziału VI, polskiego wywiadu oraz Armią Krajową w Polsce. Polacy mieli 
własny sprzęt - centrale radiowe: nadawczą (w Chipperfield Lodge), odbiorczą (w Barnes 
Lodge), radiostację "zrzutową" (w Mesagne) oraz radiostacje w Polsce i placówkach wywiadu 
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za granicą (polish spy radio, pipsztoki) konstrukcji inż. Tadeusza Heftmana. Polacy mieli 
także całkowicie polski ośrodek szkoleniowy (Anstruther, później Auchtertool, następnie 
Polmont), w którym szkolili się m.in. kandydaci na Cichociemnych ze specjalnością w 
wywiadzie. Ponadto używano w łączności własnych szyfrów, nieznanych Brytyjczykom. W 
łączności pomiędzy zespołem polskich kryptologów z francuskiego ośrodka „Cadix” depesze 
szyfrowano polską maszyną szyfrującą „Lacida”. Sprzęt do łączności był polskiej konstrukcji 
oraz polskiej produkcji (Polskie Wojskowe Warsztaty Radiowe w Stanmore pod Londynem).  
Dopiero w kwietniu 1944 Brytyjczycy zażądali udostępnienia im polskich szyfrów używanych 
w łączności, w związku z przygotowaniami do inwazji.  
http://elitadywersji.org/cichociemni-lacznosciowcy/  
http://elitadywersji.org/enigma/  
 
> SOE nie organizowało zrzutów do Polski - zrzuty Cichociemnych i zaopatrzenia 
organizował Oddział VI (Specjalny), kierował tym oficer wywiadu z tego oddziału mjr./ppłk. 
dypl. Jan Jaźwiński. Był on inicjatorem oraz organizatorem akcji zrzutowej od początku (lipiec 
1940) do końca lipca 1944. Miał znaczną swobodę w organizowaniu przerzutu lotniczego do 
Kraju. Za pośrednictwem SOE przekazywał zadania zrzutowe (czas i trasa lotu, miejsce 
zrzutu itp.) brytyjskiej jednostce lotniczej wykonującej zrzuty (148 Special Duty Squadron); 
później przekazywał je także do polskiej 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia. 
Każdorazowo na lot ze zrzutami do Polski wydawał zgodę brytyjski minister lotnictwa, SOE 
przekazywało ją Polakom. 
SOE nie była więc organizatorem zrzutów do Polski lecz jedynie użyczała Polakom 
samolotów będących w jej dyspozycji. W zamian m.in. otrzymywała z Oddziału VI (Spec.) 
m.in. raporty polskiego wywiadu. Zaopatrzenie dla Armii Krajowej było w dużym stopniu 
pozyskiwane (także kupowane) oraz pakowane przez polski Oddział VI (Specjalny). 
http://elitadywersji.org/jan-jazwinski  
http://elitadywersji.org/zaopatrzenie-armii-krajowej/  
 

Polska sekcja SOE 
> nie była strukturą polską - słowo "polska" w nazwie sekcji określało wyłącznie teren, 
którym się zajmowała. Ta sekcja SOE była strukturą wyłącznie brytyjską - żaden z polskich 
oficerów nie pracował w "polskiej" sekcji SOE, ani nie był do nie przydzielony czy 
oddelegowany - to była wyłącznie brytyjska struktura. Polacy mieli wyjątkową pozycję w 
relacjach z Brytyjczykami, więc zaledwie kilkuosobowa "polska" Sekcja SOE była 
pośrednikiem w kontaktach pomiędzy polskim Oddziałem VI (Specjalnym) a odpowiednimi 
władzami brytyjskimi. 
http://elitadywersji.org/oddzial-vi-specjalny/  
http://elitadywersji.org/special-operations-executive/  
http://elitadywersji.org/wspolpraca-polakow-z-soe/  
http://elitadywersji.org/bajki-o-soe/  
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Oddział VI (Specjalny) 
> nie podlegał SOE, nie był strukturą polsko-brytyjską - Oddział VI (Specjalny) Sztabu 
Naczelnego Wodza był wyłącznie strukturą polską; swoistą "ambasadą Armii Krajowej" w 
sztabie Naczelnego Wodza w Londynie. Jego podstawowym zadaniem było utrzymanie 
łączności radiowej i kurierskiej Naczelnego Wodza w Londynie z Komendantem Głównym 
Armii Krajowej w okupowanej Polsce. Zajmował się więc m.in. rekrutacją i szkoleniem 
kandydatów na Cichociemnych, zrzutami skoczków, zaopatrzenia i pieniędzy dla AK, 
organizacją operacji zrzutowych, zrzutami kurierów politycznych, pieniędzy i zaopatrzenia dla 
cywilnej Delegatury Rządu. Oddział VI m.in. pośredniczył w przekazywaniu SOE raportów 
polskiego wywiadu oraz odstępował odpłatnie SOE polskie radiostacje konstrukcji inż. 
Tadeusza Heftmana, wyprodukowane w Polskich Wojskowych Warsztatach Radiowych w 
Stanmore. 
http://elitadywersji.org/oddzial-vi-specjalny/  
http://elitadywersji.org/zrzuty/  
http://elitadywersji.org/jan-jazwinski/  
 

Główna Baza Przerzutowa 
> nie była strukturą polsko-brytyjską - była wyłącznie strukturą polską; jej komendantem 
był mjr./ppłk. dypl. Jan Jaźwiński. "Wszystkie sprawy związane z całokształtem akcji 
przerzutowej są zachowane do wyłącznej decyzji dowódcy G.B.P. Tylko i wyłącznie D-ca 
G.B.P. jest uprawniony do określenia zakresu wglądu w pracę G.B.P. dla władz polskich i 
Sprzymierzonych. Wgląd ten może mieć miejsce o ile D-ca G.B.P. uzna, że jest to konieczne 
dla ułatwienia pracy G.B.P.”  (Rozkaz organizacyjny i Instrukcja Specjalna dla Dowódcy 
Głównej Bazy Przerzutowej do Kraju, w: Jan Jaźwiński, Dziennik czynności mjr Jana 
Jaźwińskiego, sygn. SK 16.9, Centralne Archiwum Wojskowe sygn. CAW – 1769/89, s. 
268/271/290 – 269/272/291, 21 stycznia 1944). 
http://elitadywersji.org/jan-jazwinski/  
http://elitadywersji.org/oddzial-vi-specjalny/  
 

Kurierzy 
> nie byli Cichociemnymi - byli kurierami politycznymii, wysyłanymii do Polski przez ministra 
spraw wewnętrznych Stanisława Kota (PSL). Nazywano ich od jego nazwiska "kociakami", 
byli łącznikami pomiędzy rządem  R.P. w Londynie a Delegaturą Rządu na Kraj w Polsce. Byli 
wysyłani przez polityków w celach politycznych. Zazwyczaj ich szkolenie ograniczone było do 
kwestii związanych z pracą kurierską oraz skoku spadochronowego. 
http://elitadywersji.org/oddzial-vi-specjalny/  
http://elitadywersji.org/kociaki/  
 

Dywersja, spadochroniarstwo, wywiad 
> nie były "specjalnością" brytyjską czy amerykańską – bez wątpienia Polacy mieli przed 
wojną zdecydowanie większe doświadczenie w dywersji, spadochroniarstwie oraz wywiadzie 
niż Brytyjczycy, a zwłaszcza niż Amerykanie. Pierwszą polską jednostką specjalną były Grupy 
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Dywersyjne Wawelberga – zespoły żołnierzy które przeprowadziły skuteczne działania 
dywersyjne od 3 do 5 lipca 1921, umożliwiając nam wygranie III Powstania Śląskiego. 
Według zgodnej opinii Brytyjczyków i Amerykanów, Polacy mieli najlepszy wywiad na świecie; 
podczas wojny nie tylko złamali „Enigmę”, ale też dostarczyli aliantom dane nt. V-1 i V-2 oraz 
ponad 22 tys. (48 proc. ogółu) raportów wywiadowczych – to ustalenia Polsko-Brytyjskiej 
Komisji Historycznej. Polskie działania w zakresie spadochroniarstwa - w tym utworzenie 
Wojskowego Ośrodka Spadochronowego w Bydgoszczy (wrzesień 1939) oraz szkolenie 
spadochroniarzy do zadań specjalnych miały miejsce jeszcze przed wojną.  
Pierwszą brytyjską jednostkę spadochronową (1 Batalion Spadochronowy) utworzono dopiero 
15 września 1941. Pierwszą amerykańską jednostkę spadochronową (1 Brygada Piechoty 
Spadochronowej) utworzono 30 lipca 1942. 
http://elitadywersji.org/prekursorzy-cichociemnych/ 
http://elitadywersji.org/spadochroniarstwo-polskie/  
http://elitadywersji.org/cichociemni-w-wywiadzie/ 
http://elitadywersji.org/1-samodzielna-brygada-spadochronowa/ 
 
 

Skok w masce 
> Cichociemni nie "skakali w maskach" – JEDYNĄ osobą, która skoczyła w masce 
przeciwgazowej był Józef Retinger, realizujący brytyjską operację wywiadowczą „Denham”. 
Wysłano go do Polski wskutek działań Anthony’ego Eden’a oraz SOE, pod zmienioną 
tożsamością (jako rzekomego Cpt. Paissey’a), w tajemnicy przed Prezydentem R.P. i 
Naczelnym Wodzem, dlatego założył maskę. Pomimo tego został przez Polaków rozpoznany.  
Józef Retinger nie był Cichociemnym, tylko kurierem politycznym (Wielkiej Brytanii). 
Cichociemnymi byli wyłącznie żołnierze Armii Krajowej w służbie specjalnej, pełniący służbę 
wojskową w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, wysyłani do Kraju przez wojsko 
oraz realizujący cele wojskowe. 
http://elitadywersji.org/jozef-retinger/#08  
--- 
Smutne rekordy błędów - zobacz http://elitadywersji.org/falszerze-historii/  
 
Zachęcam do uważnej lektury hasła Wikipedii, przy którym sporo się napracowałem. Są tu 
wszelkie najważniejsze informacje, wraz ze wskazaniem ich źródeł - 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cichociemni  
Zachęcam także do zajrzenia tutaj - http://elitadywersji.org/historia-cichociemnych-na-
slajdach/  
 
Przygotowujących bardziej pogłębione publikacje dot. Cichociemnych zachęcam do 
skorzystania z opracowanych przeze mnie unikalnych 33 baz danych - 
http://elitadywersji.org/bazy-danych/  
 
Chętnie wyjaśnię wszelkie wątpliwości - cichociemni@elitadywersji.org  
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Moje erraty do pobrania w pdf: 
 do publikacji: Kacper Śledziński „Cichociemni. Elita polskiej dywersji” - 

http://elitadywersji.org/wp-content/uploads/2022/08/ERRATA-Sledzinski-Znak-
Cichociemni-elita-polskiej-dywersji.pdf  
oraz wykaz błędów i nieścisłości na stronie dr Bartłomieja Szyprowskiego - 
http://bartlomiejszyprowski.pl/bledy-w-publikacji-k-sledzinskiego/  

 
 do publikacji: Krzysztof Tochman – Cichociemni 1941–1945 (  

http://elitadywersji.org/wp-content/uploads/2021/02/Ryszard-Zajac_Errata-do-
publikacji-IPN.pdf  

 
Ryszard M. Zając 

wnuk Cichociemnego por. Józefa Zająca ps. Kolanko http://elitadywersji.org/jozef-zajac-
cichociemny/    
(po wojnie w Głównej Komisji Weryfikacyjnej Armii Krajowej Sztabu Głównego w Londynie, 
sekretarz Koła Cichociemnych w Londynie)  
 
Informacja o realizacji projektu - http://elitadywersji.org/informacja-o-realizacji-projektu/    
 
Redaktor Wikipedii, autor/współautor ponad tysiąca edycji oraz nowych haseł m.in.:  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cichociemni   
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_Cichociemnych   
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cichociemni_w_powstaniu_warszawskim   
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa  (status prawny, wywiad, finanse, łączność, 
zaopatrzenie)  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oddzia%C5%82_VI_Sztabu_Naczelnego_Wodza  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrala_konspiracyjna_%E2%80%9EHel%E2%80%9D  
(Centrala konspiracyjna"Hel") 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusz_%22Drawa%22  (Fundusz "Drawa") 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_powszechne   
https://pl.wikipedia.org/wiki/Special_Operations_Executive   
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Ja%C5%BAwi%C5%84ski  (Jan Jaźwiński) 
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wna_Baza_Przerzutowa  (Główna Baza 
Przerzutowa) 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_Wojskowa_GROM   
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_Kontynentalna  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Project_Eagle    
https://pl.wikipedia.org/wiki/Audley_End_(Essex)  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Largo_House   
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodek_Wyszkoleniowy_Sekcji_Dyspozycyjnej_Oddzia
%C5%82u_Specjalnego  Ośrodek Wyszkoleniowy Sekcji Dyspozycyjnej Oddziału 
Specjalnego)  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oficerski_Kurs_Doskonal%C4%85cy_Administracji_Wojskowej  
(polska szkoła wywiadu, Oficerski Kurs Doskonalący Administracji Wojskowej) 
 
--- Zapraszam na stronę http://elitadywersji.org/  - kompendium wiedzy o 316 
Cichociemnych spadochroniarzach Armii Krajowej  
 
Zapraszam do naszej grupy na Fb - https://www.facebook.com/CichociemniAK/  

http://elitadywersji.org/wp-content/uploads/2022/08/ERRATA-Sledzinski-Znak-Cichociemni-elita-polskiej-dywersji.pdf
http://elitadywersji.org/wp-content/uploads/2022/08/ERRATA-Sledzinski-Znak-Cichociemni-elita-polskiej-dywersji.pdf
http://bartlomiejszyprowski.pl/bledy-w-publikacji-k-sledzinskiego/
http://elitadywersji.org/wp-content/uploads/2021/02/Ryszard-Zajac_Errata-do-publikacji-IPN.pdf
http://elitadywersji.org/wp-content/uploads/2021/02/Ryszard-Zajac_Errata-do-publikacji-IPN.pdf
http://elitadywersji.org/jozef-zajac-cichociemny/
http://elitadywersji.org/jozef-zajac-cichociemny/
http://elitadywersji.org/informacja-o-realizacji-projektu/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cichociemni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_Cichociemnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cichociemni_w_powstaniu_warszawskim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oddzia%C5%82_VI_Sztabu_Naczelnego_Wodza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrala_konspiracyjna_%E2%80%9EHel%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusz_%22Drawa%22
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_powszechne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Special_Operations_Executive
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Ja%C5%BAwi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wna_Baza_Przerzutowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_Wojskowa_GROM
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_Kontynentalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Project_Eagle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Audley_End_(Essex)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Largo_House
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodek_Wyszkoleniowy_Sekcji_Dyspozycyjnej_Oddzia%C5%82u_Specjalnego
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodek_Wyszkoleniowy_Sekcji_Dyspozycyjnej_Oddzia%C5%82u_Specjalnego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oficerski_Kurs_Doskonal%C4%85cy_Administracji_Wojskowej
http://elitadywersji.org/
https://www.facebook.com/CichociemniAK/

