
1 Samodzielna Brygada Spadochronowa 

Wielka jednostka powietrznodesantowa Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie, sformowana w Wielkiej Brytanii podczas II wojny 

światowej. W założeniach brygada miała wziąć udział w walkach 

w Polsce i pomóc powstaniu. Ostatecznie została użyta przez 

aliantów w operacji „Market Garden”, o czym mówi tekst znanej 

Wam piosenki: 

Do kraju chciał z nią skakać gdy wybuchł żar powstania,  

Lecz cele były w Holandii w miejscowości Driel 

Formowanie Brygady 

Po upadku Francji polskich oficerów przetransportowano na teren 

Szkocji, gdzie sformowano z nich Brygadę Kadrową Strzelców 

(czyli przyszłą kadrę brygady, do której na razie brakowało 

szeregowych). Wobec groźby inwazji Niemców na Wielką Brytanię 

Brygada Kadrowa jako oficerski batalion piechoty wspomagała 

organizowanie obrony wschodniego wybrzeża Szkocji. 

Pod koniec stycznia 1941 roku pojawiła się możliwość przeszkolenia 

ochotników na skoczków spadochronowych. Wtedy to gen. 

Sosabowski podjął decyzję (jeszcze nieoficjalną) o sformowaniu 

jednostki spadochronowej i wysyłał jak najwięcej 

żołnierzy na szkolenie. 

Na wniosek płk. dypl. Stanisława 

Sosabowskiego Naczelny Wódz gen. Sikorski 

rozkazem z 9 października 1941 przemianował 4 

Brygadę Kadrową Strzelców na 1 Samodzielną 

Brygadę Spadochronową. Miejscem formowania 

się brygady została Szkocja. Jednostka ta miała 

być wykorzystana do wsparcia powstania 

powszechnego w okupowanej Polsce i jako 

jedyna jednostka polska nie podlegała wówczas 

dowództwu brytyjskiemu. W 1942 przybyło 

znaczne uzupełnienie osobowe Polaków 

zwonionych z obozów jenieckich z ZSRR. Stan 

liczbowy w 1944 roku wzrósł do ok. 2200 żołnierzy. 

 

Szkolenie 

W 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej zastosowano brytyjski system szkolenia, tj. 

całe szkolenie oparto na systemie różnorakich kursów. W okresie istnienia brygady proces 

szkoleniowy ulegał wielu zmianom, co było związane ze zmianami sytuacji polityczno-

wojskowej Polski, zmianom trendów w wojskach spadochronowych, a także z późniejszą 

zmianą przeznaczenia brygady. Szkolenie w dużej mierze było prowadzone wspólnie ze 

szkoleniem Cichociemnych. Oczywiście odpowiednie umiejętności przydatne tylko 

cichociemnym były zastępowane tymi potrzebnymi Brygadzie. 
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Zmiana przeznaczenia brygady 

W związku z trudnościami Brytyjczyków z 

własnymi wojskami spadochronowymi, w 

roku 1943 zaczęto zabiegać o zmianę 

przeznaczenia brygady i zgodę na użycie jej 

na froncie zachodnim. Zainteresowanie 

brygadą i pozytywną ocenę jej wartości 

bojowej stwierdził nawet sam gen. 

Montgomery podczas swojej wizyty w Szkocji 

w roku 1944. 

Brytyjczycy mocno naciskali i ostatecznie postawili sprawę jasno: albo brygada uzupełni 

alianckie wojska uderzające na kontynent, albo zostanie rozwiązana. Z dniem 6 czerwca 

1944 ostatecznie zostaje podporządkowana dowództwu brytyjskiemu. Brygadę przeniesiono 

ze Szkocji do środkowej Anglii, gdzie przeszła intensywne szkolenie na nowym sprzęcie 

(samoloty C-47 i szybowce CG-4) i pierwsze ćwiczenia w skokach w sile całej brygady. Takie 

ćwiczenia nie były wcześniej możliwe, ponieważ alianci nie chcieli udostępnić samolotów. 

W sierpniu 1944 roku sformowano 1 Aliancką Armię Powietrznodesantową w skład której 

wchodzi 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa w składzie 1 Brytyjskiej Dywizji 

Powietrznodesantowej.  

Operacja Market Garden 

W sierpniu brygada była gotowa do walki. Kiedy 1 sierpnia wybuchło powstanie 

warszawskie, brygada przygotowywała się do zrzutu nad Polską zignorowano polskie 

starania. Był to olbrzymi zawód dla żołnierzy brygady. Mimo wielu próśb Sztabu Naczelnego 

Wodza brygada nie została skierowana do kraju, ale wzięła udział w największej operacji 

powietrznodesantowej II wojny światowej, noszącej kryptonim „Market-Garden”. 

W dniu 12 września 1944 roku odbyła się 

odprawa 1 Brytyjskiej Dywizji 

Powietrznodesantowej, gdzie podano zadanie 

dywizji i polskiej brygady podczas tej operacji: 

uchwycenie mostów w Arnhem i utworzenie 

przyczółka dla 30 Korpusu. Przerzut 1 

Brytyjskiej Dywizji Powietrznodesantowej oraz 

1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej miał 

się w trzech przelotach po jednym każdego 

dnia. W drugim dniu (tj. 18 września) miał się 

odbyć I rzut szybowcowy 1SBS (10 

szybowców przewożących: baterię 

przeciwpancerną, ciężki sprzęt saperski i 

część dowództwa brygady), a w dniu trzecim (tj. 19 września) II rzut szybowcowy (35 

szybowców przewożących: reszta dywizjonu przeciwpancernego i reszta dowództwa 

brygady) i rzut spadochronowy. Zrzutowisko miało być ubezpieczone przez 1 Brytyjską 

Brygadę Spadochronową. Zadaniem brygady było objęcie wschodnią część przyczółka 

mostowego na północnym brzegu Renu w Arnhem.  



18 września I rzut 

szybowcowy wyleciał 

zgodnie z planem, 

podobnie 19 września z 

lotnisk Down Ampney i 

Tarrent-Rushton 

wystartował II rzut 

szybowcowy. Jednakże 

mgła opóźniła start rzutu 

spadochronowego, aż do 

21 września. 20 września 

dowództwo zmieniło rejon 

zrzutu na okolice Driel. 

Dotarły także wieści o 

trudnym położeniu 1 Dywizji Powietrznodesantowej. Polscy spadochroniarze lądowali pod 

ogniem nieprzyjacielskim, a na zrzutowisku (które miało być ubezpieczone przez 1DP) były 

niewielkie starcia z Niemcami. Jednakże straty nie były poważne. 

W czasie przelotu do Arnhem zawrócono samoloty ze spadochroniarzami I batalionu, ze 

względu na złe warunki atmosferyczne - poinformowano ich, że operacja została odwołana. I 

batalion wystartował dopiero 23 września i został zrzucony w rejonie Grave, skąd 

przewieziono ich do Nijmegen. Pieszym marszem dotarli do Driel, był wieczór 24 września (7 

dni od początku operacji, która miała trwać 3 dni!) 

Po zrzucie Brygada pomaszerowała do rejonu planowanej przeprawy przez Ren. Po drodze 

okazuje się, że prom którym miała się odbyć przeprawa został zniszczony przez Niemców w 

nocy z 20 na 21 września i obsadzili oni brzeg po przeciwnej stronie w rejonie przeprawy. 

Informacje o sytuacji 1 Dywizji przekazuje kpt. Zwolański, który skakał wraz z Brytyjczykami - 

przeprawił się on wpław przez Ren. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez 

Zwolańskiego w nocy z 21 

na 22 września miała 

brygada zostać 

przeprawiona tratwami, 

dostarczonymi przez 1 

Dywizję. Natarciem dywizja 

miała też oczyścić kawałek 

północnego brzegu w celu 

umożliwienia przeprawy 

brygady. Po złożeniu 

meldunku kpt. Zwolański 

powrócił do dywizji. Brygada 

czekała na tratwy całą noc, 

jednakże one nie przybyły. 

Wobec braku własnych 

środków przeprawowych nad 

ranem około godziny trzeciej gen. Sosabowski podjął decyzję aby wycofać się do Driel i 

zorganizować tam obronę. III batalion pozostał na miejscu przeprawy, gdzie w razie 



dostarczenia tratw miał się przeprawić. Na tratwy batalion miał czekać do godziny czwartej, 

jeśli by one nie przybyły miał dołączyć do reszty brygady co też się stało. 

22 września pokazały się czołgi brytyjskie. Były to czołgi plutonu rozpoznawczego 30 

Korpusu. Tego samego dnia u generała Sosabowskiego zjawił się pułkownik Mackenzie z 

prośbą od generała Urquharta, aby w ciągu nocy przeprawić jak największą liczbę żołnierzy - 

1 Dywizja była w rozpaczliwej sytuacji. Jednymi środkami przeprawowymi, którymi 

dysponowały brytyjska dywizja i polska brygada było kilka łodzi gumowych (dinghies). W 

ciągu nocy wobec ciężkiego ognia 

nieprzyjaciela udało się przeprawić 

tylko 8 kompani III batalionu. 

Stracono też wszystkie łodzie. 

Obiecano dostarczyć łodzie dla 

brygady oraz wsparcie przeprawy 

ogniem artylerii 30 Korpusu. 

Przeprawa odbyła się w nocy. Ze 

względu na duży ognień 

nieprzyjacielski przeprawę 

wstrzymano nad ranem 24 

września. 25 września podjęto 

decyzję o wycofaniu oddziałów 1 

Brytyjskiej Dywizji 

Powietrznodesantowej i 1 

Samodzielnej Brygady 

Spadochronowej na południowy brzeg Renu. Zginęło 93 żołnierzy 1 SBS, a 249 zostało 

rannych. Ponadto niewielka liczba żołnierzy dostała się do niewoli (ok. 80, w tym dwie trzecie 

rannych). 

7 października brygada została wycofana do Anglii (dotarła tam w dniach 11-12 

października). 

Z końcem listopada 1944 roku gen. Browning przedstawił wniosek o zmianę dowódcy 

brygady – zrzucił na niego odpowiedzialność za niepowodzenie operacji. Generał 

Sosabowski opuścił brygadę 26 grudnia 1944 roku.  

 

 


