
Cichociemni po zrzucie 

 

Po skoku skoczkowie meldowali się w ustalonej melinie, gdzie 

zdawali pieniądze i listy oraz dostawali kolejne kontakty. Były nimi 

Ciotki czyli kobiety specjalnie wybrane do przechowania CC w 

najbardziej niebezpiecznym dla nich okresie. Mieszkali razem z 

nimi i poznawali zwyczaje okupowanej Warszawy - np kiedy nie 

wolno wychodzić, jak dopasować swoją legendę do realnych 

warunków w Warszawie itd. Po okresie kilku tygodni aklimatyzacji, 

w związku ze swoimi umiejętnościami, skoczek przydzielany był do 

odpowiedniej służby. 

 

 

 

Wachlarz 

Skoczkowie przysposobieni w dywersji stawiali pierwsze kroki w dopiero wychodzącym w pole 

Wachlarzu. Do Wachlarza przydzielono 27 cichociemnych, pierwszym z nich był kpt. Alfred 

Paczkowski, ps. "Wania". Cichociemni stanowili trzon kadry dowódczej w organizacji. 

 

Wachlarz był organizacją powołaną do dywersji na tyłach niemieckich. Działał na wschód od 

Warszawy aż wgłąb Rosji. W czasie gdy linia 

frontu niemiecko-radzieckim przebiegała na 

wschód od granic polskich, przez Polskę biegły 

wszystkie linie zaopatrzeniowe. Przez nasze 

ziemie jechały transporty kolejowe z czołgami, 

bronią, amunicją, żywnością a także z 

oddziałami wermahtu a także inne transporty 

kołowe. Oddziały bojowe Wachlarza zajmowały 

się minowaniem torów, wysadzaniem i 

przejmowaniem transportów. Żołnierze 

organizacji przyczynili się do przejęcia pocisku 

V2, który Niemcy budowali i testowali na terenie 

Polski. 

 

 

Drugim zadaniem Wachlarza było osłanianie od 

wschodu powstania powszechnego - czyli zrywu 

takiego jak Powstanie Warszawskie, ale na 

terenie całej II Rzeczypospolitej. Powstanie, jak 

wiemy, nigdy nie wybuchło. 

 

 

 

  



Kedyw (kierownictwo dywersji), partyzantka 

Cichociemni-dywersanci z pierwszych zrzutów kierowani byli nie tylko do Wachlarza, ale 

również do innych organizacji pilnie potrzebujących specjalistów. Były to "Związek Odwetu" oraz 

Organizacja Specjalnych Akcji Bojowych "Osa". Późną jesienią rozpoczął się proces scalania 

tych organizacji z "Wachlarzem", zakończony 22 stycznia 1943 powołaniem Kierownictwa 

Dywersji, w skrócie Kedyw. Cichociemni pełnili w nim role kierownicze i szkoleniowe. 

 

 

Wywiad 

Cichociemnych przeszkolonych w specjalności wywiadowczej przeznaczano do pełnienia 

funkcji organizatorów i inspektorów sieci wywiadu. Wywiad był bardzo ważny nie tylko do 

bezpośredniej pracy AK - wszystkie informacje były przesyłane do Londynu. Dzięki takim 

obserwacjom jak nasilenie ruchu w portach czy zwiększenie transportów kolejowych pozwalało 

wywnioskować gdzie szykują się jakieś większe operacje zbrojne. Dlatego też wszystkie takie 

informacje były bardzo ważne dla aliantów. Dodatkowo wywiad AK przyczynił się do pozyskania 

rakiety v2 i wykryciu miejsc jej budowy - co pozwoliło aliantom zbombardować fabryki i 

laboratoria. CC wnosili wiele fachowości do techniki pracy wywiadowczej w Kraju. Straty w 37 

osobowej grupie przydzielonej do pracy w wywiadzie wynoszą 15 aresztowanych i zabitych, co 

stanowi około 40 %. Świadczą one o zaciętości, z jaką tropiło ich Gestapo. CC kierowani byli 

przede wszystkim do Wywiadu Ofensywnego Oddziału II KG AK, na różne stanowiska 

dowódcze w centrali oraz w terenie. 

 

 

Legalizacja 

Do zadań legalizacyjnych przysposobiono trzech cichociemnych. Po skoku skierowano ich do 

Wydziału Techniczno-Legalizacyjnego. Zajmował się on zaopatrywaniem w nielegalne 

dokumenty wszystkie komórki. Najbardziej znanym z nich był Stanisław Jankowski „Agaton”. 



Lotnictwo podziemia 

Przed zmianą koncepcji z powszechnego powstania na plan "Burza", uwzględniano wybuch 

powstania w czasie wycofywania się jednostek niemieckich. Zakładano, że w Kraju lądować 

będą samoloty transportowe oraz desanty spadochronowe (m.in. 1SBS). Potrzebni byli technicy 

mogący ocenić stan lądowisk w Kraju oraz poczynić odpowiednie przygotowania. 

Zaangażowano w to 20 Cichociemnych. Ich wysiłek nie został wykorzystany z powodu zmiany 

planów. 

 

 

Łączność radiowa 

 

Ulegająca systematycznej rozbudowie sieć 

łączności AK, wymagała napływu dobrze 

przygotowanych technicznie fachowców- organizatorów, radiołączności oraz radiotelegrafistów. 

Od wiosny 1943 r. starano się przerzucić do Kraju jak najwięcej cichociemnych o danych 

specjalnościach, jednak żądań ilościowych komendanta AK nie spełniono nigdy. Pracowali na 

sprzęcie zrzutowym, krajowym, oraz wyprodukowanym w konspiracji. Ciągle tropieni byli przez 

niemiecki podsłuch. Aresztowano i zabito 11 cichociemnych-radiowców, czyli ok. 25-30% z całej 

grupy. Przy pracy zaskoczono tylko 3. 

 

 

Pancerniacy  

Skoczkowie przeszkoleni w obsłudze niemieckiego, zdobytego sprzętu pancernego, mieli 

stanowić kadrę dowódczą jednostek pancernych odtwarzanych po wybuchu powstania 

powszechnego. Ponieważ często ich drugą specjalnością była dywersja, kierowano ich do 

Kedywu lub do lasu. Jeszcze inni walczyli w Powstaniu Warszawskim. 

 

 

  



 

Sztaby 

Wyszkolono pewna grupę skoczków przeznaczoną do pracy w konspiracyjnych sztabach. Przed 

odlotem ukończyli kursy Wyższej Szkoły Wojennej i odbyli niezbędne praktyki. Kierowano ich 

zgodnie z przeznaczeniem do pracy w sztabach KG AK (Komendy Główne Armii Krajowej), 

obszarów lub okręgów. Prócz nich pracę w sztabach znaleźli specjaliści w innych dziedzinach 

wojskowych, jak np. pancerniacy, saperzy, lotnicy, a nawet jeden lekarz. W zależności od 

potrzeb byli kierowani na inne stanowiska, ponieważ byli wszechstronnie wyszkoleni. 

Przykładami są tu:  

 Adam Borys „Pług” organizator i dowódca oddziału „Agat” – „Pegaz” – „Parasol”, w 

powstaniu warszawskim dowódca batalionu „Parasol”. 

 Bolesław Kontrym „Żmudzin”, dowódca III odcinka Wachlarza. 

 Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, ostatni komendant główny Armii Krajowej. 

 Alfred Paczkowski „Wania” – dowódca III odcinka Wachlarza, szef Kedywu 

(Kierownictwo Dywersji) Obszaru Białystok. 

 Jan Piwnik „Ponury”, dowódca II odcinka Wachlarza, następnie komendant Zgrupowań 

Partyzanckich Kedywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK „Ponury” stacjonujących na 

Wykusie, a w końcu VII batalionu 77 Pułku Piechoty AK 

 

 

 

Powstanie Warszawskie 

1.VIII 1944 w okolicach Warszawy i Puszczy Kampinoskiej przebywała prawie setka 

Cichociemnych. Część miała tutaj przydziały, część dopiero na nie czekała, a inni przyjechali 

tutaj służbowo. Oprócz tego zameldowały się dwie pełne dopiero co przybyłe ekipy. 

Cichociemni w dużej mierze zostali dowódcami batalionów i zgrupowań AK. Wielka ich liczba 

stanowiła sztaby komend okręgów i rejonów. Działali w łączności i w komendzie głównej 

powstania. Jako wszechstronnie wyszkoleni byli wysyłani na wszystkie stanowiska – od 

szeregowego po wysokiego dowódcę. 


