
Maciej Kalenkiewicz i Jan Górski 
 

Kapitanowie Kalenkiewicz i Górski byli pomysłodawcami 

koncepcji lotniczej łączności z krajem. Dzięki swoim 

nowatorskim pomysłom i uporze w dążeniu do celu udało się 

zrealizować ich pomysł. Z początku wielokrotnie dostali 

odpowiedź odmowną na ich plany. Jednak nauczyli się jak 

obejść drogę służbową i zatwardziałe umysły dowódców. Tak 

długo męczyli swoimi pomyłami różnych wysoko 

postawionych dowódców, że w końcu oni sami uznawali 

pomysł za świetny i podawali go dalej - jako swój własny. Ze 

względu na uporczywość i “podgryzanie” dowódców zostali 

nazwani Chomikami (wraz z grupą kilu innych młodych oficerów, którzy im pomagali) W ten 

sposób plany Kalenkiewicza i Górskiego zostały zaakceptowane i wcielone w życie. Ich zasługą 

jest powstanie 1SBS i Cichociemnych. 

 

Maciej Kalenkiewicz ps. Kotwicz (ur. 1 lipca 1906, zm. 21 sierpnia 1944) - podpułkownik 

dyplomowany Wojska Polskiego, cichociemny, żołnierz Armii Krajowej, dowódca partyzancki w 

Okręgu Nowogródek. 

 

Po kampanii wrześniowej pod wpływem apeli radiowych gen. Sikorskiego, Kalenkiewicz podjął 

decyzję o przedostaniu się do Francji. 1 stycznia 1940 r. został słuchaczem oficerskiego kursu 

informacyjnego saperów w Wersalu, a od 15 marca był na tym kursie instruktorem. Trzykrotnie, 

między 30 grudnia, a 14 lutego składał, wspólnie z Janem Górskim, na ręce gen. Kazimierza 

Sosnkowskiego meldunek – zgłoszenie do wzięcia udziału w desancie spadochronowym na 

teren Polski. Na początku maja 1940 r. został przeniesiony do pracy na kraj w biurze gen. 

Sosnkowskiego. Po klęsce Francji ewakuował się do Wielkiej Brytanii (25 czerwca 1940 r.). 

Stacjonował w Szkocji. 

 

27 grudnia 1941 r. Kalenkiewicz wyleciał do Polski lotem nr 2 kryptonim: "Jacket".. Lądowanie 

odbyło się pomyłkowo na terenie należącym do Rzeszy, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z 

Generalnym Gubernatorstwem. Kalenkiewicz wraz z trzema innymi skoczkami został 

aresztowany przez straż graniczną. Po przybyciu na posterunek Polacy zaczęli strzelać i po 

wybiciu niemieckiej załogi odzyskali wolność. Wszystkim czterem udało się przedostać do 

Generalnego Gubernatorstwa i dalej do Warszawy. 

 

Jan Górski,(ur. 1905, zm. 1945) - kształcił się w Odessie i tam też podjął pracę. Był działaczem 

harcerstwa i współpracownikiem wywiadu Polskiej Organizacji Wojskowej. Po wybuchu wojny 

polsko-bolszewickiej wstąpił w 1920 roku do Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie, a następnie brał 

udział w walkach. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył studia na Politechnice 

Warszawskiej i Wyższą Szkołę Wojenną. 

  

Był jednym z twórców systemu łączności lotniczej między Rządem emigracyjnym, Naczelnym 

Dowództwem Wojska Polskiego, a Związkiem Walki Zbrojnej. Idea powstania jednostki 



spadochronowej, która miała realizować także zadania udziału w akcjach bezpośrednichzostała 

zgłoszona już we Francji 30 grudnia 1939 r., (pozostała bez odpowiedzi), następnie 21 stycznia 

1940 roku została złożona bezpośrednio generałowi Kazimierzowi Sosnkowskiemu. Później, już 

po kapitulacji Francji kpt. inż. Jan Górski razem z kpt. Maciejem Kalenkiewiczem w 

londyńskim sztabie kontynuowali prace nad utworzeniem jednostki w Anglii. Jan Górski 

współtworzył szczegółowe opracowania i raporty w celu realizacji tego przedsięwzięcia. 

 

Po przeszkoleniu w marcu 1943 roku został przerzucony z Anglii w okolice Grodziska 

Mazowieckiego z przydziałem do Obszaru Białystok AK. Później prowadził działalność 

konspiracyjną i dywersyjną na terenie Warszawy i Krakowa. 

 

 


