
Kursy Cichociemnych 

 

 

Kurs zaprawy dywersyjno minerskiej, 

strzleckiej i fizycznej miał podwójny cel. Po 

pierwsze miał wyselekcjonować fizycznie 

kandydatów, po drugie przygotowywał do 

dalszego szkolenia dywersyjnego. Kładziono 

tutaj szczególny nacisk na zaprawę fizyczną 

oraz uczono strzelania z różnych pozycji, 

terenoznawstwa, walki wręcz, dżu-dżitsu i 

posługiwania się prostymi środkami 

minerskimi . Kandydat, który nie ukończył 

kursu z powodu nabytych urazów fizyczne 

itp., odpadał definitywnie i wracał do 

poprzedniej służby.                          

 

Kurs psychotechniczny organizowany był przez Anglików i nie wiadomo, czemu został uznany 

za podstawowy. 

 

Kurs spadochronowy obejmował zaprawę 

spadochronową i skoki. Przygotowanie do skoków 

mogło się odbywać w dwóch miejscach: w brytyjskim 

ośrodku spadochronowym w Ringway lub w ośrodku 

treningowym 1. SBSpad w Largo House, popularnym 

"Małpim Gaju". W Ringway oprócz Polaków kandydat 

spotykał Czechów, Węgrów, Jugosławian, Norwegów, a 

szkolenie trwało zaledwie tydzień. W "Małpim Gaju" 

szkolenie trwało od dwóch do nawet czterech tygodni.  

 

 

  



 

Kurs odprawowy miał na celu zmienienie skoczka żyjącego na wolności w konspiratora. Kursy 

dla cichociemnych, którzy skoczyli przed majem 1942 r. nie były właściwie kursami, polegały na 

przeprowadzeniu kilku wykładów i wzajemnym doszkalaniu się. Odbywały się początkowo w 

zakonspirowanych lokalach w Londynie. Kursy odprawowe zostały zapoczątkowane w lipcu 

1942 r. w Audley End. Następnie, w związku z przeładowaniem ośrodka, przeniesiono je do 

STS 46 mieszczącej się w pobliskim Michley k. Newport. W 1944 r. prowadzono je także w 

Ostuni we Włoszech. Na trwającym od 2 do 6 tygodni kursie, skoczek układał. "legendę", czyli 

komplet kłamstw logicznie dopasowanych do nowej osobowości, dostawał fałszywe dokumenty, 

kompletował cywilne ubranie. Przez cały czas zaznajamiany był z warunkami życia w Polsce.  

 

 

 

Kurs walki konspiracyjnej miał na celu nauczenie 

organizowania i prowadzenia walki małym zespołem 

dywersyjno-sabotażowym. Doskonalono umiejętności 

minerskie i strzeleckie. Uczono zasad radiotelegrafii, 

szyfrów i innych pomocnych w podziemiu rzeczy. 

Ciekawym punktem szkolenia były ćwiczenia praktyczne 

prowadzone w porozumieniu z władzami brytyjskimi. 

Kandydaci mieli zaplanować i skrycie przeprowadzić 

akcję na prawdziwym obiekcie, tyle, że ładunek był 

nieuzbrojony. Kurs trwał początkowo 3-4                                                                                                      

tygodnie, następnie czas ten wydłużono dwukrotnie. 

 

 

oprócz szkolenia zasadniczego CC przechodzili dodatkowe szkolenia specjalnościowe: 

 

Polski kurs wywiadu ukrywał się pod kryptonimem Oficerskiego Kursu Doskonalenia 

Administracji Wojskowej. Początkowo znajdował się w Londynie, następnie przeniesiony został 

do Glasgow. Kurs obejmował: studium Niemiec, naukę wywiadu, fotografię, chemię do celów 

wywiadowczych, zajęcia "ślusarskie", naukę o broni i strzelanie, gimnastykę, zaprawę fizyczną 

oraz nadobowiązkowo naukę języków obcych. Kurs wywiadu trwał przeciętnie 6 miesięcy. 

 

Lotnicy przechodzili kursy organizowane przez Inspektora Lotnictwa oraz lotniczy kurs 

specjalny w Londynie o samolotach niemieckich. 

 

W Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej i Technicznej w Catterick Camp lub we Włoszech 

prowadzono kursy pancerne, przeciwpancerne i kierowców. 

 

Radiotelegrafistów i radiomechaników szkolił na własne potrzeby Ośrodek Wyszkoleniowy 

Sekcji Dyspozycyjnej Sztabu NW. 

 



Kurs "The E&Sphon" prowadzony przez Anglików specjalizował się w środkach łączności 

ziemia-lotnik (typu Eureka i S-fon) stosowanych przy odbiorach zrzutów. 

uzupełniające 

 

Kurs wyrobu materiałów wybuchowych i środków zapalających metodami domowymi był 

niesamowicie ważny z punktu widzenia walczącego Kraju. 

 

Kurs informacyjno-wywiadowczy dawał znajomość kodów, szyfrów, wyrobu atramentów 

sympatycznych, pogłębiał znajomość pracy podziemnej i propagandy, zaznajamiał się z 

niemiecką organizacją. 

 

"Training in microscopie photography" czyli angielski kurs mikrofotografii. Nie zdobywano 

tutaj pełnej wiedzy o mikrofotografii, lecz umiejętność posługiwania się nią. 

 

Miesięczny brytyjski kurs dla komandosów dostarczał fachowców wyspecjalizowanych 

umiejętność w dywersji i sabotażu na obiekty przemysłowe, komunikację kolejową, linie 

telefoniczne itp. 

 

"Advanced propaganda course" pod tą nazwą krył się kurs czarnej propagandy, obejmujący 

teorię propagandy, drukarstwo i fotografię. 

 

Najkrótszym kursem był kurs zmiany wyglądu zewnętrznego, trwający od 3 dni do tygodnia. 

 

Oprócz tego skoczkowie przechodzili tzw. "kurs korzonkowy", polegający na bytowaniu przez 

dłuższy czas na łonie natury i korzystanie tylko z jej zasobów 

 
 

 


