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Wstęp
Później, już nad Polską – pogoda się poprawiła. Zaraz po przejściu Karpat. Widziałem nawet jak
myśliwiec niemiecki zestrzelił którąś z maszyn i jak ta paliła się na ziemi. Zafiksowałem się na dobre
dopiero na Pilicy. A stamtąd widzieliśmy już łunę Warszawy1. Tak wspominał jeden z lotów nad walczącą Warszawę lotnik 1586. Eskadry Specjalnego Przeznaczenia kpt. naw. (F/O) Roman Chmiel
DFC. Zanim jednak loty z zaopatrzeniem dla Armii Krajowej stały się faktem, a polskie załogi
dokonywały czasem cudów podczas tych wielogodzinnych lotów rozpoczęły się działania wielu
ludzi i instytucji. Z jednej strony w Wielkiej Brytanii powstały polskie dywizjony bombowe, wśród
oficerów Polskich Sił Powietrznych i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie rodziły się koncepcje
łączności z daleką ojczyzną. W okupowanym kraju wyznaczano tereny odbioru zrzutów.
Chcąc przedstawić ogólne kwestie dotyczące zrzutowisk na terenie Polski w okresie II wojny
światowej należy się cofnąć do okresu tworzenia koncepcji użycia w akcjach specjalnych spadochronów2. Działania powietrzno-desantowe, a w szczególności użycie samolotu i spadochronu jako
środka bojowego do działań dywersyjnych to jedynie wycinek dziejów lotnictwa – jednej z najmłodszych a zarazem najintensywniej rozwijających się dziedzin wojskowości. Niewiele ponad
dwustuletnia historia eksploracji przestworzy okazała się milowym krokiem człowieka, a zarazem okazją do opracowania nowoczesnych metod walki. Nie ulega też wątpliwości, iż największy
wpływ na ten fakt miały dwa konflikty, jakie wstrząsnęły światem w minionym stuleciu. Okres I i II
wojny światowej stworzył nową jakość w prowadzeniu działań strategicznych, co dotyczy zwłaszcza działań specjalnych. Stratedzy w niektórych sztabach zaczęli dostrzegać holistyczne możliwości
połączenia cech samolotu z wymogami wojny nowoczesnej3. Doświadczenia, jakie wyciągnięto
z wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych 1775–1783, wojny burskiej 1899–1902 i działań
partyzanckich podczas wszelkich powstań i zrywów niepodległościowych XIX i XX w. skłoniły do
przemyśleń, co do użycia małych, często kilkuosobowych oddziałów składających się z przeszkolonych w zwiadzie i dywersji żołnierzy. Pozostawała jednak techniczna kwestia przerzucania ich
za linię przeciwnika. Wynalazek samolotu i jego potencjalne możliwości wydawały się omalże idealne, jednak do momentu pojawienia się śmigłowców mogących desantować żołnierzy w każdym
praktycznie miejscu desant bez użycia spadochronów wymagał istnienia bezpiecznego lądowiska
dla samolotu, z którego wysiadaliby żołnierze. Opracowanie spadochronu jako środka bezpiecznego
transportu z lecącego samolotu na ziemią wydawał się rozwiązywać problem – pojawił się nowy
rodzaj działań wojennych – desanty spadochronowe.
Mimo, iż do powstania regularnych oddziałów spadochronowych musiało minąć jeszcze wiele
lat, próby z zastosowaniem urządzeń spowalniających opadanie miały miejsce w różnych częściach
świata. Od stuleci rozważano teoretyczne i praktyczne aspekty skoku spadochronowego4. Pojawie1. Zbiory Fundacji Charytatywnej Stowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie (PAFACT), dokument bez tytułu i sygnatury archiwalnej.
2. Nazwa spadochron (parachute) pochodzi od francuskiego fizyka Lenormanda, który tak nazwał zaprojektowany przez siebie przyrząd
do spowalniania opadania przedmiotów. Użył on utworzonego przez siebie neologizmu – para (gr. przeciw) i chute (fr. opadanie) – por.
Encyklopedia Techniki Wojskowej, Warszawa 1978.
3. S. Abżołtowski, Taktyka lotnictwa, Warszawa 1923, ss. 20–33, H. Bouvard, Doświadczenia ostatniej wojny, Warszawa 1921. ss. 12–45.
4. Nie sposób wymienić wszystkich typów spadochronów ich twórców i proponowanych przez nich konfiguracji owego urządzenia. Można
wymienić je jedynie hasłowo. Np. spadochron Gleba Kotielnikowa, Edwina Magrudera – por. T. Malinowski, Spadochrony, Warszawa
1963, ss. 36–37.

nie się samolotu stało się okazją do stworzenia w sztabach wojskowych koncepcji wszechstronnego
zastosowania tego dzieła myśli inżynierskiej. Szczególnie w okresie wielkiej wojny 1914–1918
pojawienie się samolotu jako środka bojowego zostało docenione w pełni. Wówczas też metodą
prób i błędów wypracowano podwaliny stosowanych do dziś koncepcji użycia lotnictwa.
Należy zdać sobie sprawę z faktu paralelnego zaistnienia dwóch wynalazków – samolotu i spadochronu. Ten ostatni stanowi w niniejszym opracowaniu element kluczowy, jednak sam nie jest
w stanie funkcjonować, gdyż jego użycie nierozerwalnie wiąże się z lotnictwem. Te dwa elementy
będą jedną z głównych osi rozważań w niniejszym opracowaniu. Od momentu wzniesienia się
człowieka w przestworza i realizacji mitycznych marzeń, działania spadochronowe przez grono
lotników postrzegane są jako margines działalności lub wręcz jako przykrą konieczność. I o ile
dla lotników użycie spadochronu bywa nieprzyjemną koniecznością – po co wysiadać z dobrego
samolotu? – o tyle dla teoretyków i planistów wojskowych możliwość użycia spadochronów jako
środka bezpiecznego transportu z samolotu na ziemię zwłaszcza w okresie drugiej wojny światowej
stała się nieocenionym dobrodziejstwem.
Wśród sensacyjnych książek o agentach wywiadu i dywersantach rzadko spotykają się pozycje,
które mówiłyby o rzeczywiście żyjących ludziach i prawdziwych faktach, nie ubarwionych i nie
wyolbrzymionych fantazją autora. Okazuje się jednak, że życie i prawda potrafią być ciekawsze
i bardziej bogate, niż fantazja piszących. Sześćdziesiąt siedem lat wstecz, w księżycową noc 15
lutego 1941 r. na niebie nad okupowaną Polską ukazał się dwusilnikowy samolot i tylko wąska
grupa ludzi wiedziała, co to oznacza. O godzinie 18.30 czasu Greenwich z lotniska Laconfield koło
Stradishall wystartował przestarzały, powolny i słabo uzbrojony samolot typu Armstrong Whitworth
„Whitley”, należący do No. 419 Special Duty Flight (419. Eskadra Specjalnego Przeznaczenia
RAF). Tak rozpoczęła się operacja pod szyderczym kryptonimem „Adolphus”, która wg. założeń
miała się zakończyć zrzutem ludzi i sprzętu na terenie szkółki leśnej Kobyla Wieś pod Włoszczową5.
Działania specjalne, skoki spadochronowe, a w szczególności zrzuty i lotnicze operacje specjalne
z pomocą dla okupowanego Kraju w okresie II wojny światowej stanowią zaledwie mały wycinek
ponad 100-letnich dziejów lotnictwa.
W latach 1941–1944 w trzech okresach zrzutowych dla polskiej Armii Krajowej wykonano
kilkaset lotów z zaopatrzeniem. Pierwszy lot zakończony zrzutem ekipy trzech skoczków zwanych „cichociemnymi” i czterech zasobników miał miejsce w nocy 15/16 lutego 1941 r. w rejonie Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim z samolotu typu Armstrong Whitworth „Whitley” nr Z6473
z jednostki brytyjskiego Royal Air Force (RAF) – (No. 419 Special Duty Flight). Armia Krajowa
potrzebowała broni, amunicji, materiałów wybuchowych, medykamentów – aby dokonać ich zrzutu
w zasobnikach i paczkach należało pokonać długą i niebezpieczną drogę by dotrzeć nad Polskę.
Zrzuty na zachodnich terenach Polski, położonych najbliżej Anglii, były niemożliwe, gdyż były to
tereny włączone do Rzeszy, gęsto obsadzone policją, pełne Niemców przybyłych na miejsca wysiedlonych Polaków. Do najbliższych zrzutowisk położonych w Generalnym Gubernatorstwie (GG),
tj. do rejonu Warszawy, było z lotnisk Wielkiej Brytanii w linii prostej ponad 1 500 kilometrów.
Uwzględniając konieczność omijania większych skupisk artylerii przeciwlotniczej, przeciwne wiatry i złe warunki atmosferyczne, należało dysponować samolotem, który w odpowiednio wybranej
porze roku, pod osłoną nocy byłby w stanie w ciągu 12–15 godzin przelecieć bez lądowania trasę
3 500 kilometrów. Jedyny samolot, który początkowo wchodził w grę, brytyjski bombowiec typu
Armstrong Whitworth „Whitley”, mimo wmontowania dodatkowych zbiorników paliwa mógł przelecieć zaledwie 2 500 kilometrów6. Do tego czasu, RAF nie miał samolotów zdolnych pokonać bez
lądowania trasę Wyspy Brytyjskie – Generalne Gubernatorstwo – Anglia, wynoszącą ok. 2 800 km.

5. O tej pierwszej w dziejach operacji zrzutowej aliantów zachodnich na teren okupowanej Polski napisano wiele. Mimo że załoga brytyjska nie trafiła nad zrzutowisko koło Włoszczowej, mimo że po powrocie błędnie zameldowała, iż zrzut nastąpił w okolicy Słomnik
– Proszowic (por. Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, T.I s. 453 – Gen. Sosnkowski do gen. Roweckiego – o miejscu lądowania
spadochroniarzy, radiogram z 16 II 1941 r.) to fakt tego lotu ma kluczowe znaczenie dla całości zagadnień związanych z dziejami operacji
spadochronowych i zrzutowych w okresie drugiej wojny światowej. Szerzej o tej operacji w dalszej części pracy.
6. ABC of the RAF, Handbook for all Branches of the Air Force, London, brak daty wydania, ss. 76–78.
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(tym bardziej, że w RAF obowiązywała zasada, że samolot po wykonaniu zadania powinien lądować mając w zbiornikach 1/4 paliwa)7.
Do początku 1944 r. trasy przelotów ze zrzutami dla AK wiodły z Wielkiej Brytanii nad Danią
i Szwecją, zaś od 1944 r. dalekodystansowe, czterosilnikowe maszyny typu B-24 „Liberator” i Handley Page „Halifax” docierały nad Polskę trasami z włoskiej bazy w Brindisi koło Campo Casale
przelatując nad Jugosławią, Węgrami i Słowacją nad Górami Dynarskimi i nad Karpatami. Loty
nad Polskę wykonywały początkowo załogi angielskiego 148. Dywizjonu Specjalnego Przeznaczenia RAF (No. 148 Special Duty Squadron) i polskiej 1586. Eskadry Specjalnego Przeznaczenia
(No. 1586 (P) Special Duty Flight). Do tego grona doszedł także 178. Dywizjon Specjalnego Przeznaczenia RAF i okolicznościowo dywizjony lotnictwa Południowej Afryki (SAAF). Częstotliwość
lotów do Polski była różna, a dowództwo AK w zrzutach upatrywało główną drogę uzbrojenia podziemia. O ile lotnictwo jako symbol nowoczesności – paradoksalnie, pozostawiło po sobie wiele
trwałych zabytków tak maszyn jak i miejsc operowania tychże, o tyle działania spadochronowe
postrzegane są jako ulotny fakt dziejowy. I o ile w wypadku wielkich operacji desantowych, takich
jak „Merkury”, „Market-Garden”, czy „Varsity” pola zrzutów kojarzone są bezpośrednio z działaniami wojennymi konkretnych jednostek, dowódców, o tyle pola zrzutów lotniczych z pomocą dla
okupowanego kraju i konspiracyjne lądowiska z racji swego przeznaczenia i roli nie odcisnęły się
tak mocno w krajobrazie i ludzkiej świadomości.
Niestety nieubłagany upływ czasu powoduje, że wielu uczestników akcji zrzutowych odeszło,
nie doczekawszy powstania tej pracy. Nie przeczyta jej już ani Stanisław Jankowski ps. „Agaton”
ani Przemysław Bystrzycki ps. „Grzbiet”, którzy przyczynili się do powstania niniejszej pracy.
Do dnia dzisiejszego żyją jeszcze nieliczni lotnicy 301. Dywizjonu Bombowego „Ziemi Pomorskiej im. Obrońców Warszawy”, którzy uczestniczyli w operacjach organizacji, przerzutu i odbioru
pomocy dla Armii Krajowej. Dziś żyje ich nie więcej niż dziesięciu – dałoby się może sformować z trudem jedną (!) załogę. Odchodzi do niebiańskich dywizjonów tamto pokolenie, czas robi
swoje i coraz rzadziej można natrafić na drukowane wspomnienia weteranów batalii nad europejskim niebem, kiedyś młodych mężczyzn rzucających kobietom uwodzicielskie spojrzenia, czarujących mundurem, odznaczeniami wojennymi w komplecie bez atu z Polandami na ramieniu,
a dziś nobliwych, starszych Panów o lasce czy na wózku inwalidzkim stale jednak z tym charakterystycznym, błyskiem w oku, błyskiem rycerza przestworzy. Niestety tajemnica okrywająca ich
zaszczytną i wybitną służbę spowodowała, że dziś miejsca ich walki nie są ani muzeami, ani pomnikami pamięci. Im to właśnie pracą tę poświęcam. W jej powstaniu mieli udział także inni, których wszystkich nie sposób wymienić. Dziękuję: prof. dr. hab. Włodzimierzowi Bonusiakowi, prof.
dr. hab. Tadeuszowi Kmiecikowi, dr. hab. Andrzejowi Olejko, J. B. Cynkowi, mjr. dr. Tomaszowi
Kopańskiemu, kmdr. ppor. dr. Mariuszowi Konarskiemu za okazaną pomoc przy upartym zbieraniu materiałów źródłowych do tej pracy; Janowi i Ewie Tarczyńskim oraz Marzenie Mazur-Halasi
i jej mężowi Andy’emu, których londyńska gościna pozwoliła na prowadzenie badań archiwalnych.
W Londynie nieocenioną pomoc okazali także pracownicy Studium Polski Podziemnej (SPP) oraz
Instytutu Polskiego i Muzeum Generała Władysława Sikorskiego (IPMS). Szczególne podziękowania należą się Pani Danucie Sławińskiej z Fundacji Charytatywnej Stowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie za jej pomoc i wyrozumiałość dla mych, czasem szalonych, poczynań. A szczególnie serdecznie dziękuję Wojtkowi Matusiakowi, Piotrowi Hodyrze, Robertowi Gretzyngierowi
i Krzysztofowi Radwanowi – Dyrektorowi Muzeum Lotnictwa Polskiego (MLP) za przychylność.
Specjalne podziękowania należą się także, a właściwie przede wszystkim, mym bliskim, którzy
znosili mnie w czasie powstawania tej pracy – zwłaszcza mym dzieciom Ani i Gabrielowi. Dziękuję
Wam za za cierpliwość i wyrozumiałość, jaką okazałyście w czasie, gdy byłem zajęty bardziej pracą
nad tą książką niż Wami.
Krzysztof Mroczkowski

7. Zasięg liczyło się przy uwzględnieniu ¾ pojemności zbiorników. To był zapas bezpieczeństwa na wypadek nieprzewidzianych komplikacji. Por. np. Instrukcja Użytkowania Płatowca Handley Page „Halifax” VII (w zbiorach autora)
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Special Duty Flight

Dzień 20 lutego 1943 r. okazał się dla załóg 138. Dywizjonu bardzo pamiętnym. Tego właśnie dnia
miała miejsce oficjalna wizyta ministra lotnictwa Archibalda Sinclaira oraz polskiego Szefa Sztabu
gen. Tadeusza Klimeckiego. Podczas tej wizyty rozmawiano o służbie w Dywizjonie oraz poruszono kwestię strat w innych dywizjonach. Szczególnie ważną kwestią stało się określenie statusu
301. Dywizjonu Bombowego. Większość załóg, po odbyciu pełnej tury bojowej trafiła ochotniczo
do lotnictwa do zadań specjalnych. W dniu 31 marca 1943 r. ogłoszono decyzję o rozwiązaniu 301.
Dywizjonu, zaś 1 kwietnia oficjalnie wycofano go z dowództwa Bomber Command. Równocześnie
z tą decyzją siedem starszych załóg, pod dowództwem mjr. nawig. (S/Ldr) Stanisława Króla, przeformowano w eskadrę, którą przydzielono do brytyjskiego 138. Dywizjonu do Zadań Specjalnych
jako Eskadrę C (Polską). Łącznie od chwili sformowania w ramach operacji Bomber Command
301. Dywizjon Bombowy „Ziemi Pomorskiej” wykonał 249 operacji – siedem na „Battle’ach” i 242
(190 wypraw bombowych, a resztę na minowanie i inne zadania) na „Wellingtonach” – łącznie
1 260 samolotozadań w czasie 7 367 godzin, w toku, których zrzucono 1428 ton bomb i 22 tony min.
Personel utracił 203 zabitych, zaginionych oraz wziętych do niewoli. 301. Dywizjon Bombowy
„Ziemi Pomorskiej” formalnie rozwiązano 7 kwietnia – a raczej zredukowano do statusu „samego
numeru”, ponieważ PSP nigdy nie przyjęło jego rozwiązania za permanentne i Eskadrę „C” nieoficjalnie uznawano za jego kontynuację, a nawet określano jako „Eskadrę 301”. Większą część pozostałego personelu latającego i naziemnego dywizjonu przeniesiono do 300. Dywizjonu, a resztę do
305. Dywizjonu Podnoszona w literaturze przedmiotu ciągłość istnienia 301. Dywizjonu jest jednak
naciągana. W zasadzie to faktycznie ona była, bo w polskich dokumentach przyjęło się nazywać
utworzoną po rozwiązaniu dywizjonu eskadrę 301. Eskadrą, ale… wielu lotników 1586. Eskadry,
która powstała po usamodzielnieniu się Eskadry C, zapytanych czy służyli kiedykolwiek w 301.
Dywizjonie odpowiedziałoby zapewne, że nie, nigdy nie służyli135. Strona brytyjska zgodziła się na
utworzenie polskiej nadetatowej Eskadry C przy 138. Dywizjonie Specjalnego Przeznaczenia RAF.
Dnia 31 marca 1943 r. został zredukowany do stanu zerowego 301. Dywizjon Bombowy „Ziemi
Pomorskiej” i 1 kwietnia 1943 r. powstała oficjalnie polska Eskadra C o stanie 6 załóg + 1 zapasowa
(w polskim środowisku lotniczym i wojskowym nadal nazywana 301. Dywizjonem Bombowym).
Eskadra w 81% dysponowała polską obsługa naziemną, co było istotne, gdyż samoloty obsługiwane
przez brytyjskich mechaników wykazywały szereg usterek podczas lotów (najczęstszym było zacinanie się wyrzutników komór bombowych, przez co wiezione zasobniki powracały do bazy).
W brytyjskiej strategii rola polskiego podziemia, zwłaszcza z jego autonomią, była trochę na
marginesie planów operacyjnych. W związku z operacją pod kryptonimem „Torch” – desantem
w Północnej Afryce – loty o charakterze specjalnym skierowane były na ten teatr działań wojennych.
W Polsce w tym okresie trwały niemieckie wysiedlenia i akcje pacyfikacyjne na Zamojszczyźnie,
a z okupowanego kraju do Londynu wysyłano rozpaczliwe depesze z prośbami o wsparcie. Niestety

135. Przykładowo jeden z najlepszych pilotów maszyn wielosilnikowych, kpt. pil. (F/O) Zbigniew Szostak, całą swoją pierwszą turę operacyjną wylatał w 300. Dywizjonie Bombowym. Później latał przez jakiś czas w lotnictwie transportowym i dopiero na kolejną turę operacyjną
trafił do 1586. Eskadry. Zginął w jednym z lotów z pomocą dla Powstania Warszawskiego, ale wielu lotników odeszło z Eskadry przed
„reaktywowaniem” 301. Dywizjonu jako takiego. Nie ma co się dziwić, że zapytani gdzie służyli?, odpowiedzieliby np. że w 304. Dywizjonie,
później w 1586. Eskadrze, ale w 301. Dywizjonie – nie.

na sąsiedniej stronie:

Przygotowane do załadunku
zasobniki zrzutowe z pomocą dla AK i ich załadunek
do komór maszyny typu
Handley Page „Halifax”
GR-E (JD362) (MLP)

w hierarchii ważności celów odległa i z punktu widzenia Anglii nieistotna Polska znajdowała się na
szarym końcu priorytetów.
Loty do polski wznowiono dopiero w ostatnich dniach stycznia 1943 r. W poniedziałek 25 stycznia miało być zrzuconych na terytorium Polski pięć ekip skoczków – zrzutu trzech zespołów miały
dokonać załogi polskie. O godzinie 18.40 wystartowała maszyna dowodzona przez por. nawig.
(F/O) Mieczysława Kuźmickiego wioząc na swym pokładzie czteroosobową ekipę skoczków kpt.
Adama Gaca ps. „Słaby”. Niestety po osiągnięciu rejonu zrzutowiska, placówka nie odpowiedziała,
a skoczkowie odmówili skoku „na dziko” – po dwunastu i pół godzinach lotu samolot typu Handley
Page „Halifax” (DT725 „J”). Następna maszyna wystartowała o 18.45. Jej dowódca mjr. nawig. (S/
Ldr) Stanisław Król, po rozmowie ze skoczkami i ich dowódcą, a swym przyjacielem – ppłk pil.
(W/Cdr) Romanem Rudkowskim ustalił, iż, mimo, że ziemia nie odpowiedziała dokonany zostanie
zrzut „na dziko”. Po trzynastu godzinach lotu wylądowano na, lotnisku Tempsford. Ta zrzutowa noc

„Halifax” II NF-A (JD319)
z polskiej Eskadry C
138. Squadronu. Tempsford,
październik 1943 roku (MLP)

okazała się bardzo pechowa: jedna z maszyn mających brać udział w lotach uległa awarii, pozostałe
cztery (dwie z załogami brytyjskimi) wykonały zadanie częściowo, żadna z placówek zrzutowych
nie odpowiedziała. Następnej nocy z misjami do polski miały lecieć trzy maszyny – poleciała tylko
jedna – typu Handley Page „Halifax” (DT727 „K”), dowodzona przez por. nawig. (F/O) Radomira
Walczaka. Start miał miejsce o godzinie 18.45. Po osiągnięciu placówki dokonano zrzutu skoczków (ekipa kpt. nawig. Michała Tajchmana ps. Mikita), niestety niestety powodu defektu zawiesi
wyrzutników nie dokonano zrzutu materiałowego. Po trzynastu godzinach lotu załoga wylądowała
bezpiecznie na lotnisku Tempsford. Następnej zrzutowej nocy –tj.: 16/17 lutego znowu miało polecieć pięć ekip, lecz ostatecznie wystartowały tylko cztery, w tym jedna z załogą brytyjską. Pierwszą
polską załogą była dowodzona przez por. nawig. (F/O) Radomira Walczaka. Wystartowała maszyną
typu Handley Page „Halifax” (DT727 „K”), mając na pokładzie ekipę skoczków mjr. Feliksa Dzikielewskiego ps. „Oliwa”. Zrzutu dokonano na placówkę „Lilia” i po trzynastu i pół godzinach
lotu wylądowano na lotnisku Tempsford. Druga polska załoga lecąca na pokładzie maszyny typu
Handley Page „Halifax” (DT725 „J”) była dowodzona przez por. nawig. (F/O) Karola Gębika, dla
której operacja ta była pierwszą do Polski. Odszukała ona bez problemów placówkę „Koń” i dokonała zrzutu ekipy skoczków ppor. Henryka Januszkiewicza ps. „Spokojny”. Niestety podczas skoku,
w skutek nieotwarcia się spadochronu zginął jeden ze skoczków. Jako ostatni z lotniska Tempsford
wystartował o godzinie 18.30 samolot typu Handley Page „Halifax” (DT543 „G”) dowodzony przez
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por. obs. (F/O) Mieczysława Kuźmickiego. W czasie lotu doszło do defektu jednego a następnie
drugiego silnika i pilot chor. pil (W/O) Stanisław Mierniczek po wyrzuceniu zasobników i paczek
do morza obrał kurs powrotny na lotnisko macierzyste, na którym, po niespełna czterech godzinach
od chwili startu, wylądował136.
W celu utrudnienia działań nocnych myśliwców Luftwaffe, z początkiem 1943 r. rozpoczęto próby
latania w noce bezksiężycowe. W lotach tych udział brały załogi starsze i bardziej doświadczone,
wybierano placówki AK leżące nad Wisłą i Bugiem, przez to łatwiejsze do odszukania. Początkowo
wykonywano tylko zrzuty materiałowe, zrzuty skoczków w noce bezksiężycowe rozpoczęto od
wiosny 1944 r. Polskiej propozycji by lotnisko operacyjne przenieść na wschodnie wybrzeża Anglii,
co skróciłoby trasę o 60 mil, Brytyjczycy nie przyjęli – nadal startowano z Tempsford. W raporcie
ppłk dypl. pil. Olgierda Tuskiewicza z Inspektoratu PSP ten problem tak został przedstawiony:
Należy zaznaczyć, że dążeniem gen. Sikorskiego było posiadanie polskiej jednostki do łączności
z krajem, wyposażonej w odpowiedni sprzęt i mogącej podołać stawianym żądaniom. W tej sprawie
występował on wielokrotnie do władz brytyjskich zarówno – osobiście jak i przez Inspektora Lotnictwa. Stworzenia polskiej jednostki do łączności z krajem domagał się on jeszcze w 1941 r. ale
wówczas władze brytyjskie zajęły stanowisko odmowne, zgadzając się jedynie na 3 polskie załogi
w jednym z brytyjskich dywizjonów. Dopiero w 1943 r. Ministerstwo Lotnictwa zgodziło się na sformowanie polskiej eskadry, ustalając jej etat w dniu 1 kwietnia. Była to trzecia eskadra w 138. dywizjonie brytyjskim. Etat tej eskadry wynosił 6 załóg + 1 załoga zapasowa, 3 samoloty Halifax + 3
samoloty Liberator oraz personel techniczny. Polska obsada technicznego personelu wynosiła 81%
etatu, co wynikało z braku personelu w naszym lotnictwie. Obsada ta pod względem ilościowym
przez władze brytyjskie była oceniana jako „stan dobry” w warunkach polskich. W dniu 18 maja
1943 r. gen. Sikorski ustala wytyczne do stworzenia dywizjonu szczególnego przeznaczenia „celem
usprawnienia akcji przerzutu do Kraju.” W wytycznych tych gen. Sikorski stwierdza, iż przywiązuje
najwyższą wagę do jak najbardziej sprawnego wykonania planu przerzutu do Kraju. Katastrofa
w Gibraltarze w nocy 4/5 lipca 1943 r. staje na przeszkodzie urzeczywistnieniu tych zamierzeń. Inicjatywę tę podejmuje z kolei gen. Sosnkowski i w dniu 18 sierpnia 1943 r. występuje do Ministerstwa
Lotnictwa o przeformowanie polskiej eskadry szczególnego przeznaczenia na dywizjon, lecz spotyka
się z odmową władz brytyjskich. Powodem odmowy, o ile nam wiadomo, był brak sprzętu, gdyż
w owym czasie usilnie rozbudowywano ciężkie lotnictwo bombowe w związku z ogólnym planem
wojny137.
Początek kwietnia 1943 r. był równocześnie końcem okresu operacyjnego „Intonacja” (sezon ten,
podczas którego wykonywano loty do Polski, został zapoczątkowany lotem trzech załóg w nocy
z 1/2 września 1942 r.). Z uwagi na coraz krótsze noce, loty do kraju stawały się zbyt ryzykowne.
Jeszcze nocą z 2/3 kwietnia trzy polskie załogi wystartowały do lotu do Polski, ale żadnej z nich
nie udało się pomyślnie wykonać zadania. Zgodnie z wcześniejszą umową kontynuowano loty do
innych walczących krajów. W dniu 11 kwietnia 1943 r., dwie polskie załogi poleciały ze zrzutem
dla francuskiego Résistance. Następnego dnia do przeprowadzenia operacji zrzutowych również
na terenie Francji wyznaczono cztery polskie załogi. Nocą 13/13 kwietnia 1943 r., podczas lotu
bojowego nad Francję w ramach operacji pod kryptonimem „Director 22” załoga nawigatora kpt.
obs. (F/O) Jana Iżyckiego lecąca samolotem typu Handley Page „Halifax” (BB340 NF-D) dostała
się pod ogień niemieckiej obrony przeciwlotniczej w okolicach Caen – celem była placówka pod
Lyonem. Było zbyt nisko by skakać, więc pilot przeleciał płonącym samolotem i awaryjnie lądował
ok. 8 km od Caen. W wyniku trafienia pociskiem zginął radiooperator plut. Jan Leśniewicz. Losy
reszty załogi potoczyły się różnymi torami – pilot kpt. pil. (F/O) Bolesław Korpowski oraz dwóch
Brytyjczyków dotarli do Wielkiej Brytanii. Dowódca załogi wraz z drugim pilotem – W/O Stanisławem Jensenem oraz Sgt. Leszkiem Zaborowskim i Sgt. Lechem Urbańskim dostał się do niewoli.
Wiezieni agenci (Francuz i Brytyjczyk) dotarli bezpiecznie do miejsca przeznaczenia. Nocą 17/18
kwietnia, podczas operacji zrzutowej dla francuskiego ruchu oporu w ramach operacji „Lime 9”
136. NA AIR 27/956
137. O. Tuskiewicz, op. cit.
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podczas dolotu nad strefę zrzutu zginęło pięciu polskich członków 138 Dywizjonu. Samolot typu
Handley Page „Halifax” (DT725 NF-J) został zestrzelony przez artylerię przeciwlotniczą – śmierć
ponieśli: por. pil. Tadeusz Ginter, kpt. obs. Bogdan Ławreńczuk, plut. mech. pokład. Stefan Gadomski, plut. radiooperator strzelec Jan Mironow i kpr. radiooperator strzelec Franciszek Ułasiuk. Lotników pochowano pierwotnie na miejscu katastrofy jako nieznanych. Po wojnie ich szczątki ekshumowano i pochowano na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Banneville.
W 1943 r. pojawił się także pomysł stworzenia ww. specjalnego polskiego dywizjonu przeznaczonego do łączności z krajem:
SZTAB NACZELNEGO WODZA
Oddział Specjalny
L.dz. 2422/Sp./Tjn.43
M. p. dnia 18 maja 1943

Na sąsiedniej stronie:

Lotnicy uczestniczący
w operacjach specjalnych
nie mogli, w przeciwieństwie
do swych kolegów z innych
dywizjonów, jak np. 300. Dywizjonu Bombowego „Ziemi
Mazowieckiej”, pochwalić się
miejscami swych operacji.
Tajemnica służbowa powodowała, iż nawet w pubach
nie rozmawiano o tym, co
robili poprzedniej nocy.
Z tego też powodu wielu
z nich było postrzeganych
jako dekownicy (MLP)

Ściśle Tajne !

Dyon Specjalny N.[aczelnego] W.[odza] – Wytyczne.
Według rozdzielnika!
I. Celem usprawnienia akcji przerzutu do Kraju, zamierzam utworzyć Dyon Specjalny N.W.,
drogą rozbudowy Polskiej Eskadry Specjalnej, przy brytyjskim 138 dyonie.
Wyposażenie Dyonu Specjalnego N.[aczelnego] W.[odza]: jedna eskadra samolotów Halifax
i jedna eskadra samolotów Liberator. Ponadto przewiduję przydział polskich załóg do brytyjskiego
dyonu specjalnego, działającego z południa Europy138. Przywiązuję najwyższą wagę do jak najbardziej sprawnego wykonania Planu Przerzutu do Kraju, w nadchodzącym sezonie operacyjnym
i polecam realizować, w pierwszej pilności, związane z tym potrzeby.
II. Ze względu na specjalny charakter pracy i współpracy z władzami brytyjskimi (względnie
amerykańskimi) i z Dowódcą Armii w Kraju, zarządzam:
1. W zakresie użycia taktycznego i przesunięć bazy – Dyon Specjalny N. [aczelnego] W.[odza]
podlega Szefowi Sztabu N.[aczelnego] W[odza]139.
2. Inspektor Lotnictwa zapewni dopływ względnie wymianę personelu latającego i ziemnego oraz
pomoc fachową we współpracy z Air Ministry w zakresie wyposażenia Dyonu Specjalnego N.[aczelnego] W.[odza], w sprzęt lotniczy. Personel latający i naziemny należy dobierać szczególnie
starannie na podstawie wniosków imiennych Dowódcy Dyonu Specjalnego N.W., przedstawionych
drogą przez Oddział Specjalny Sztabu N.[aczelnego] W. [odza] Przydział personelu dla Dyonu Specjalnego N.[aczelnego] W. [odza] – na zasadzie pierwszej pilności.
Dowódcę Dyonu Specjalnego N.[aczelnego] W. [odza], dowódców eskadr i seniora załóg polskich w brytyjskim dyonie specjalnym – wyznaczać z pośród oficerów, którzy zdobyli doświadczenie
w operacjach specjalnych do Kraju140.
3. Pod względem taktycznym i służby na stacji lotniczej, Dyon Specjalny N.[aczelnego] W.[odza]
podlega odpowiednim władzom brytyjskim.
NACZELNY WÓDZ
SIKORSKI
Generał Broni
Otrzymują:
Szef Sztabu N.[aczelnego] W. [odza]
1 egz.
Inspektor Lotnictwa
1 egz.
Razem
2 egz.141
138. Dopisek odręczny na marginesie: Obecnie mamy przyznaną połowę stanu dyonu. Eskadra Hal. – 3 samoloty; Eskadra Lib. – 3
samoloty: Natychmiast 7+3=10 załóg. Plan – 500 lotów.
139. Dopisek odręczny na marginesie: Oddział Specjalny obejmuje całokształt zagadnienia.
140. Dopisek odręczny na marginesie: Obecnie nie mamy ani jednej pełnej załogi. System przydzielania ludzi niestety po linii najmniejszego oporu – w myśl zadań Bomber Command a nie realizacji Planu Przerzutu. Ilość wyborowych załóg jest coraz mniejsza – Inspektorat
musi tak gospodarzyć, aby dla lotów do Kraju szykować dobre załogi.
141. Ibidem. Gen. Sikorski: Wytyczne dla utworzenia dyonu specjalnego N. W. do usprawnienia przerzutów do Kraju.
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