
Karta pracy nr 1 do warsztatów online „Cichociemni”. 

I. Uzupełnij brakujące elementy zdań. 

1. Współczesnych żołnierzy pełniących służbę w elitarnych jednostkach wojsk specjalnych określamy 

mianem …………………………………………………… . 

2. Natomiast elitarną grupę doskonale wyszkolonych polskich żołnierzy przybywających do okupowanej  

Polski drogą lotniczą, nazywamy ……………………………………… .Było ich  ………….. , wśród nich znalazła się 

jedna kobieta ………………………………. ……………………………….. .  

3. Do ich przerzutu był wykorzystywany ……………………………………..., a po opuszczeniu jego pokładu 

mogli bezpiecznie dotrzeć na ziemię dzięki …………………………………………… . Akcje te przeprowadzano 

pod osłoną ………………………… . 

4. Pomysłodawcami idei przerzucania do okupowanej Polski żołnierzy z wykorzystaniem lotnictwa było 

trzech oficerów: ……………………………. ………………………………, …………………………… ……………………………, 

………………………………. ……………………………, którzy wówczas (1939/1940 r.) posiadali  

stopień wojskowy ……………………………….. . 

5.  Cały proces przygotowawczy, szkolenia, treningi dla tej elitarnej grupy odbywały się na terytorium 

……………………………….. …………………………………., a także, choć w mniejszym wymiarze na terenie 

…………………………………. . 

6. Ośrodek szkoleniowy w Largo House należący do Samodzielnej Brygady ………………………………………., 

dowodzonej przez gen. ……………………………………….. ……………………………………., był nazywany 

………………………………… ………………………………….. . 

7. Wszystkich uczestników kursów przygotowujących do tej wymagającej misji należało bezwzględnie 

nauczyć sztuki prawidłowego wykonywania skoku ……………………………………….. . Od sierpnia 1941 r. 

wstępem do tej przygody była seria skoków z ………………………. ………………………………… . 

8. Drugim obowiązkowym szkoleniem był kurs ………………………………. . W jego  trakcie kursant m.in. 

zapoznawał się z realiami, jakie panowały na terenie okupowanej Polski oraz otrzymywał zadanie 

ułożenia sobie fikcyjnego życiorysu.  

9. W trakcie wyszkolenia kursanci nabywali różnych umiejętności, np. ……………………………………………….…, 

………………………………………………………………………………., ……………………………………………………………………….., 

…………………………………………. .  

10. Akcji przerzutu osób towarzyszyło dostarczanie ……………………… i ……………………………………… 

…………………………………., natomiast osoba przybywająca do okupowanego kraju zaopatrzona była w 

specjalny pas, w którym ukryte były ……………………………………….. oraz ……………………………………. . 

11. Miejsce odbioru skoczka oraz zasobników nazywano …………………………………….. . 



12. Kobieta, która pomagała bezpiecznie przetrwać w realiach okupacyjnych pierwszy okres po powrocie 

do kraju takiej osoby, była określana ……………………………., co nie znaczyło, że była jego krewną.  

13. Wielu spośród przerzuconych na teren okupowanego polskiego państwa oficerów otrzymywało 

wysokie stanowiska dowódcze, najwyższe takie stanowisko otrzymał gen. …………………………………….. 

…………………………………………………….., który został …………………………………… głównym  

……………………………………. ………………………………………… . 

14. Z uwagi na nabyte umiejętności kierowani byli do walki bieżącej na odcinku dywersyjnym, jak 

również do służby w …………………………………………, …………………………………………. oraz 

………………………………….. . 

15. Wielu z nich brało udział w akcji „………………………..” oraz powstaniu ………………………………………”. 

 

II. Proszę wypełnić Kennkarte - dokument tożsamości obowiązujący na terenie Generalnego 

Gubernatorstwa. Wypełniony przez Was dokument powinien zawierać m.in.: 

1. Fałszywe dane osobowe. 

2. Zawód zapewniający bezpieczeństwo.  

*blankiet do sporządzenia tego dokumentu znajduje się w Pakiecie Edukacyjnym do warsztatów online 

„Cichociemni”.  



Karta pracy nr 2 do warsztatów online „Cichociemni” 

 

 

*Przykładowy szyfr dostarczony przez cichociemnych dla oddziału partyzanckiego. Dokument sporządzony współcześnie 

dla potrzeb dydaktycznych.  

 

Zad. 1. 

Odszyfrujcie przy pomocy przedstawionego powyżej szyfru, treść rozkazu przekazanego do oddziału 

partyzanckiego, który stanowił obsługę zrzutowiska. Następnie spróbujcie określić, o jakiej spodziewanej 

akcji mówi treść niniejszego rozkazu.  

„31-87-6-99-30-2-11, 31-32-30-60-15-3-5-6, 73-78, 13-6-10-6” 

 

Zad. 2. 

Wykonajcie raport, potwierdzający odbiór zrzutu. Następnie zaszyfrujcie raport korzystając z powyższego 

szyfru.  

 



Karta pracy nr 3. Krzyżówka do warsztatów online „Cichociemni” 
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Pionowo:                                                                                                     Poziomo: 

1.Pseudonim Macieja Kalenkiewicza.  

2.Gen. Władysław …………………..  – Naczelny Wódz . 

3.Służyła do oznaczania sygnałów świetlnych  zrzutowiska. 

4.Umożliwia bezpieczne dotarcie do ziemi z pokładu samolotu.  

5.Gen. Elżbieta …..……. – jedyna kobieta wśród cichociemnych. 

6. Symbol Polski Walczącej. 

7. Pomagała cichociemnemu w okresie aklimatyzacji. 

8. Skrócona nazwa Kierownictwa Dywersji. 

9. Dowódca Samodzielnej Brygady Spadochronowej. 

10. W niej materiały opatrunkowe.  

 

 

1. Zaprojektował Znak Spadochronowy. 

2. Dowódca polskich sił powietrznych odtwarzanych we Francji. 

3. Potoczna nazwa ośrodka szkoleniowego w Largo House. 

4. Pora doby, kiedy wykonywano zrzuty. 

5. Jego wizerunek znajduje się na Znaku Spadochronowym. 

6. O nią walczyli cichociemni.  

7. Pseudonim Jana Górskiego. 

8. Trzyma go w szponach orzeł z Bojowego Znaku Spadochronowego. 

9. Służył do transportu cichociemnych. 

10. Wskazuje kierunek północny.  

 

 



Karta pracy nr 4. Zadanie z wykorzystaniem materiału źródłowego.  
 

Sztab Naczelnego Wodza        Ściśle Tajne 

Oddział Specjalny         Nr ewid. 01 

Londyn, dnia 1 VI 1943 r. 

 

 

INSTRUKCJA DLA ŻOŁNIERZY PRZERZUCANYCH DROGĄ LOTNICZĄ DO KRAJU 

VI. Czynności po wylądowaniu 

A. W razie zrzutu na placówkę odbiorczą 

Wypadek ten ma miejsce przy każdym normalnie przeprowadzonym zrzucie. Po 

wymianie z personelem placówki hasła i odzewu, ekipa przechodzi w całości pod rozkazy 

dowódcy placówki, który od tej chwili przejmuje całkowitą odpowiedzialność za dalszą 

ewakuację skoczków i sprzętu (…).  

Dowódca ekipy [skoczków] obowiązany jest wręczyć posiadany spis przywiezionego 

sprzętu Delegatowi Dowództwa Armii Krajowej (…). Następnie wszyscy skoczkowie oddają 

Delegatowi Dowództwa, zgodnie ze spisem przywiezionego sprzętu, przydzielone im na czas 

lotu pasy z pieniędzmi służbowymi, przywiezioną pocztę, zaplombowane paczki z pieniędzmi 

odprawowymi oraz cały ekwipunek spadochronowy, łącznie z pistoletami. 

Skoczkom nie wolno rozdawać personelowi placówki żadnych upominków. Nie wolno 

na placówce ujawniać posiadanych adresów kontaktowych tak z prowincji jak i w Warszawie.  

 

B. W razie zrzutu w pobliżu placówki odbiorczej 

Zdarzyć się może, że na skutek pomyłki nawigatora, lub silnego wiatru, skoczkowie 

wraz z zasobnikami wylądują w pewnej odległości od placówki odbiorczej. W takim 

wypadku należy starać się nawiązać kontakt z placówką posługując się posiadanymi mapami. 

Zasobniki, które w tym wypadku zostały zrzucone, należy zostawić na miejscu zrzutu, a cały 

ekwipunek spadochronowy i pozostały sprzęt starać się przenieść z dala od lądowiska i ukryć 

(zakopać) w dogodnym miejscu (…). 

 

 

 

C. W razie zrzutu na rejon zapasowy 



Rejonem zapasowym nazywa się dozorowany obszar, posiadający dogodne warunki do 

lądowania, w sąsiedztwie którego znajdują się adresy kontaktowe gotowe do udzielenia 

pomocy zgłaszającym się skoczkom. Zrzut na rejon zapasowy może mieć miejsce tylko 

wyjątkowo, to znaczy wtedy jeżeli pilot stwierdzi, że w rejonie, w którym winna się 

znajdować placówka, nie otrzymuje umówionego sygnału świetlnego (…). Na rejon 

zapasowy zrzucani są tylko skoczkowie. Zasobniki pozostają w samolocie. 

Po wylądowaniu skoczkowie powinni zorientować się szybko w terenie i postarać się  

o nawiązanie między sobą łączności za pomocą umówionych znaków (sygnały latarką, głosy 

zwierząt). W razie niemożności odszukania się, każdy skoczek działa dalej na własną rękę. Po 

odnalezieniu się należy kolejno: 

1. Zbadać okolicę z punktu widzenia bezpieczeństwa. 

2. Jeżeli nie istnieje bezpośrednie zagrożenie należy wówczas przystąpić do 

starannego zatarcia śladów lądowania, zakopując w pierwszym rzędzie ekwipunek 

spadochronowy.  

3. Po opuszczeniu rejonu lądowania należy jeszcze raz w ciągu nocy podejść jak 

najbliżej adresów kontaktowych. Przed świtem, po znalezieniu odpowiedniego 

miejsca, łatwego do odszukania, należy ukryć (zakopać) pocztę, pasy z pieniędzmi 

służbowymi, puszki z pieniędzmi własnymi, broń i bagażniki. 

4. Po ukryciu sprzętu należy podzielić się w ekipie na mniejsze grupy i przybrać 

wygląd odpowiedni do posiadanej legendy. Po nadejściu dnia należy udać się na 

adres kontaktowy w grupach najwyżej 2 osobowych 

5. Jeżeli rejon lądowania jest bezpośrednio zagrożony należy ratować w pierwszej 

kolejności pocztę i pieniądze, w drugiej – zawartość bagażników (...). 

6. Z chwilą nawiązania kontaktu z Organizacją – skoczkowie przechodzą pod 

dowództwo władz Armii Krajowej. 

 

Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz na następujące pytania: 

1. Jakie zadania stoją przed Delegatem Dowódcy AK w momencie odbioru 

skoczków? 

2. Co według  instrukcji oznacza termin „rejon zapasowy”?  

3. W jaki sposób, zgodnie z instrukcją, powinni zachować się skoczkowie lądujący  

w rejonie zapasowym?  


