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80. rocznica pierwszego zrzutu cichociemnych do
okupowanej Polski
80 lat temu, nocą z 15 na 16 lutego 1941 r., w ramach operacji
lotniczej „Adolphus” odbył się pierwszy zrzut trzech skoczków:
mjr. Stanisława Krzymowskiego „Kostka”, rtm. Józefa
Zabielskiego „Żbika” oraz kuriera politycznego Czesława
Raczkowskiego „Orkana”.

Wydarzenie to zapoczątkowało kolejne akcje przerzutowe 316 cichociemnych, które trwały
do grudnia 1944 r. Działalność cichociemnych – ochotników wracających do okupowanego
kraju obejmowała służbę dla podziemia nie tylko w dywersji, ale także w wywiadzie,
lotnictwie, broni pancernej, pracy sztabowej, legalizacji i łączności.

Aby przypomnieć wkład cichociemnych w walkę o wolność Ojczyzny w latach II wojny
światowej oraz przypomnieć bohaterów pochodzących z regionu Referat Edukacji
Narodowej Delegatura IPN w Bydgoszczy przygotowała szereg inicjatyw.

15 lutego 2021

„Cichociemni – wieczorna warta” – złożenie kwiatów na grobach cichociemnych
por. Jana Matysko i  kpt. Jana Woźniaka wraz z harcerzami i instruktorami z Hufca
ZHP Bydgoszcz-Miasto,

„O Cichociemnych z regionu” – informacje dotyczące cichociemnych podczas
całego dnia audycji w Radio PiK (wspólna inicjatywa IPN i Radio PiK),

prezentacja multimedialna o cichociemnych – strona Delegatury IPN w Bydgoszczy
w serwisie Facebook

16 lutego 2021

„Przechodzimy do historii” – rotmistrz Józef Zabielski – emisja programu
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realizowanego wspólnie z TVP3 Bydgoszcz,

konkurs o cichociemnych organizowany przy współpracy z TVP 3 Bydgoszcz i
Radio PIK (szczegóły od 15 lutego oraz na stronach partnerów). Nagrodami w
konkursie będą okolicznościowe koszulki z wizerunkami cichociemnych z regionu
oraz wpinki „Znak Spadochronowy Armii Krajowej”,

okolicznościowy plakat „Cichociemni – idziecie jako straż przednia do Kraju…” –
plik do pobrania.

 

Polecamy także

archiwalne odcinki programu „Przechodzimy do historii” dotyczące
cichociemnych:

lekcję historii „Amerykanin z Torunia – ppor. Waldemar Szwiec

lekcję historii „Cichociemni – gen. Elżbieta Zawacka, ppor. Bernard Bzdawka, ppłk.
Stanisław Sędziak

cykl 13-minutowych filmów dokumentalnych Marcina Tomaszewskiego,
przybliżających życie i działalność osób (znanych i mniej znanych), które zapisały
się w historii Polski XX wieku i miały silne związki z naszym regionem, w tym także
cichociemnych (lista wszystkich wyemitowanych dotychczas odcinków)

„Cichociemni 1941–1945. W 80. rocznicę pierwszego skoku bojowego do Polski” –
publikacja IPN w wersji cyfrowej 
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