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W pracy zaprezentowano wyniki badañ poœwiêconych analizie mo¿liwoœci oraz ograniczeñ zwi¹zanych z lokalizowaniem placówek umiejscowionych na terenie Generalnego Gubernatorstwa, na które 
dokonywano zrzutów cichociemnych i sprzêtu w okresie II wojny œwiatowej. Praca jest czêœci¹ badañ prowadzonych w ramach programu „DIALOG” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (projekt pt.: 
„GIS w historii. Mo¿liwoœci wykorzystania i popularyzacji wspó³czesnych narzêdzi geoinformatycznych w naukach humanistycznych na przyk³adzie czynu zbrojnego cichociemnych” -

). W badaniach pos³u¿ono siê dokumentami archiwalnymi pozyskanymi przez autorów w Studium Polski Podziemnej w Londynie, mapami Wojskowego Instytutu Geograficznego 
z okresu przedwojennego oraz systemem klasy GIS. 

 
http://cichociemni.edu.pl/

Pierwszym etapem prac by³o zlokalizowanie wybranych 2 zrzutowisk – zrzutowiska Kanapa oraz Mewa-1 na 
Mapach Administracyjnych Rzeczypospolitej Polskiej z 1937 roku w skali 1:300 000. Bazowano na informacjach 
pochodz¹cych z raportów, depesz oraz tzw. fiszek (rys. 1), tj. kart dotycz¹cych poszczególnych zrzutowisk, 
zamieszczonych w archiwalnych kartotekach placówek odbieraj¹cych zrzuty. Zgodnie z dokumentami, zrzutowisko 
Kanapa umiejscowione jest na mapie „Warszawa”, „lewo 189 mm, dó³ 19 mm, 26 km. p³d.-wsch. W-Wa”, natomiast 
zrzutowisko Mewa-1 – na mapie „Kielce”, „lewo 27, dó³ 68, 15 km. p³d. Skalbmierz”. Zrzutowiska nanoszono na 
wydrukowane papierowe mapy, odmierzaj¹c podane odleg³oœci linijk¹ (rys. 2)

Nastêpnym etapem prac by³o przeniesienie po³o¿onych na mapach placówek na 
wydane w latach 1932-1938 w skali 1: 100 000 Taktyczne Mapy Polski 
– Warszawa Po³udnie (rys. 3) oraz Brzesko Nowe. W celu wykonywania dalszych 
analiz, mapy te skalibrowano (rys. 4 – zrzutowisko Kanapa, rys. 5 – zrzutowisko 
Mewa-1), nadaj¹c im odniesienie przestrzenne w uk³adzie PUWG 1992 
(EPSG: 2180).  

G³ównym celem wykonanych prac by³o przeprowadzenie oceny wiarygodnoœci wybranych zrzutowisk 
pod k¹tem zgodnoœci okreœlenia ich po³o¿enia w oparciu o wytyczne Oddzia³u VI Sztabu Naczelnego 
Wodza w Londynie (tab. 1).

Przeprowadzona analiza pozwoli³a na wskazanie mo¿liwoœci 
oraz ograniczeñ zaproponowanej metodyki wyznaczania 
lokalizacji zrzutowisk cichociemnych na podstawie dostêpnych 
materia³ów Ÿród³owych (tab. 3). 

Oceniono, i¿ zrzutowisko Kanapa spe³ni³o wytyczne Instrukcji, natomiast zrzutowisko 
Mewa-1 wytycznych nie spe³ni³o (tab. 2). W zwi¹zku z tym, i¿ w okolicy placówki Mewa-1 nie 
znaleziono miejsc spe³niaj¹cych wszystkie kryteria instrukcji, na mapie wskazano dwa 
miejsca o potencjalnie lepszym po³o¿eniu, czêœciowo spe³niaj¹ce te kryteria (czarne kropki na 
mapie).

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wy¿szego  w ramach programu “Dialog”
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Zasady wyboru miejsca na placówkê odbiorcz¹ – dokumenty pt.: „Instrukcja funkcjonowania 
placówki odbiorczej zrzutu”, jeden - bez daty, drugi – z dnia 1 czerwca 1943 r. 

Kryterium 1 - po³o¿enie mo¿liwie blisko wyraŸnego punktu terenowego (rzeka, jezioro, linia 
kolejowa); odleg³oœæ 1-16 km od zakrêtu/ujœcia wiêkszej rzeki, jeziora lub du¿ego 

stawu 
Kryterium 2 - d³uga i prosta œciana lasu jako punkt orientacyjny (w zimie, gdy le¿y œnieg) 
Kryterium 3 - umieszczenie punktu za zas³on¹ lasu (na polance w lesie) lub w ³agodnym zag³êbieniu 

terenowym o powierzchni nie mniejszej ni¿ 500x500 m lub 400x120 m. 

MO¯LIWOŒCI OGRANICZENIA 
- mo¿liwoœæ oceny po³o¿enia miejsc zrzutów 
zgodnie z kryteriami Sztabu Naczelnego Wodza 
- mo¿liwoœæ wskazania potencjalnie najlepszego 
miejsca po³o¿enia zrzutowiska 
- mo¿liwoœæ okreœlenia zmiany zagospodarowania 
terenu wokó³ obszaru zrzutowiska 

- brak wspó³rzêdnych rzeczywistego miejsca 
zrzutu (bazowanie na informacjach opisowych) 
-  sposób okreœlania po³o¿enia na mapie (pomiar 
oraz wyznaczanie miejsca za pomoc¹ linijki) 
- mo¿liwe b³êdy podczas obiegu informacji 
(Londyn-GG-Londyn) 
 

 

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

 

 

Kryteria 
wyznaczania 
zrzutowisk 

KANAPA – analiza zrzutowiska MEWA-1 – analiza zrzutowiska 

Kryterium 1 - po³o¿enie blisko wyraŸnych punktów 
terenowych: w odleg³oœci 2,8 km od 

jeziora w Brzeœciu oraz 4,6 km od brzegu 
Wis³y, a tak¿e 1,2 km od linii kolejowej – 

KRYTERIUM SPE£NIONE 

- po³o¿enie w dalekiej odleg³oœci od 
wyraŸnych punktów terenowych, 

najbli¿sza odleg³oœæ od jeziora – 1,5 km – 
KRYTERIUM  

W WIÊKSZOŒCI NIESPE£NIONE 
Kryterium 2 - po³o¿enie przy wzglêdnie d³ugiej, 

prostej œcianie lasu – KRYTERIUM  
W WIÊKSZOŒCI SPE£NIONE 

- po³o¿enie w dalekiej odleg³oœci od 
niewielkiej œciany lasu (1,2 km) – 

KRYTERIUM NIESPE£NIONE 
Kryterium 3 - zrzutowisko umieszczone za zas³on¹ 

lasu w ³agodnym zag³êbieniu terenowym 
o powierzchni 430x520 m – KRYTERIUM 

W WIÊKSZOŒCI SPE£NIONE 

- zrzutowisko umieszczone na otwartym 
terenie o powierzchni  

ok. 300x400 m, blisko dróg i domów – 
KRYTERIUM NIESPE£NIONE 

Strona internetowa projektu:      http://cichociemni.edu.pl/
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