


 W sobotę (13.02) w centrum Dę-
bowca miała miejsce, symboliczna ze 
względu na pandemię, uroczystość 
upamiętniająca 80. Rocznicę Pierw-
szego Zrzutu Cichociemnych. 
 Tegoroczne obchody rozpoczę-
ły się od wystąpienia Wójta Gminy 
Dębowiec Tomasza Brannego. Głos 
podczas uroczystości zabrał również 
pasjonat historii z Wąwolnicy Sławo-
mir Snopek, który zdradził kilka cie-
kawostek na temat Cichociemnych. 
Następnie włodarz Gminy oraz Sta-
rosta Cieszyński odsłonili tablicę in-
formacyjną na temat Cichociemnych 
i pierwszego zrzutu do okupowane-
go kraju. Punktem kulminacyjnym 
uroczystości było złożenie kwiatów 
i wieńców przed pomnikiem. 
 Druga część obchodów miała 
miejsce online. Na Facebooku oraz 
kanale You Tube Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Turystyki w Dę-
bowcu można było zobaczyć część 
artystyczną w wykonaniu dzieci 
i  młodzieży z Gminy Dębowiec oraz 
premierowo specjalnie nagrany na 
80. rocznicę pierwszego zrzutu, film 
„Cichociemni – 80 lat”. 

Cichociemni – 80 lat (1941-2021) 

 Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Cieszyński Mieczysław 
Szczurek. Patronat medialny OX.PL, SCI24, Telewizja TVT.
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INFORMACJE

Urząd Gminy Dębowiec,
ul. Katowicka 6, 43-426
Dębowiec,
Tel. 33 853 38 81 lub 33 856 22 85
Tel/fax. 33 856 22 83
debowiec@debowiec.cieszyn.pl
www: debowiec.cieszyn.pl

Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Turystyki w Dębowcu
Łączka, ul. Widokowa 10,
43-426 Dębowiec,
Tel. 33 858 83 51, 512 298 558
www.goksit.pl
gok@debowiec.cieszyn.pl

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dębowcu
ul. Katowicka 3,
43-426 Dębowiec
Tel. 33 856 22 42
gops@debowiec.cieszyn.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu
ul. Szkolna 3
43-426 Dębowiec
Tel. 33 856 23 45
www.biblioteka.debowiec.com.pl
gbpdebowiec@op.pl

Filia w Ogrodzonej 
Ogrodzona, ul. Wiedeńska 18 
43-426 Dębowiec 
Tel. 514 866 671 

Urząd Pocztowy w Dębowcu,
ul. Katowicka 6,
Tel. 33 856 22 02

Komisariat Policji w Skoczowie
ul. Rzeczna 7a,
43-430 Skoczów,
Tel. 33 856 36 10

Powiatowa Straż Pożarna w Cieszynie
Ul. Chemików 16,
43-400 Cieszyn,
Tel.: 33 852 11 06, 998 Fax: 33 852 11 06,
kppspcieszyn@o2.pl

Ochotnicza Straż Pożarna Dębowiec
ul. Katowicka 4,
43-426 Dębowiec,
Tel.: 33 858 83 92

Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk 
ul. Katowicka 3,
43-426 Dębowiec
Tel.33 851 40 32

GODZINY PRACY
URZĘDU GMINY
Skargi i wnioski przyjmowane
są w dniach roboczych
w godzinach:
Poniedziałek 7:30 – 15.30
Wtorek 7:30 – 15.30
Środa 7:30 – 15.30
Czwartek 7:30 – 16.30
Piątek 7:30 – 14.30

Skargi i wnioski przyjmowane są przez 
Wójta Gminy, a w razie nieobecności przez 
Sekretarza Gminy. W przypadku nieobecności 
– w sekretariacie Urzędu Gminy.

Szanowni Czytelnicy,
to wydanie Dębowieści, w przeważającej części, poświęcone jest Ci-
chociemnym Spadochroniarzom Armii Krajowej.  Rok 2021 upły-
nie w Gminie Dębowiec pod znakiem Cichociemnych, ponieważ 

w nocy z 15/16 lutego obchodziliśmy 80. rocznicę pierwszego zrzutu 
żołnierzy do okupowanego Kraju. W naszej gminie skromne uroczysto-

ści, odbyły się 13 lutego. W Dębowieściach relacja z tego wydarzenia wraz 
ze zdjęciami. Na tym jednak nie koniec. W tym roku jeszcze o Cichociemnych 
usłyszymy.
 Państwa uwadze polecam zwłaszcza artykuły poruszające tematykę Cicho-
ciemnych. O pamiątkach, które pozostały po Bohaterach pisze pasjonat historii 
z Wąwolnicy – miejsca urodzenia jednego z Cichociemnych – Pan Sławomir Sno-
pek. Z kolei Piotr Wybraniec autor książki „Z powietrza, lądu i morza”, zwraca 
uwagę na dębowieckich spadochroniarzy. Warto również przeczytać niemiecki 
meldunek o lądowaniu spadochroniarzy pod Cieszynem z 1941r. Na łamach na-
szego informatora publikujemy list Janusza Zabielskiego, syna rtm. Józefa Zabiel-
skiego, skierowany do uczestników 80. rocznicy pierwszego skoku do okupowa-
nego Kraju oraz wystąpienie Wójta Gminy Dębowiec Tomasza Brannego, które 
włodarz odczytał podczas uroczystości przy pomniku w Dębowcu. W klimacie 
Cichociemnych jest także nasz kącik gwarowy – Dębowiec po Naszymu. Najmłod-
szym polecamy grę „Tropem Cichociemnych”, która znajduje się na ostatniej stro-
nie tego wydania Dębowieści. Zachęcamy również do wzięcia udział w konkursie 
„Zostań konstruktorem samolotu – operacja Adolphus”. 
 Ponadto w zimowym wydaniu Dębowieści m.in. relacje z wydarzeń, które zor-
ganizował GOKSiT w ostatnim czasie. Niestety ze względu na ciągłe obostrzenia, 
większość miała miejsce online. Dlatego też zapraszamy do śledzenia nas na Fa-
cebooku oraz kanale You Tube, gdzie na bieżąco informujemy o różnego rodzaju 
kulturalnych propozycjach, które przygotowujemy dla Państwa. Warto również 
zajrzeć na naszą nową stronę internetową WWW.GOKSiT.PL 
 Pozdrawiam serdecznie i życzę przyjemnej lektury.

Marta Szymik-Telesz 
Dyrektor GOKSiT w Dębowcu
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 Minął kolejny rok. Dziwny, pełen 
niepewności i strachu. Z wielką na-
dzieją liczyliśmy na huczne uczczenie 
80. rocznicy pierwszego zrzutu Cicho-
ciemnych w Dębowcu. Niestety, z wia-
domych przyczyn, spotykamy się w wą-
skim gronie.
 Znów stoimy w miejscu, w którym 
mieszkańcy Dębowca wspominają 
okrutny czas, czarną noc niechcianej 
niewoli. To już 80 lat, kiedy odbył się 
ten pamiętny pierwszy skok. To jedna 
z najpiękniejszych kart naszych bojów 
o niepodległość. 
 Dziś myśli nasze płyną do bohate-
rów tej wojny - żołnierzy Cichociem-
nych, gotowych poświęcić wszystko dla 
idei „Wywalcz Polsce wolność – albo 
zgiń”. 
 Wiemy, że byli najlepszymi z naj-
lepszych, starannie wyselekcjonowa-
nymi żołnierzami spośród TYSIĘCY 
kandydatów. Musieli porzucić wszyst-
ko, zapomnieć kim kiedyś byli, bez sło-
wa opuścić wszystko i wszystkich dla 
dobra KRAJU, którego najpiękniejsze 
imię śniło się im po nocach. Zrzuceni 
na wielką niewiadomą do POLSKI 
podejmowali samobójcze misje. Po 
wojnie niektórzy z nich trafili do ko-
munistycznych więzień, gdzie ginęli 
od strzału w  tył głowy, torturowani, 
głodzeni przez rodaków. Jednak ni-
gdy się nie poddali.  Do końca marzyli 
o wolnej Polsce i wierzyli, że kiedyś ona 
nastanie. To dla niej nieśli wolność na 
czaszach swoich spadochronów. 
 „Gdy przyjdzie chwila, jak orły 
zwycięskie spadniecie na wroga i przy-

Przemówienie Wójta Gminy Dębowiec wygłoszone
13 lutego, podczas uroczystości  w Dębowcu z okazji
80. Rocznicy Pierwszego Zrzutu Cichociemnych 

czynicie się pierwsi do wyzwolenia na-
szej Ojczyzny. Jesteście odtąd Pierwszą 
Brygadą Spadochronową. Wzywam 
Was do dalszej wytrwałej pracy, któ-
ra przyniesie wolność Polsce, a wam 
zaszczyt powrotu do niej pierwszymi.” 
Te pamiętne słowa skierował do Ci-
chociemnych gen. Władysław Sikor-
ski w dniu święta spadochronowego 
w 41’ roku.
 Cichociemni zapisali własną jakże 
bohaterską historię. To właśnie 80 lat 
temu Zabielski, Krzymowski i Racz-
kowski leżąc na lodowatej podłodze 
angielskiego Whitleya, pełni nadziei 
układali plany na przyszłość, na dalszą 
trudną walkę z wrogiem, do której byli 
doskonale przygotowani. Po to z na-
rażeniem życia skakali do kraju. Naj-
prawdopodobniej, przy okazji skoku 

taka właśnie aura towarzyszyła Spa-
dochroniarzom tej pamiętnej nocy.
 Od kilku lat nasza dębowiecka 
Szkoła Podstawowa nosi majestatycz-
ne imię Cichociemnych Spadochro-
niarzy Armii Krajowej. Tak przekazu-
jemy dziedzictwo narodowe naszym 
dzieciom, które będą podtrzymywać 
kiedyś pamięć o tych najważniejszych 
wydarzeniach tworzących naszą histo-
rię. Historię, która toczy się dalej, bez 
końca. Z każdym rokiem oddalamy się 
w czasie od II wojny światowej, jednak 
wciąż jest ona nieodłączną częścią pol-
skiej mentalności.
Pamiętamy!  

Wójt Gminy Dębowiec
 Tomasz Branny  
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Miejsca w pamięci
 Zawsze tak jest, że gdy mijają kolejne rocznice ważnych 
wydarzeń historycznych organizowane są uroczystości ma-
jące na celu przypomnienie i utrwalenie w pamięci społecz-
nej przebiegu tych wydarzeń i osób z nimi związanych. Nie 
inaczej jest w Dębowcu, gdzie już od 30 lat społeczność lo-
kalna wraz z gośćmi z całej Polski gromadzi się rokrocznie 
przy obelisku upamiętniającym pierwszą misję Cichociem-
nych, którzy w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku właśnie tu 
wykonali pierwszy skok spadochronowy do okupowanego 
Kraju. Misja Cichociemnych w Dębowcu zapoczątkowała 
stałą łączność lotniczą pomiędzy Polskimi Siłami Zbrojny-
mi na Zachodzie a Związkiem Walki Zbrojnej w okupowa-
nej Ojczyźnie. W następnych latach kolejni Cichociemni 
wykonywali swoje misje w wielu innych miejscach w Pol-
sce. Również tam znajdziemy trwałe miejsca upamiętnień. 
To bardzo ważne, bo przecież historia Cichociemnych była 

w PRL przez kilkadziesiąt lat systemowo wymazywana 
z pamięci społecznej, a oni sami byli prześladowani i ściga-
ni jak zbrodniarze i szpiedzy, podczas gdy w rzeczywistości 
byli Bohaterami Niepodległej Rzeczypospolitej.
 Przy okazji 80. rocznicy pierwszego zrzutu Cichociem-
nych nasuwa się też refleksja, że przecież nie byłoby obecnie 
tych materialnych miejsc pamięci, tych pomników, obeli-
sków czy tablic pamiątkowych, gdyby wiedza o Bohaterach 
nie została przechowana w pamięci uczestników i świad-
ków tamtych wydarzeń. Ta wiedza przekazywana kolejnym 
pokoleniom, często po cichu i wbrew oficjalnym nakazom, 
przetrwała w pamięci Narodu. To właśnie te miejsca w pa-
mięci są dziś bardzo ważne, bo z każdym rokiem ubywa 
z pośród nas tych, którzy mogą nam opowiadać o historii 
na podstawie własnych przeżyć. 
 Ważnymi świadkami przeszłości są również pamiątki 
pozostałe po Bohaterach. To przedmioty osobiste i fotogra-
fie lub dokumenty, które mają w sobie wielki ładunek emo-
cjonalny, bo przecież przypominają nam w sposób bezpo-
średni o tych, których już wśród nas nie ma, a pośrednio 
o wydarzeniach, w których brali udział. 
 Uczestnicy pierwszej misji Cichociemnych – major 
Stanisław Krzymowski, rotmistrz Józef Zabielski i bom-
bardier Czesław Raczkowski – nie mogli przewidzieć, że 
mimo wielkiego poświęcenia, mimo ryzyka śmierci z rąk 
okupantów, które ochotniczo podjęli, Polska przez wiele lat 
nie odzyska niepodległości, a im samym będzie pisany los 
wygnańców i tułaczy. Ostatecznie każdy z nich spoczął na 

Czesław Raczkowski z żoną Barbarą. Sierpień 1949.

J. Zabielski z płk. Z. Borkowskim, Londyn,14.11.1942.

J. Zabielski, Krzyż na Ślą-
skiej Wstędze Waleczności 
i Zasługi, I Klasy, II RP.

J. Zabielski, medal francuski 
za wojnę 1940.

J. Zabielski, Virtuti Militari, 
14.11.1942 r.

J. Zabielski, Znak Spadochro-
nowy nr 0002-2043, awers.
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obczyźnie, major Krzymowski w Kanadzie, rotmistrz Za-
bielski w Anglii a kurier Raczkowski w Stanach Zjednoczo-
nych. Tym bardziej cenne są pamiątki po tych Bohaterach, 
których los rozrzucił po świecie. 
 Wśród pamiątek po pierwszych Cichociemnych szcze-
gólną rolę mają te związane bezpośrednio z ich służbą i wal-
ką. Major Krzymowski przed II WŚ był m.in. lotnikiem. Rów-
nież we Francji, w 1940 r. był pilotem. O lotniczej służbie Ma-
jora przypomina jego Odznaka Pilota, popularnie nazywana 
gapą. Przetrwała ona do dziś, mimo katastrofalnego pożaru, 
który strawił jego dom w Kanadzie na początku lat 60. XX 
wieku. Inną bardzo cenną pamiątką, bo związaną ze szko-
leniem Cichociemnych i służbą w AK jest brytyjski sztylet 
FS-2, osobista broń Majora, którą będąc w Polsce nosił zawsze 
przy sobie. Co ważne ten sztylet jest też dowodem łączności 
Polski z Anglią w czasie okupacji niemieckiej, bo pochodzi ze 
zrzutów dla AK. W momencie skoku pod Dębowcem sztylet 
ten nie był jeszcze na uzbrojeniu komandosów brytyjskich 
i naszych Cichociemnych. Z relacji córki Majora, Krystyny, 
wiemy, że Krzymowski służąc w AK wolał nosić ze sobą tę 
broń, niż pistolet.
 Z kolei srebrna papierośnica z lakoniczną inskrypcją 
jest dowodem przyjaźni i uznania dla Majora. Otrzymał 
ją od współpracowników z Komendy Okręgu AK Radom 
Kielce, z okazji 44. urodzin (grawerowana inskrypcja, to 
właśnie data tych urodzin). Te cenne artefakty można zo-
baczyć w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie na wysta-
wie rocznicowej poświęconej Cichociemnym.
 Rotmistrz Zabielski podobnie jak mjr. Krzymowski brał 
udział w walkach o niepodległość Polski w latach 1920-21. 
Bardzo cenną pamiątką z tego okresu jest jego Krzyż na Ślą-
skiej Wstędze Waleczności i Zasługi I klasy, nadany mu za 
walkę w III powstaniu śląskim. Za kolejne lata służby w WP 

i  Policji Państwowej Zabielski był odznaczony m.in. Srebr-
nym Krzyżem Zasługi i Medalem z Długoletnią Służbę.
 Podczas wojny walczył m.in. we Francji, za co był od-
znaczony francuskim medalem za wojnę 1939-1945. Kiedy 
w 1942 r. po półtorarocznej służbie w ZWZ-AK Rotmistrz 
powrócił jako kurier do Anglii, został odznaczony przez Ge-
nerała Sikorskiego Krzyżem Virtuti Militari – najwyższym 
odznaczeniem wojskowym. Był też kawalerem Krzyża Wa-
lecznych. Za skok do Kraju otrzymał Bojowy Znak Spado-
chronowy nr 0002 z Wieńcem nr 2043. Te bezcenne pamiątki 
przechowuje obecnie jego syn, Pan Janusz Zabielski.
 Nie mniej cennymi pamiątkami są fotografie. Jak ktoś 
słusznie powiedział jedna fotografia zastępuje tysiąc słów. 
Wśród pamiątkowych fotografii zachowanych po pierw-
szych Cichociemnych wyróżniają się te, które pokazują, że 
mimo traumy wojny i przymusu emigracji, próbowali oni 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Założenie rodziny, jak 
w przypadku Państwa Raczkowskich, czy też połączenie 
z  synem, jak w przypadku Józefa Zabielskiego pozwalały 
zachować im polskość na obczyźnie właśnie w tej najmniej-
szej z Ojczyzn jaką jest Rodzina.
 Przykład Cichociemnych motywuje nas dziś do tego, by 
zachowując ich w pamięci, kultywować tradycje patriotycz-
ne i idąc za ich przykładem strzec tych wartości, które po-
zwolą nam obronić się przed zagrożeniami współczesnego 
świata zarówno Niepodległość Polski, jak i naszą niepodle-
głość wewnętrzną.

Sławomir Snopek

Papierośnica - strona wewnętrzna,
13 XI 1943 r.

Sztylet F-S 2,
majora St. Krzymowskiego.

Odznaka Pilota, tzw, Gapa,
mjr. S. K. Krzymowskiego, awers.

J. Zabielski z 2. żoną Marią i synem z 1. małżeństwa - Janu-
szem. Londyn, 1949.

Czesław Raczkowski z córką Ewą, ok. 1952r.
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Dębowieccy spadochroniarze
 Dębowiec najbardziej w powszechnej świa-
domości kojarzony jest z pierwszym w okupo-
wanej Europie lądowaniem przybyłych z wysp 
brytyjskich polskich spadochroniarzy. Byli oni 
forpocztą mającą pokazać możliwość łączności 
z odległym krajem za pomocą samolotu i  spa-
dochronu. Ich śladem w latach 1941 – 1944 
podążyło wiele ekip cichociemnych zrzucanych 
w  różnych zakątkach Polski. Miała też w ten 
sposób znaleźć się tutaj by wzniecić ogólnopol-
skie powstanie stworzona przez gen. bryg. Sta-
nisława Sosabowskiego 1 Samodzielna Brygada 
Spadochronowa. Wspominając tylko, że przed 
wojną sam późniejszy generał miał swój epizod 
na Śląsku Cieszyńskim, bo w latach 1927-1929 
był zastępcą dowódcy bielskie-
go 3. Pułku Strzelców Podha-
lańskich, należy stwierdzić, że 
wielu mieszkańców tego regio-
nu służyło w  stworzonej przez 
niego brygadzie. Byłoby zatem 
dziwne, gdyby nie było wśród 
nich również mieszkańców 
Gminy Dębowiec. Jednym nich 
jest ppor. Jan Molin. Urodził się 
6 września 2011 r. w Simoradzu. 
Jego rodzicami byli Jan i Zuzan-
na z d. Siostrzonek. W Wielkiej 
Brytanii ukończył szkolenie spa-
dochronowe i uzyskał prawo do 
noszenia zwykłego znaku spa-
dochronowego nr 0832. Został 
instruktorem spadochronowym 
w Polskiej Sekcji Ośrodka Spadochronowego w Ringway. 
Podczas pobytu na wyspach brytyjskich ukończył studia 

na kierunku związanym z fotografią. Był jednym 
z inicjatorów i założycieli Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego w Wielkiej Brytanii. Po powro-
cie do kraju zorganizował Technikum Fototech-
niczne w Katowicach, którego został dyrektorem. 
Zmarł 9  maja 1958 r. Nie było dane natomiast 
powrócić do kraju innemu spadochroniarzowi ro-
dem z Simoradza. Był nim urodzony 8 maja 1923 r. 
strz. Jan Badura. Jego rodzicami byli Adam i Zofia 
z d. Tolasz. Służył jako sanitariusz w 7. kompanii 
3 batalionu spadochronowego. Zginął w wypadku 
samochodowym 1 lipca 1946 r. podczas okupacji 
Niemiec w miejscowości Fürstenau i tam w pol-
skiej kwaterze został pochowany. Wiele lat żył 
i  działał w  tutejszej gminie kpr. Józef Trombała. 

Urodził się 11 marca 1923 r. w Pogórzu. Jego rodzicami byli 
Paweł i Zofia z d. Rusin. W Wielkiej Brytanii ukończył szko-

lenie spadochronowe i uzyskał prawo do 
noszenia zwykłego znaku spadochronowe-
go nr 5409. Służył w 7. kompanii 3. batalio-
nu spadochronowego. Po powrocie do kraju 
początkowo pracował w bielskiej fabryce 
„M8”, a później po zamieszkaniu w Simora-
dzu w skoczowskim „Pledanie”. W Gminie 
Dębowiec był znany ze swej działalności 
w Ochotniczej Straży Pożarnej (prezesował 
w latach 1958 – 1980 OSP w Simoradzu 
i był długoletnim członkiem Zarządu OSP 
w Dębowcu). Był też radnym Gminnej Rady 
Narodowej. Zmarł w wieku 83 lat w dniu 
8 września 2007 r. 
 Trzech cichociemnych lądowało w Dę-
bowcu i również trzech mieszkańców 
Gminy Dębowiec wraz ze swym dowódcą 
gen. Sosabowskim było gotowych udać się 
w niebezpieczną podróż, aby wylądować 
na spadochronach w ojczystym kraju, do 
czego ostatecznie nie doszło.

Piotr Wybraniec

Kpr. Józef Trombała

Instruktorzy Polskiej Sekcji Ośrodka Spadochronowego w Ringway. W dru-
gim rzędzie od lewej por. Albin Krzysik z Cieszyna, kpt Albert Smaczny - aspi-
rant policji na posterunku w Wiśle, ppor. Jan Molin z Simoradza. W pierw-
szym rzędzie nn., jeden z dwóch wyszkolonych spadochronowo przez Po-
laków Czechów - późniejszy generał Antonin Spacek, ppor. Bernard Rymer

Lipiec 1946 r., Fürstenau - Niemcy. Pogrzeb strz. 
Jana Badury z Simoradza
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Do uczestników obchodów 80 rocznicy pierwszego skoku  

Cichociemnych do okupowanego Kraju 

Ze wzruszeniem i wdzięcznością przyjąłem wiadomość o upamiętnieniu 80 rocznicy 

pierwszego skoku Cichociemnych do okupowanego Kraju. To dla mnie osobiście bardzo ważne, że 

pamięć o wyczynie mojego Ojca i jego Kolegów jest kultywowana. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie jakiej 

determinacji oraz profesjonalizmu i wyszkolenie wymagało odbycie skoku w mroźną lutową noc w 

teranie całkowicie nieznanym, a ponadto obcym  bo włączonym do Rzeszy Niemieckiej bez możliwości 

wsparcia przez miejscową placówkę Armii Krajowej – a oni tego dokonali! 

Dlatego fakt upowszechniania wiedzy wśród młodego pokolenia Polaków na temat tej 

szczególnej operacji jest dla mnie bardzo ważny.  

Z dumą mogę dzisiaj przytoczyć wiersz mojego Ojca pisany na obczyźnie:  

A jednak żaden z naszych Cichociemnych 

nie wierzy ,że trud nasz był trudem daremnym, 

żeśmy swojego dokończyli dzieła - 

by tam - czy tutaj .. „Polska nie zginęła” ! 

Wszystkim, którzy przyczyniają się do tego aby pamięć o tym wydarzeniu nie zginęła z całego serca 

dziękuję.  

Janusz Zabielski 

 
Warszawa 15 lutego 2021 

List Janusza Zabielskiego
15 lutego 2021 r. w Warszawie przed pomnikiem Cichociem-
nych miały miejsce uroczystości upamiętniające 80. rocznicę 
pierwszego zrzutu Cichociemnych do okupowanego Kraju. 
Ewa Nowacka odczytała list Janusza Zabielskiego, syna rtm. 
Józefa Zabielskiego ps. Żbik” – cichociemnego, adresowany 
do uczestników obchodów. 

Poniżej publikujemy jego treść oraz zdjęcia z uroczystości. 
Dziękujemy za udostępnienie materiałów Fundacji im. Ci-
chociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

GOKSiT

Uroczystości w Warszawie z okazji 80. Rocznicy 
Pierwszego Zrzutu Cichociemnych.

Janusz Zabielski w Dębowcu - 75 rocznica, 15 lutego 
2016.

Dębowieści8
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Do wszystkich placówek Abwehry
Podaje się następujące informacje na 
podstawie doniesień sztabów dowo-
dzenia lotnictwa, policji bezpieczeń-
stwa oraz placówki Abwehry w VIII 
Okręgu Wojskowym: 
[…]
c) 16.2.41 pomiędzy Cieszynem 
i  Pszczyną na Górnym Śląsku znale-
ziono 4 zasobniki ze spadochronami. 
Zasobniki miały kształt wydłużonych 
bębnów z szaroniebieskiej karbowanej 
blachy. Długość ich wynosiła 2,5  m, 
a  średnica do 35 cm. W każdym z 
zasobników znajdowały się 3  mniej-
sze pojemniki. Pojemniki zawierały: 
4 aparaty nadawcze z polskim opi-
sem, 2 pistolety maszynowe z amu-
nicją, sprzęt świetlno-sygnalizacyjny, 
różnego rodzaju środki wybuchowe, 
materiały propagandowe w  języku 
polskim i angielskim, listy do osobi-
stości w Polsce, książki, jak się wydaje, 
z tajnym szyfrem, męską oraz damską 
odzież i bieliznę, jak również artykuły 
żywnościowe i napoje.
19.2.41 znaleziono w okolicy Cieszy-
na ukryte w sitowiu dwa mocno za-
brudzone kombinezony lotnicze i dwa 
spadochrony osobowe pochodzenia 
angielskiego. Dwaj cywile, w tym je-
den ze zwichniętą stopą, odjechali 
z [rejonu] sitowia powozem do stacji 
Skoczów koło Cieszyna. W godzinach 
wieczornych 19.2.41 stwierdzono, że 
było to dwóch podejrzanych osobni-
ków. 
Wynika stąd, że w godzinach rannych 
16.2.41 nastąpił zrzut angielskich 
skoczków spadochronowych.
Ponadto przyjmuje się za pewnik, 
iż strona angielska jest powiązana 
z wrogą organizacją państwową [dzia-
łającą] na byłym obszarze Państwa 
Polskiego i widocznie w przyszłości 
zostaną podjęte akcje sabotażowe na 
przemysłowym obszarze Górnego 
Śląska”.

79. rocznica powstania Armii Krajowej
 W wyniku agresji niemieckiej i sowieckiej we wrześniu 1939 roku, zaistniała 
konieczność stworzenia organizacji, która skupiłaby w swoich szeregach obywateli 
RP gotowych do przeciwstawienia się okupantom. 27 września 1939 roku powstała 
Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Jednocząc w swoich szeregach chętnych do walki. 
Natomiast 13 listopada 1939  powołano do życia związek walki zbrojnej (ZWZ), 
który był kontynuatorem działań militarnych SZP. 14 lutego 1942 wódz naczelny 
gen. Sikorski wydał rozkaz o zmianie ZWZ na Armia Krajowa (AK).

BB

palić trzy latarnie, które utworzyłyby 
trójkąt równoramienny skierowany 
wierzchołkiem na wschód, wskazu-
jącym punkt, na który mogą lądować 
skoczkowie spadochronowi.
v. Bentivegni”*

* - Gen. por. Franz Eccard von Benti-
vegni (1888 - 1958), w latach 1939 – 
1944 szef Oddziału III (kontrwywiad) 
Abwehry Zagranica w Naczelnym 
Dowództwie Wehrmachtu.
[ źródło: Cichociemni. Jędrzej Tucholski, 
Wrocław, Wyd. Dolnośląskie, Rok 2010]

NIEMIECKI MELDUNEK O LĄDOWANIU
SPADOCHRONIARZY POD CIESZYNEM 16 II 1941

„Abwehrabteilung III 
Berlin, dn. 1 marca 1941 NR 712/2/41 g III U (Wi/F/C)

Tajne!
Dotyczy: 
1. polskiej tajnej organizacji (grupa sabotażu)
2. zeskoku angielskich spadochroniarzy oraz zrzutu materiałów wybuchowych i innych przez angielski samolot

Stosunki strony angielskiej z polską 
organizacją potwierdza rozkaz do 
lotu, jaki znaleziono w  angielskim 
samolocie, który musiał przymusowo 
lądować koło Namur (w Belgii).
Z rozkazu tego wynika jednoznacz-
nie, w jaki sposób skoczkowie spa-
dochronowi mieli nawiązać kontakt 
z oddziałami polskimi w rejonie prze-
mysłowym Górnego Śląska.
Angielski samolot transportowy po-
winien przerywaną pracą silników 
dawać sygnały polskim oddziałom na 
ziemi. Na to polski oddział winien za-
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 1 lutego 2021 roku w Szkole Pod-
stawowej w Dębowcu im. Cicho-
ciemnych Spadochroniarzy Armii 
Krajowej odbył się apel będący kul-
minacyjnym wydarzeniem obchodów 
Dnia Patronów Szkoły związany z ju-
bileuszową 80. rocznicą pierwszego 
zrzutu.
 Pomimo trudności związanych 
z pandemią zgłosiło się wielu uczniów, 
aby jak co roku uczcić pamięć wyda-
rzeń i osób związanych z pionierskim 
lotem do okupowanej Polski.
 Podczas apelu można było usły-
szeć tekst okolicznościowy odczyta-
ny przez przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego – Oliwię Żur, wiersz 
pt. „Cichociemni” wyrecytowany 
przez Rocha Brannego oraz pieśni: 
hymn szkoły i Modlitwę Obozową 
(nieoficjalny hymn Armii Krajowej) 
w wykonaniu chóru szkolnego pod 
dyrekcją Tadeusza Kraszewskiego. 
 Z okazji obchodów Dnia Patro-
nów Szkoły na stronie internetowej 
naszej placówki ogłoszone zostały 
konkursy skierowane do uczniów klas 
młodszych oraz starszych. Były to:
- konkurs na prezentację multime-
dialną o tematyce pierwszego zrzu-
tu Cichociemnych w Dębowcu dla 
uczniów klas VII – VIII,

Obchody 80. rocznicy
pierwszego zrzutu w SP

- konkurs plastyczny pt. „Pionierski 
skok” dla grupy młodszej I – IV i star-
szej V – VIII,
- III Gminny Konkurs Wiedzy Histo-
rycznej o Cichociemnych dla klas VI 
– VIII zaplanowany na dzień 5 lutego 
bieżącego roku.
 Nagrodzone prace oraz lista laure-
atów konkursu historycznego zostaną 
opublikowane na stronie internetowej 
szkoły.
 Szkolny poczet sztandarowy wziął 
udział w gminnych uroczystościach 
80. rocznicy pierwszego zrzutu Ci-

chociemnych w Dębowcu, składając 
hołd przy pomniku pamięci w dniu 
13 lutego 2021 roku. 
 Tegoroczne Obchody Dnia Patro-
nów Szkoły choć inne i wyjątkowe, 
to jednak nadal ważne i budzące we-
wnętrzną refleksję nie tylko uczniów, 
nauczycieli i pracowników szkoły ale 
również mieszkańców gminy Dębo-
wiec. Bo to właśnie tutaj 80 lat temu 
miał miejsce pierwszy zrzut  wyjątko-
wych bohaterów, wielkich akcji woj-
skowych II wojny światowej.

Szkoła Podstawowa w Dębowcu 

„Zostań konstruktorem 
samolotu – operacja Adolphus”
Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie, którego celem 
jest stworzenie wystawy modeli samolotów z okazji 80. rocznicy 
Pierwszego Zrzutu Cichociemnych w Dębowcu, a także pogłębie-
nie wiedzy historycznej na temat wydarzeń związanych z pierw-
szym zrzutem. 
Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kul-
tury (Łączka, ul. Widokowa 10, 43-426 Dębowiec) lub Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Dębowcu (ul. Szkolna 3, 43-426 Dębowiec) 
w terminie do 31 marca 2021 r. w godzinach pracy GOKSiT i Biblioteki. 
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.goksit.pl 

GOKSiT

Delegacja ze Szkoły Podstawowej w Dębowcu składa kwiaty przed pomnikiem 
upamiętniającym Cichociemnych
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YOU CAN FLY
 Jesteśmy grupą uczennic Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Cel 
naszego projektu to wzmocnienie poczucia samoak-
ceptacji w społeczeństwie oraz obudzenie większej 
empatii w ludziach. Chcemy przełamać stereotypy 
rządzące w naszej świadomości. W naszym projekcie 
chodzi o szacunek, zaufanie i miłość. Nieważne czy 
ktoś jest mężczyzną czy kobietą każdy na to zasługuje. 
Projekt głównie skierowany jest do kobiet, ale każdy 
zainteresowany może uczestniczyć w projekcie. Czer-
pać z niego wsparcie. Celem jest wzmocnienie edu-
kacji na wiele ‘wrażliwych’ nie poruszanych tematów 
- nie możemy się wstydzić miesiączki, nikt też nie 
może z niej szydzić, kobiety muszą się bezwzględnie 
wspierać i pomagać sobie; chcemy zmienić podejście 
do ogólnie przyjętych kanonów piękna, każdy czło-
wiek posiada piękno w sobie. Chcemy mówić o tym, 
że feminizm to nie atak, to uświadamianie, nt. tego, 
że bez względu na płeć, orientację, poglądy, każdy jest 
równy i powinien mieć równe prawa. W projekcie 
mamy również zamiar nawiązać do szacunku i zro-
zumienia – chcemy by nasze społeczeństwo stało się 
bardziej tolerancyjne! 
 Korzyści wynikające z projektu to m.in. pomoc 
w samoakceptacji, społeczeństwo empatyczne i to-
lerancyjne oraz świadomość swojego ciała i piękna. 
Nasze działania na dzień dzisiejszy to praca na plat-
formach społecznościowych takich jak Instagram 
@youcanflygirl czy Facebook @YouCanFly, wywiady 
w trakcie realizacji oraz sesja zdjęciowa nawiązująca 
do samoakceptacji. Miałyśmy już również możliwość 
wystąpienia na antenie meloradia. Tereny, na których 
pracujemy to Mazury oraz Śląsk, gdzie znajdują się 
nasze zespoły.

Grupa You Can Fly

Co słychać
w dębowieckim 
kole gospodyń 
wiejskich
Tak trudno przyjąć do świadomości, że rok 2020 należy do 
przeszłości. Rok, który zostawił w nas wiele obaw, rozterek, 
niepewności - co to dalej będzie?

Istnieją jednak sprawy, które są żywotne dla funkcjonowa-
nia społeczeństwa i poczucia w nas, że dalej jesteśmy oso-
bami z ludzką wrażliwością i chęcią do życia pełną parą.

Z powodu nakazów i zakazów Koło Gospodyń Wiejskich, 
bardzo ograniczyło swoją działalność, ale jej nie zaprze-
stało. Sprzedaż świątecznych wypieków, pierogów itd. była 
prowadzona na zamówienia. Wraz z Komitetem Charyta-
tywnym przy parafii św. Małgorzaty przygotowano paczki 
żywnościowe i kartki z życzeniami świątecznymi, które tra-
fiły  do starszych i samotnie mieszkających parafian.

W roku 2021 zamierzamy dalej organizować nasze spotka-
nia twórcze dla członkiń, a jak rząd pozwoli, zaprosimy po-
nownie do nas na wydarzenia artystyczne i nie tylko.  

KGW Dębowiec

Szkubały
w Dębowcu
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dę-
bowcu zakończyły karnawał z pierzem 
w ręku. Co roku zapraszają na śledzika. 
W tym, ze względu na obostrzenia zwią-
zane z pandemią, spotkały się w wąskim 
gronie na tradycyjnym darciu pierza. 
Oprócz białego puchu z którego, jak się 
dowiedzieliśmy powstanie poduszka, nie 
zabrakło - jak na koło gospodyń wiejskich 
przystało- pysznego poczęstunku. Darcie 
pierza szło sprawnie. Panie śpiewały i żar-
towały, a piórka latały po izbie.  

GOKSiT 
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Zazwyczaj los bywa przewrotny. W momencie, w któ-
rym rozpada się związek, sprawy zawodowe również się 
komplikują. Przekonała się o tym Anna, agent ubezpie-
czeniowy. Anna nienawidzi swojej pracy, straciła zaufa-
nie do wiarołomnego narzeczonego. Więc w co może 
być gorszego? Ze spokojnej pracy agenta ubezpiecze-
niowego trafia do bezdusznej korporacji farmaceutycz-
nej, w której aby przetrwać trzeba dołączyć do wyścigu 
szczurów. Kto jest wrogiem, a kto przyjacielem? I czy 
w takim miejscu można odnaleźć miłość?

Biblioteka

„Pax” - to fascynująca opowieść nagrodzona tytułem 
Książki Roku 2016 w kategorii Literatura Dziecięca. 
Wzruszająca opowieść o przyjaźni pomiędzy Lisem 
i  chłopcem. Peter odnalazł osieroconego Liska i od 
tej pory jako nierozłączni przyjaciele spędzają ze 
sobą mnóstwo czasu. Niestety los sprawia, że chłopiec 
musi przeprowadzić się do mało lubianego dziadka, 
a  liska wypuścić do lasu. Jednak mocna więź spra-
wia, że chłopiec wyrusza w ponad 500 kilometrową 
wędrówkę, aby odnaleźć swojego przyjaciela. Historia 
o miłości, przyjaźni wolności i wojnie. Książka, którą 
przeczytać powinien każdy z nas.

Biblioteka

„Tajemnica Sosnowego Dworku” to książka, któ-
rą czyta się lekko, nieskomplikowanie i z humorem. 
Opowieść o kobiecie, która na skutek redukcji etatów 
trafia do fundacji mieszczącej się w starym, zniszczo-
nym dworku. Jej pierwszym zadaniem jest dopilno-
wanie remontu, jednak okazuje się, że nie będzie to 
takie proste. Dworek, jak większość starych budyn-
ków ma swoje tajemnice i dwie... lokatorki. Praca, któ-
ra na zawsze zmieni życie niepoprawnej romantyczce. 
A tajemnice z przeszłości będą bardzo istotne dla jej 
przyszłości. Serdecznie polecamy!

Biblioteka

Biblioteka poleca...
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 Szanowni mieszkańcy Simora-
dza. Jak co roku, druhowie naszej 
jednostki składają życzenia świątecz-
no-noworoczne i wręczają Państwu 
kalendarze. Jest to okazja, aby wes-
przeć finansowo naszą jednostkę, za 
co wszystkim dziękujemy. 
 Tradycja ta istnieje od założenia 
naszej jednostki, tj. od 1925 roku. 
Wówczas mieszkańcy swoją pomoc 
wyrażali w pracy społecznej, orga-
nizując różne imprezy dochodowe. 
Dzięki tej działalności, nasza jednost-
ka kupowała sprzęt, a w roku 1938 
oddano do użytku remizę strażacką. 
W latach 1973 do 1974, remiza na-
sza została rozbudowana do obec-
nego stanu. Dzięki wsparciu naszych 
mieszkańców i darczyńców, nasza 
remiza posiada odpowiednie zaplecze 
techniczne oraz salkę z dobrze wypo-

76. rocznica 
Marszu Śmierci

Walentynki
w GOKSiT

 W środę 10 lutego w Ogrodzonej oraz w Kostkowicach miała miejsce ple-
nerowa akcja „Świeć Przykładem”. Zorganizowana została przez KPP Wydział 
Ruchu Drogowego w Cieszynie oraz Radio Bielsko. Bezpłatne odblaski rozdawał 
m.in. Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny, Wicewójt Krzysztof Wawak oraz 
sołtysi. W akcję zaangażowały się również jednostki OSP. 

GOKSiT

sażoną kuchnią, z których mogą ko-
rzystać mieszkańcy.
 Jeszcze raz pragniemy podzięko-
wać wszystkim, którzy z uznaniem 
wspierają naszą działalność. Życzymy 
Państwu wszelkiej pomyślności.

 Zarząd OSP w Simoradzu

Podziękowanie

 Gminny Ośrodek Kultury w Łącz-
ce świętował walentynki od 11 lutego. 
Przed ośrodkiem pojawiły się walen-
tynkowe ramki. Każdy mógł przyjść 
i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 
Ponadto zachęcaliśmy do wysyłania 
pozdrowień, życzeń oraz wyznań 
miłosnych, które zostały odczytane 
14 lutego w naszym walentynkowym 
studio GOKSiT. Z okazji święta za-
kochanych można było posłuchać 
koncertu online w wykonaniu Radka 
Łacka i Karoliny Lulek - projekt Mu-
zykoVanie.

GOKSiT

 W Dębowcu znajduje się grób 
zbiorowy, wojenny w którym spoczy-
wa 19. ofiar Marszu Śmierci – więź-
niów podobozu oświęcimskiego Au-
schwitz – Golleschau. Mogiła znaj-
duje się na polu „Dolce” pod laskiem. 
Dębowiec znalazł się na trasie marszu 
z Goleszowa do Wodzisławia. Marsze 
Śmierci rozpoczęły się 17 stycznia 
1945 r.

Akcja odblaski w Kostkowicach 
i Ogrodzonej

 19 stycznia Wójt Gminy Dębowiec 
Tomasz Branny oraz Wójt Gminy Go-
leszów Sylwia Cieślar spotkali się przy 
mogile, by uczcić pamięć ofiar. Złożo-
no kwiaty i zapalono znicz.

GOKSiT
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DĘBOWIEC PO NASZYMU / GRA

 Nie do sie napisać cosi srandowne-
go ło czasach, w kierych żodnymu nie 
było do śmiychu. Ale dycki poprugować 
trzeja, bo możne a nuż to sie podarzi. 
Rozchodzi sie ło to, coby poprugować 
napisać po naszymu, jako to łosim-
dziesiónt roków tymu dwóch wojoków 
i jedyn cywil wychópli s  europlana na 
ziym. Kolem tego uż sie tela  rozmaj-
tej rzeczy narobiło i bydzie s tym kap-
ke łostudy, coby po prowdzie wszecko 
dobrze wyłoślić. Po piyrsze żodyn do 
dzisia nie wiy, skyrs czymu przszła im 
chyńć wychópnóć s tego europlanu 
akurat w naszym Dębowcu i tymu też 
rozmajci móndrocy rozmajcie ło tym 
prawióm i piszóm. Jedni prawióm, że 
fest suł śniyg, drudzy że w baku tego eu-
roplanu kóńczyła sie bynzina, a eszcze 
insi, że mieli jakisi stare mapy. Kómu 
by tu wierzić tego nie wiym, bo moż-
ne że na kóniec ty wszecki trzi wieca 
trefiły sie ze sebóm do kupy. Tak czy 
inakszyj wszedcy trzo naroz znaszli sie 
w lutym jedyn a sztyrycatego roku na 
ziymi miyndzy stawami w naszym Dę-
bowcu. Dwóch sie jakosi wartko po-
zbiyrało i wziyło sie na odwagem, coby 
zaklupać na dwiyrze do jednej chałupy, 
kiero ciepła sie im na łoczy. Mieli kapke 
szczynścio, bo w ni miyszkoł taki jedyn 
szykowny tustelok, kiery mioł na mia-
no Emil. Rano jak sie rozwidniło Emil 
zaprzóng kónia do woza i zawióz ich 

Roztomili Dębowczanie

na banhof do Skoczowa. Zrobił też to 
isto tymu, bo mało tego że był dobrym 
człowiekym to eszcze jedyn s tych ci-
chociymnych fest chrómoł, bo przi tym 
wychópkaniu s tego europlanu rozraził 
se jedno klepto. Chópnóć s tak wysoka 
to je przeca procno wiec i dycki nie-
skorzij ciynżko je na ziymi pozbiyrać 
się do kupy. Tak sie też stało w naszym 
Dębowcu, bo jedyn s tych trzóch, kierzi 
wychópli, kansi sie stracił. Jednakowóż 
dziynka tymu, że było cima, a chłop 
mioł głowem na karku, to  przi przela-
zowaniu  przez granice, podarziło mu 
sie nie trefić na żodnego Niymca. Za 
moc ło tych trzóch chłopach nie idzie 
powiedzieć skyrs tego, bo w Dębowcu 
byli yno pore godzin, bo mieli przeca 
przikozane gnać dalij do Gubernii, coby 
nieskorzij całóm wojnem dokuczać ło-
kupantóm. Wszedcy trzo mieli swoji 
żywobycia fest zamotane, ale jak sie ło 

nich wszecko poczyto, to widać że moc 
razy swoji życi zwekslowaliby za wol-
nóm i naszóm ukochanóm Polske. Tak 
fest w to wierzili, że kiejsi łóna bydzie 
niezależno i wolno, że ta wiara pumu-
gła im jakosi przeżyć we zdrowiu całóm 
wojnem. Skyrs tego, że nie doczkali sie 
tej prowdziwnej wolności, ło jaki dłógo 
rozmyślali, wszedcy przekludzili sie po 
wojnie za granice i tam na zawsze uż zu-
stali. Dębowczanie ło nich jednakowóż 
nie zapómnieli i trzicet roków tymu wy-
stawi im wedla gminy szumny pomnik.

FJD

Mini słownik:   srandowne- śmieszne,   
dycki- zawsze,   sie podarzi- się uda,  
wojok- żołnierz,  wychópli- wyskoczyli,  
europlan- samolot,  kolem- koło,   kap-
ke- trochę,  łostuda- kłopot,   wyłoślić- 
wytłumaczyć,   skyrs- dlaczego,   pra-
wióm- mówią,   fest- mocno,  suł- sypał,  
wieca- rzeczy,  do kupy- razem,  znaszli- 
znaleźli,  wartko- szybko,   zaklupać- za-
pukać,  ciepła- rzuciła,  szykowny- przy-
zwoity,  na miano- na imię,  banhof-
dworzec,   isto- zapewne,   chrómoł- ku-
lał,  rozraził- uszkodził,  klepeto- noga,   
procno- trudna,   nieskorzij- później,  
kansi- gdzieś,  cima- ciemno,  przi prze-
lazowaniu- przy przekraczaniu,  tre-
fić- spotkać,   trzóch- trzech,  żywoby-
cia- życiorysy,   zwekslowali- zamienili,  
kiejsi- kiedyś,  przekludzili- przeprowa-
dzili,  wedla- obok,  szumny- ładny

Chałupa kiero ciepła sie im na łoczy

Zasady gry TROPEM CICHOCIEMNYCH
Do gry potrzebna jest kostka oraz pionki (dla każdego gracza jeden). Można skorzystać z pionków, które znajdują się poniżej (pionki trzeba 
wyciąć i skleić). Gra dla 2-4 osób.

Zasady gry: Każdy z graczy wybiera pionek w innym kolorze. Grę rozpoczyna ten, kto wyrzuci największą 
liczbę oczek na kostce. Wszyscy gracze rozpoczynają grę na polu oznaczonym „START”. Przesuwają swoje 
pionki po planszy, zgodnie z liczbą oczek wyrzuconych na kostce. Jeśli gracz trafia na pole w kolorze zielonym 
wykonuje zadanie. Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy dotrze do ostatniego pola z napisem „META”.

Zatrzymałeś się na zielonym polu – masz do wykonania następujące zadania: 
4 – Nie możesz otworzyć włazu w samolocie, czekasz 1 kolejkę.
12 – Otwierasz właz w samolocie jako pierwszy i skaczesz. Lądujesz na polu nr 23
19 – Źle się czujesz. Czekasz 2 kolejki.
24 – Walczysz ze złymi warunkami atmosferycznymi. Czekasz 1 kolejkę.
29 – Lecisz w złym kierunku. Cofasz się na pole nr 23.
31 – Możesz bezpiecznie lądować. Poruszasz się na pole nr 37.
34 – Wylądowałeś na bagnach. Pozostali gracze przy następnej kolejce do wyrzuconej liczby oczek dodają 2 
oczka.
39 – Odnalazłeś drogę. Poruszasz się o 2 pola do przodu.
44 – Pan Steller podwozi cię do Skoczowa na pociąg. Przechodzisz na pole nr 51.
47 – Zgubiłeś pozostałych skoczków. Szukasz ich i przesuwasz się na pole nr 38.
53 – Nie chcesz, aby cię rozpoznano. Czekasz 2 kolejki.
57 – Furmanka przyśpiesza. Poruszasz się o 3 pola do przodu.
61 – Wskakujesz do pociągu. Przechodzisz na pole nr 67.
63 – Jesteś w pociągu. Zyskujesz dodatkowy rzut kostką.
72 – Droga się przedłuża. Cofasz się o 6 pól. 
77 – Musisz uważać. Czekasz 1 kolejkę.

Pionki do gry !!!!
Wytnij i graj!

Dobrej zabawy życzy 
GOKSiT
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80. Rocznica Pierwszego Zrzutu 
Cichociemnych w Dębowcu

Warta honorowa
133. Batalionu Lekkiej Piechoty

S. Snopek
składa kwiaty

Delegacja JW Agat
składa kwiaty

Dyrektor GOKSiT
przywitanie gości

Delegacja INP
składa kwiaty

Delegacja UG w Dębowcu
składa kwiaty

Uczestnicy
uroczystości

Wystąpienie
S. Snopka

Delegacja Klubu Cichociemnych
składa kwiaty

Odsłonięcie tablicy
przez Wójta oraz Starostę

Uczestnicy
uroczystości

Warta honorowa 
133. Batalionu Lekkiej Piechoty

Żołnierze 133. Batalionu
Lekkiej Piechoty

Delegacja Starostwa Powiatowego
w Cieszynie

Składanie kwiatów
przed pomnikiem




