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74 ROCZNICA OPERACJI WELLER 7 ZRZUTU CICHOCIEMNYCH
W PAPROTNI POD GRABOWEM – 22 KWIETNIA 2018
Weller 7 to kryptonim operacji lotniczej, która miała miejsce w nocy z 8 na 9 kwietnia 1944 roku
pomiędzy Paprotnią i Łękawicą w gminie Grabów nad Pilicą. To właśnie wtedy kozienicki oddział
Armii Krajowej przejął zrzut 3 Cichociemnych i jednego kuriera Delegatury Rządu na Kraj. Przylecieli
oni samolotem Liberator B z bazy pod włoskim miastem Brindisi. Dodatkowo zrzucono kilkanaście
zasobników i paczek z umundurowaniem, bronią, materiałami wybuchowymi, złotem i pieniędzmi na
potrzeby Komendy Głównej AK i Komendy Obwodu Kozienice. Skoczkowie zabrali ze sobą również
wielkanocne pisanki – wylądowali w kraju w Wielkanoc. W odbiorze zrzutu brało udział około 80
żołnierzy, 50 z nich ubezpieczało teren, a pozostali zajmowali się zrzutowiskiem.
Szczególne znaczenie podkreśla fakt, iż dwa lata temu w roku 2016 obchodziliśmy uchwalony przez Sejm RP - Rok
Cichociemnych. Obchody 74 rocznicy zrzutu rozpoczęły się w samym Grabowie o g.11.30 gdzie pod pomnikiem
upamiętniającym Cichociemnych, przy Urzędzie Gminy, złożono kwiaty i wieńce. Zasadnicza część uroczystości odbyła się w
lesie w miejscowości Paprotnia. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli: Nadleśnictwo Dobieszyn, Zespół Szkół w
Grabowie nad Pilicą, Związek Spadochroniarzy Polskich, ks. Jan Pękacz proboszcz w Grabowie nad Pilicą, Fundacja im.
Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Imprezę wspierały: Jednostka Wojskowa „Grom”, Biuro Historii i Tradycji
Policji Komendy Głównej Policji, Starostwo Powiatowe w Kozienicach. W uroczystościach wzięli udział m.in. członkowie rodzin
Cichociemnych, przedstawiciele różnych jednostek i instytucji związanych z wojskiem oraz Policją, przedstawiciele władz
państwowych, powiatowych oraz gminnych. Przedstawiciele szkół wraz z pocztami sztandarowymi, reprezentanci instytucji
publicznych, leśnicy, młodzież szkolna oraz okoliczni mieszkańcy. Tuż po oficjalnym przedstawieniu gości przyszedł czas na
część artystyczną. Wystąpili uczniowie Publicznego Gimnazjum w Grabowie nad Pilicą, którzy zaprezentowali historię
Cichociemnych oraz przypomnieli wydarzenia, które miały miejsce 74 lata temu w okolicach Paprotni. Całość została
oprawiona pieśniami i muzyką zespołu Cantabile z Warki. O tych wydarzeniach wspominał również pan Jan Chryzostom
Czachowski, emerytowany nadleśniczy, pasjonat historii i działacz społeczny. W południe rozpoczęła się msza święta polowa
celebrowana przez ks. Jana Pękacza proboszcza parafii Grabów nad Pilicą. Po mszy głos zabrali zebrani goście, którzy
podkreślali zasługi i znaczenie żołnierzy Cichociemnych walczących o ojczyznę. Następnie wszyscy udali się na pobliskie
zrzutowisko, aby obejrzeć inscenizację zrzutu, którą zaprezentowała grupa Sky Magic. W tym czasie można było obejrzeć
wystawę pt. Funkcjonariusze Policji Państwowej – Cichociemni Żołnierze Armii Krajowej, przygotowaną przez BHiTP KGP.
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