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Relacja wygłoszona na Sympozjum Polsko-Włoskim w Zarządzie Głj5vmynł_...........

ZBoWiD w Warszawie/w obecności m. in . Gen.Skibińsklego. Gen.Okackieao. 

historyków z  Włoch i Polski oraz oficjeli.

W czasie okupacji Hitlerowskiej,na przełomie roku 1942/43 przybyły na teren 

Gdyni włoskie/królewskie/wojska chemiczne w sile batalionu„Zadaniem ich było 

w czasie nalotów alianckich zabezpieczać zasłoną gazową port wojenny i miasto 

Gdynię/nazwane przez okupanta Gotenhafen/.Batalion ten był częścią dywizji 

chemicznej stacjonującej w Wilhelmshafen,Piławie i  Dolny* Śląsku w pobliżu 

góry św.Anny.W ty» celuco kilkaset metrów rozmieszczone zostały beczki- 

pojemniki ze stężonym gazem wypuszczanym z chwilą ogłoszenia alarmu p-lot*. 

prze® żołnierzy włoskich stacjonujących w baraczkach/po 18 ludzi bodajże/, 

rozmieszczonych na terenie całej Gdyni.Komenda Battaglion© Nebiogimo/Chimica/ 

znajdowała się w dzielnicy Gdyni Grabówku/w pobliżu Arbeltsaratu/przy ul.Kapi

tańskiej , zaś komenda jednej z kompani mieściła się w Gdyni w blokach ZUS-u 

przy ul'.* Śląski ej 51..Rok 1943/44 / i  wcześniej/był dla nas członków Tajnego 

Hufca Harcerzy w Gdyni szczególnie okresem intensywnego zdobywania niezbędnej 

breni i amonieji wykradanej Niemcom,a od momentu zjawienia się Włochów także 

uzyskiwanej od nich.Kiedy zorientowaliśmy się,że Włosi sercem nie stoją po 

stronie Niemców,,a w gruncie rzeczy ich nienawidzą zaczęliśmy wchodzić z nimi 

w kontakty.Mieszkałem wówczas przy ul.Pomorskiej 36/po dwukrotnym uprzednim 

wyrzuceniu nas z mieszkań/ nie daleko dowództwa kompani włoskiej przy uljSląekiej 

51,a jeszcze bliżej baraku żołnierzy włoskich przy ul.Witomiński«j.W1943r. 

nawiązałem kon✓takt„później bardzo serdeczny z żołnierzem z tegoż baraku LOSI 

GUERINO /adresy zamieszkania podane przezeń w 1944r. Caselle Landi/Milano/Via 

Centra 10 iLugano-Szwajcaria Canola n r .18/ i plutonowym /coporale maggiore/ 

MARIO PALAZZO z Rzymu oraz innymi żołnierzami„również innych baraków i kompa

nii,których nazwisk dziś już nie pamiętam.Losi Guerino później^ w 1944r. prze

niesiony został jako telefonista do komendy kompanii przy ul.Śląskiej 5 1. 

Poprzez niego wszedłem w kontakt z dowódcą tej kompanii porucznikiem /tenente/

, GIGANTE PIERO/w 1943r. przebywał 6 miesięcy w obozie Dęblin—Irena i Przemyślu

skąd wydostali go koledzy uniwersytetcy„uprzednio służył we Francji i Grecji, 

w wojsku od I938r./.Obecnie doktor chemii Jfcarn. w Rzymie-Tor Sapienza,Via

Adrian* Cecioni 26/9fUr.w (Jenui-Sampierdarena 02.0?.l916r.
.i a. -ZC Tui/C- . »
Moraz innymi oficerami^jego komendy/telefonista DOLCI REMO Rzym YIA Magna Grecia 

5-adres podany w I944r./Tą drogą otrzymałem kilkanaście sztuk broni krótkiej 

oraz szczególnie cenną amonie ję pistoletową i karabinową,oraz części umundu

rowania i obuwie.Bronią tą uzbroiłem swą drużynę,część amunicji przekazałem

swemu dowódcy plutonu/IHH/Edmundowi Smierzchalskiemu.Po jednym pistolecie

"VIS" kal.9/produkcji niemieckiej/ przekazałem d~cy innej grużyny z naszego 

plutonu THH Stefanowi Nickiemu,oraz ukrywającemu się przed gestapo bosman

matowi /sprzed 1939r./ Stanisławowi Kostańczukowi/w dniu jego imienin/*
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Swemu ojcu Franciszkowi Tanaśtowi byłemu powstańcowi Wielkopolskiemu 1918/19/- 

ukrywającemu się przed gestapo za działalność podziemną /w  org.Zrzeszenie 

Polaków-Polska Żyje/na Kaszubach^w okolicy jeziora Ostrzyckiego/koło Wieżycy/ 

zawiozłem pistolet Walter PP kal.7,65,innym zaś partyzantom amttnicję.Myślę/ 

że i Włosi wykradali Niemcom broń,bo prćcz ich pięknych Beret/kal.9-wielkość 

7/radowaliśmy się Vis-ami/aczkolwiek już produkcji niemieckie j/,.były też 

Astry,Wal t*ry i FN-ki.Jeszcze jednym dowodem przyjaznego stosunku niech będzie 

fakt,że gdy dowództwo wydało rozkaz ,że gdzjfkolwiek do baraku ich przyjdzie 

"bionde /olacco"należy go/ich/ująć by wydać w ręce Niemeów,wszyscy mnie/nas/ 

ostrzegalieJak mi podali koledzy z THH z Włochem Andrea Pollucino kontakt 

utrzymywali hufcowi THH:Hubert Regliński,Józef Wawrzyńczyk i Edmund Smierz- 

chalski/z obecnym wicekonsulem Sign&r Filippi-zastępowy Jan Góreeki/.Nie 
*

tylko my młodzi żołnierze Polski Podziemnej na Wybrzeżu żyliśmy konspiracją 

i myślą o jfowstaniurczęsto spotykało mnie pytanie:MTanaccia>rajn kommen ^

Partizan Poloniae” .Wspólnie ze swym podkom*inym Leszkiem Kostifckim/ps JDrle 

Oko)miałem zaszczyt uczestaiezyć w obecności kilku oficerów i żołnierzy ^  

komendy por*Gigante w dniu święta narodowego Włoch na kolacji,na którą to ^ — 

składał się m.inn.upieczony przez mą matkę królik i zdobyty przezemnie maka

ron i pasta pomidorowa.V/ tych ciężkich dla nas latach walki,strachu^głodu i 

wyrzeczeń serdeczność prostego żołnierza/włoskiego Losi Guerino,który z 

własnej racji żywnościowej odkładał dla mnie codziennie kromkę białego Chleba 

i kubek wina pozostanie na zawsze w mej wdzięcznej pamięci.Zaufanie i odwaga 

z jaką świadomi czynu żołnierze i oficerowieywłoscy darzyli nas członków 

Tajnego Hufca Harcerzy godna jest wysokiej oceny

Zygmunt Tanaś 

b.drużynowy THH-AK k 
pseudjPrzebiegły Ryś ,

Dr.Piero Gigante/adres obecny/16016 Cogoleto/Ge/Via Miramare 3 /11 ,tel.91813H1 

Losi Guerino/odnaleźiony nie dawno/ zamieszkuje w Szwajcarii^, gdzie pracował po 

wojnie^jako elektrykjdo emerytury,odwiedził dawne rodzinne strony we Włoszech 

i zastał moje listy pisane po październiku I956r.

adres:254Q Grenchen kt.Solothurn,Bahnhofstr.52 w Szwajcarie .
ZYGMUNT TANAS

/
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Dr Piero Gigante /adres obecny/ 16016 Cogoleto /Ge/ Via Miramare 

3/11» tel. 91813 H1 we Włoszech.

Łosi Guerino /odnaleziony niedawno/ zamieszkuje w Szwajcarii, 

gdzie pracował po wojnie jako elektryk do emerytury, odwiedził 

dawne rodzinne strony we Włoszech i zastał moje listy pisane po 

Październiku 1956 R.

Adres obecny: 2540 Grencłien kt.Solothurn, Bahnhofstr. 52 w Szwaj

carii. /
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Egregio Sig» TANAS, 

rlspondn eon mol to ritardo alle Sua gentile lattera perchfc c

moltl gioml da Roma*

Sono ztato a Milano da taaa U  ho apadito una certo i  

na a mi aono anche occupata* aoaa da S«a rl chi aa ta, di lo*;J '-jerrln 

Purtroppo m u  Iw awto aleuna aotlzia e penao ch<

difflcllraente potró a'

Ml splaa* 

«o;>ruai tedeachl anaai 

tanta dlagrazledobbi* 

da eliainara i pariooll 41 

U

a clo* la medaglla dalia

dl Danzlci t la tarró eai 

qual poco che ho potuta fara 

Fra poehi 

la v§canza dl agosto • chiaal

varlat.

Ul dlstanza.

■lano a ta ta vl ttlm* del 

rlaahendc 11 dolora dl 

>«1 1'awanir* ln aa; »

ita Lal \*>rri imriaml 

* » t i ę i a d  c«< Iw

I •  a tastimonianza r>e 

U  9m  Patria.

par ur mese per 

non posta vanlr* a tr^

Ho senz*altro lntanzionę dl yanlra e cosl potreno rieo^

dasrc tante cose.

Al ml o ritomo a Roma aarcheró tai trądu tt^re Połaci 

coai la oie lettara potranno eaaare lette eon mol ta facil ti da U l  e 

dalia Sua famiglla.

La pr*qo . >cort dl r in tr a fiia  Genia Janowaki e dl daj

■1 »ue ncti/Jt • r mi*' ,l£ e s rl*sl na i la tnla ultima essa abltava pocc 

dlatante Ha! oman.io.
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KANCELARIA RADY PAŃSTWA
BIURO ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH

Nr O dzn.. 8 2423 67

W arszaw a, d n ia  . września 19 67
H

Zarząd Główny 
Związku Bojowników 
o Wolno&6 i Demokrację

f Warszawie 
Al.Ujazdowskie 6a

Biuro przesyła według właściwości piano ob.Zygmunta 
Tana*ia w sprawie obywatela włoskiego Pierro Gigante.

Zał. 2 -
Do wiadomości:
Ob.Zygmunt Tanaś 
Gdynia,

st.s
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