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Podgórzyn, dnia 29 maja 1988
a

Drogi Zygmuncie ! '

Bardzo serdecznie dziękuję za obydwie pocztówki, które otrzyma- 
/em 23 i 25 b.m. Bardzo zawsze sie^ piesze kieaiy otrzymyje od Ciebie 
jik$ś wiadomość, lubisz pisać, ja tez wiec sie dobrze rozumiemymv. 
Żona wvj jcha/a. dzisiaj n - pare dni u o Poznania, należy tam do Ko/a 
Zbowidu przy Szpitalu Wojskowym, ponieważ pracowała w Przyfronto
wym szpitalu od po-czatku lutego do maja 1945 r. podczas działań 
wojennych, należy tam ponieważ szukali dziury w ca/ym w naszym zarzs 
dzie wojewódzkim, zresztą wiesz sam najlepiej jak to bywa, tvm bar- 
dziej że nie jesteśmy ze wschodu, a. nas trochę by/ych więźniów nie

*-  V . .

luli' , z powdu tych dwóch naszych emevytury i renty. Maja podobno
płacić nam odszkodowanie z resztówki k tóra_ pozosta/a którą_wyp/acali
tzw królikom dwoświadczelnym, ale jak to u nas, podobno teraz sie
dość dużo zgłosiła co podobno siedzieli, tylko nie rozumiem i nie -
tylko ja, dlaczego zwlekali, czas też żeby nareszcie skończyli przyj
mowariie do ZBowidu, zresztą należy tyle tata/a^twa, a szczególnie
ci o utrwalanie tzw władzy ludowej, op/acam zreszta__ składki i na
zebrania nie chodzę, jnk sie popatrzy na tych psudo bohaterow ob-

w \

wi-> szonych medalami niewiadomo za co otrzymanych, kacapski system. 
Wspominasz że nie uda/. sie Tobie poraź trzeci wyp/ynac zresztą jakoU , v " —lekarz sam najlepiej wiesz ze co za diazo to niezdrowo, zresztą^ z tym 
Twoim zdrowiem to też nie jest najlepiej, a kończysz 60-tke , a w 
ż/c:iu niejedno żeśmy przeszli.

Wspomni-/.eś o ś.p. Ueńku Szymańskim, byliśmy razem areztowani, 
gdy zosta/em z Placu kaszubskiego przewieziony na Geistapo to on 
jiiiż przebywa/, by/ mocno maltretowany, ale nie jaki wat/y
b // taki by/ wytrzymany, w '̂ e stąp o gdy by/em na ubikacji w Gd yni 
w piwnicy to go tam woda oblewali. W Gdańsku na Gestapo wa Neugar- 
ten ja by/em na celi nr. 1 , a on na celi nr. 2 , wie^c gdy ich wywo
zi 'wali na korytarz to mimo woli sie^ coś nie coś s/y s z a/o , ale od 
niego sie nic nie dowiedzieli. Zresztą w jednym transporcie żeśmy 
przyjechali dnia 2o stycznia 1943 roku ja mia/em l824o, a on 
I8 2 5I. Gdy by/ instruktorem w ZHP w Gdyni to by/ też w Przesiece 

\ kjo/o Podgózyna,i odi/wezi/ nmie też w domu. Pozatym by/ ze mna 
J w celi również kolega Maks Deyna, nr. 18239, pracowa/ w Gćivni w 

sklepie z mat- ria/ami na t)SwieJ;o jańskeij ,podczas okupacji, ro 
wojnie duzó lat p/ywa/ jako motorzysta na trawlerach, mieszka obec- 

\J cnie przy ul. Śląskiej 72/29, tel. 2o-51-67, on wie on ś.p. Myś-s/ \
liwku który sie^otru/ na celi nr. 1, a Maks by/ aresztowany w paź
d z i e r n i k  1942 r. Mieszka/ przy Starowiejskiej, taki czerwony budy-
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nek po lewej stronie jak sie szło na stacje, który zosta/ zbombardo
wany podczas naloty dziennego w 1944 r. Pozat.ym w Sopocie mieszka 

^  tez nasz Kolega Bolesław Piotrowski, Sopot, Fr.Narodowego 36/15, tul 
51_24-o6, przed wojna mieszkał w Kacku, i chodził do handlówki w . 
Gdańsku, on był związany z Myśliwkiem które do niego cnodził. Tnk 

/ samo był aresztowany ś.p. Ludwik ^alasik, przed wojnav b'/ł na, Zawidzy 
Czarnym bosmanem, w w 1938 r * nop/£pał przez Afrvkev do Stanów Zjedno
czonych na " Poleszuku " dopłynęli tam dnia 1 września 1939 r. Podczas 
wojny pływa/lw konwajach alianckich do Anglii, a potem na daleki wschód 
i niemcy ich drabneji około 15oo mil od Australii i przetransportowali! 
wzdłuż granic i brzegów Hiszpanii i Francji, przebywa/ w obozie je
nieckim w Bremie i został zwolniony pojechał do W-wy i tam go skiero
wali do pracy^K w konspiracji do ^danska był tez z w i a d y  z Myśliwkiem, 
aresztowany został tez dnia 2 6 .1 1 . 4 2 r. ale w Gdańsku, przebywaliśmy 
razem w celi nr. 1 , przyjechać do Sztutthofu w lutym 194} e. miał nr. 
19 tys. potem go zwnowu brali na przesłuchy do Gdaś/ika bardzo twardy 
kolega* po wojnie był w -^zwinowie zabezp’etzył tam dwa niewykonczone 
jachty, jeden sie utopił 2 - 3  lata temu na morzu śródziemnym, a dru
gi to chyba Rutkowski, zresztą jak sie naszywały to sie dowiesz. ̂W t-Po wojnie pły wał jako* kapitan na daleki wschód spo Ifckałem go rrzypado 
gdzie p^zie pracowałem przez 3 lata w S.P.R.M. 11 Benona. M od 19*37 r. 
do 1959 r. przez trzy lata, tam żeśmy sie^ spotkali i powiedział ze 

r o b ^  ostatni rejs ma tego pływania dosyć i idzie na dyrektora P C W .  
w Gdyni i rzeczywiście zrobił ostatni rejs oto jego nekrolog ś.p. 
ludwik Walasik starszy oficer s/s " ^ a r i a n ,Buczek " zmarł tragicznie 
w dniu 8 stycznia. 1958 r. w Haiphongu. Pogrzeb nastąpi po przywiezie- 
niu zwłok zmarłego do kraju. Pogrążeni w głębokim smutku. Zona, Rodzi
ce Brat i Rodzina. Wycinek z " Worzą " Świątkowski W.^ódz.
" Poza wyprawa^Władysława Wagnera przez Atlantyk na " Zjawie /zmieniaj 
jacht trzykrotnie na " Zjawa 1", 11 i 111/ przepłynął również 1 9 M / M  
polski jacht " Dal " z kpt. Swie^tochłowskim, a w roku 1938/39 jacht 
" Poleszuk " pod dowództem kapitana Walasika. mam jego zdjecie spre
zentowane i jego list ^ 1 9 4 7  r. oraz ostatnie zdjęcia zrobione z nim 
i jego żona^w Dziwnowie, przed ostatnim rejsem. Mieszkteł w Gdvni w 
blokadyZUsu. koło kościoła na Wzgórzu NowiJtki, w tym bloku gdzie 
mieszkał ś.p. Marian ffac zkiewicz, byłem w mieszkaniu u jednego i u 
drugiego, Ojciec ^alasika stary marynarz pływał jeszcze na źarlow/ich 
miał połowę^ domku w Dziwn^fiwe i na emerutfturze pracował^ jako nortier 
" Belonie " a wiec jak widzisz niejedno wiem i mam udokumentowane po

mimo, że nie mieszkam od tylu lat w Gdyni. Zresztą w Rumi i imm poehowp-
V-

na siostr-e^ które zmarła 4 czerwca 1938 r. w p/Ka teraz bedzie juz
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5o lat. Gdy będę pare w Gdyni to musimy sie^ umowie, ażeby można 
obszernie o wszystkim porozmawiać, najlepiej będzie żeby można u 
przsnocowac to można sobie spokojnie o wszystkim poroamawiac. Gdy b'de 
na Wybrzeżu to przedzwonie do Ivia&sa Deyny, i z Boliem Piotrowskim, 
zresztą kiedy jestem w Sopocie to zawsze go odwiedzam, bardzo blisko

v

utrzymuje sie^ nasza znajomość. Bardzo mi szkoda też s.p. Gwidona Hartę
la niepotrzebnie wyszio tyle spraw, jestem przekonany że to go trochę
też dobito nie każdy jest urzednikiem, i nie przykłada wartości do
papierków, a czasami to sie na kimś mści. Zresztą mam dużo sentymentu
do domu na Placu faaszubksim 11 przecież tam przepracowaAem 6 bardzo
dobrych i mi/ych lat, od 2 8.1 2 . 1 9 3 6 do 26 ,̂1 1 . 1 9 4 2 r. dla mnie to byli
wspaniali właściciele. To by by,£o poktótce rozpisałem się jak widzisvz
może trochę za dużo, ale jestem sam i odwalam caXa korespondencje, a
pisze przeważnie rano łubie wstać i nikt mi nie przeszkadza. Na caXe
szczescie otrzymacie ta_ piękna, maszynę^ do pisania dwa lata'temu, w tym
tygodniu otrzyma/em list z Bawarii, że ten Pan u którepro tyliśmy bedzi
z wycieczka.^ ze swoimi studentami przyjedza z Krakowa i bedzie mieszkaj
przez dwa dni od 2 b.m. wieczorem do 4 b.m. bardzo sie ciesze, ze
spotkania urodził • ^  ^  *  v  ^A sie w ig3o

°<*«e

każdy ma sentyment do swojego mies/ca urodzenia. Moja Matka, też zawsze 
marzy4<t żeby pojechać do Westfalii gdzie sie^urodzi/a i tam bvX ich dom 
Jest późno wieczorem i powoli będę kończy^ mój list. 1 bardzo Ciebie 
proszę napisz list ale najlepiej w kopercie i na dużym arkuszu.
Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla Ciebie, oraz zony wraz z Ro
dzina " Czo/em - Czuwaj " ■

i
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SZYMAŃSKI HENRYK THH Gdynia
Sz Sz

Podhm przed wojną.
Na przełomie Xl/Xll 1939r. w harcerskim środowisku 
Gdyni powstała organizacja o nazwie Tajny Hufiec 
Harcerzy. Młodzi harcerze zaproponowali znanemu im 
sprzed wojny Szymańskiemu , aby objął kierowni
ctwo, na co ten wyraził zgodę. i.I.i940r. wydał 
rozkaz organizacyjny nr 1, w którym powołał do 
życia Tajny Hufiec Harcerzy. Do hufca mogli 
neleżeć harcerze od 16 lat. Jako cele działania 
k-da hufca przyjęła przede wszystkim wychowanie w 
myśl zasad prawa i przyrzeczenia harcerskiego, 
przystosowując je do warunków okupacyjnych, oraz 
przygotowanie młodzieży do służby wojskowej na 
wypadek zbrojnego wystąpienia narodu polskiego—  
przeciw okupantowi. W końcu 194ir. Szymański 
nawiązał kontakt z działającą na terenie Gdyni 
ogólnopolską organizacją Szare Szeregi i zgłosił 
akces całego hufca do tej organizacji. Od tego 
czasu THH działał w składzie Sz Sz, ale zachował 
dotychczasową strukturę.

K .Ciechanowski, Regionalne, [w:] Walka podziemna., 
s. £10.
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J)yX /{^w oO i/w SktA j u H H  ^

 ̂ iHm Henryk Szymański, syn Jozefa i Zofii z domu Więckowskiej
ur. 24.09.1921r. w Poznaniu- zmarł 11.10.1981r. w szpitalu Wejherowa 
Przed I979r. od 16 lat był drużynowym D.H. im. Ks. Skorupki.
W 1939r. ochotniczo kopał rowy i schrony. Od początku okupacji nie
mieckiej w konspiracji harcerskiej. 1.I.1940r. powołał Tajny Hufiec 
Harcerzy, którym kierował do 26.XI.1942r., potem więzień Gestapo 
i w KC Stutthof , ucieka w czasie marszu śmierci z Wejherowa.
W latach 1945-48 kieruje Morskim Rejonem Harcerzy w Gdyni. W la
tach 1956-57 wraz z Phm. Hubertem Reglinskim, innymi i mną bierze 
udział w reaktywowaniu ZHP. Zabrano mu Rejon, potem Hufiec, prze
niesiono do Chorągwi. Od 9-IV.1959r. w Gdyni w Środowisku Stutt- 
hofiaków. Żyje żona Elżbieta Szymańska - Gdynia 3*Maja 27/100

H & g k '- f j& b ik o - j  ( y w b U * v v O ir ( b
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Henryk Szymański, ps. „Samotny Jastrząb” (1921-1981)- harcmistrz, 

komendant THH156.
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