
Henryk Sucharski

6 Baonu Strzelców Karpackich na stano
wisko dowódcy. W tyrn okresie spotkał

się z Melchiorem Wańkowiczem i znajo
mość ta zaowocowala wydaniem książki

"Westerplatte" .
Pobyt w Italii nie tnwat długo. Mjr Su

charski zmart w brytyjskim szpitalu w Ne
apolu 30 sierpnia 1946 r. przeżywszy 48
lat. Dwa dni póżniej, w rocznicę rozpoczę

cia II wojny światowej, został pochowany
na polskim cmentarzu wojennym w Ca
samassima.

Dziś nie ma tam grobu dowódcy spod
Westerplatte, gdyż w 1971 r. zostały jego
prochy sprowadzone z potudnia Włoch

do Polski. Urnę złożono na Westerplatte,
gdzie wzniesiony jest u wejścia do portu
gdariskiego pomnik Obroriców Wybrze
ża. Mjr Henryk Sucharski został pośrniert

nie odznaczony najwyższympolskim od
znaczenIem wojskowym ~ Orderem Vir~

tuti Militari.
Od redakcji:
(1) Spór czy dowodzi! mjr Sucharski, czy też fak

tycznie dowodzącym na Westerplatte byl kpt. Franci
szek Dąbrowski - pozostawiamy hiSlorykom.

(2) ostatnie badania historyczne wskazują, że

II wojna światowa rozpoczęła się zbombardowa
niem miasta Wielun, które nastąpiło zanim uderzo
no na Westerplatte.

"Pod Papugami" - więcej nii "tieriscl1es Vergl'liigen"!
Magda Weiss-Makowiecki

Największą atrakcją goszczącego obec- biatymi grzywami, którego szum dotarł na
nie w Zurychu cyrku "Knie" są jak zwykle wet do Winterthuru, a którego nieraz tak
zwierzęta - piękne, dostojne, ale tresawa- bardzo brak w górzystej Szwajcarii. Słychać
na, co mobilizuje nie tylko milośnikowsztu- było nie tylko rżenie, ale j skrzeczenie - jak
ki cyrkowej, ale również przyjaciół ochrony przystało na mądre, uzdolnione językowo,

zwierząt. W St.Gallen ostatni weekend upty- ale nie mniej krnąbrne papugi.
ną\ również pod znakiem zwierząt; na tar- "Pod papugami" tak bowiem nazywa
gach Animalia zorganizowanych przez zrZ8- się ta niebywala menażeria, którą zapra-
szenia hodowców po- zentował15. i 16.maja w Win-
dziwiać można bylo go- terthurze Teatro Panoptikum.
łębie, psy, koty, żółwie i Wszystkie zwierzęta znane są

przeróżne inne gady. doskonale z poezji Brzechwy,
Najciekawsza, bo Gałczynskiego,Fredry, z tek-

różnorodna, bogata we stów Osieckiej, piosenek Mły"

wrażenia menażeria go- narskiego i Szczepanika oraz
ściła jednak w Winter- wielu innych autorów. Powo-
thurze. Były tam konie i łanie do życia tejże menaże-

słonie, biedroneczki i ich rii, po\ączenie jej w spójną

kropeczki, kraczące wro- całość dowcipnymi dialoga-
ny, sznury splątanych w mi jest zasługą kierowniczki
locie kormoranów, moty- teatru, Teresy Krukowskiej.
le i skowronki, małpy i wróble, sympatycz- J pomysł i realizacja doskonałe! Do ostatniej
ne żmije i łagodne kleszcze i mnóstwo in- przyczynili się oczywiście wszyscy uczestni
nych jeszcze zwierzątek. Nie zabrakło rów- cy spektaklu i ci recytujący, i ci śpiewający.
nieżżab - mokrych i suchych, co absolutnie Towarzyszył im Jan Freicher przy pianinie
nie było powodem do wkroczenia na plan oraz odpowiedzialny za ton Piotr Lisowski.
przyjaciół ochrony zwierząt Obecne były też Również aranżacja - to zasługa Jana Fre
kwoki, osły, odważne tchórze i mądre kaczki ichera, który i tym razem połączył wyso~

zatrudnione jako tłumaczki. Nieobecna by~ ką klasę techniczną z naturalną lekkością.

ła wprawdzie Kaczka Dziwaczka, ale mato I nieraz nie wiadomo było czy to ptak?
kto odczul jej brak. Czyż wśród nas nie do- Czy instrument? Scenografia Joanny Busz
syć dziwolągów? sprawiła, że w menażerii wszyscy czuli się

Rak Nieborak nie dotarł wprawdzie, bo dobrze - i zwierzęta i ich milośnicy. Było to
jak to każdy nieborak z pewnością zapo- również swoistego rodzaju lustro, w którym
mniat, nie zdążył, być może zabłądził? Ho~ każdy z obecnych odnaleźć mógł siebie sa
nor rodu uratował Rak Czupirak, który zja- mego - takiego jakim jest, jakim chciatby
wit się w jego zastępstwie tańcząc z na- być, a może nawet powinien? Nie bez ko
krapianą Rybką Złośnicą. Fascynująca by- zery jedna z piosenek nosiła tytuł ,,Ptakom
ła nie tylko różnorodność tej menażerii, ale podobni" w wykonaniu Krystyny Lisow
i symbioza jej członków - tańczących, fru- skiej. Mnie podobata się ona najbardziej,
wających i śpiewających. zwłaszcza, że wykonanie jej było pod każ-

Zadne ze zwierząt nietresowane, a dym względem nienaganne.
wszystkie wyimaginowane, więc dlatego Jeśli menażeria ta zawita ponownie do
menażeriata zmobilizowała wyłącznie przy- Winterthuru lub innego miasta, gorąco ją

jadół zwierząt i sztuki: poezji, prozy, muzy- Państwu polecam. Warto zobaczyć i pa
ki. Tupot białych mew przeniósł obecnych słuchać, bo powoduje ona dużo więcej niż

nad polskie morze - wzburzone, z równie tylko "tierisches VergnOgen".

Dlusa droga powro.u... Anna Zymon Stankiewicz

Byt to nasz pienwszy urlop we Wło

szech. Przejechaliśrny cały pólwysep
apeniński, aż do Taranta. To tu przed la
ty (1943) lądowało wojsko polskie, stwo
rzone przez gen. Władyslawa Andersa
w ZSRR. Stąd rozpoczął się ich rnarsz na
północ. Pierwsze potyczki, pierwsi ran
ni i zabici i pierwszy polski cmentarz wo
jenny na ziemi włoskiej, w Casamassima.

Stanęliśrny przed żelazną, kracia
stą bramą cmentarną Zardzewiałe wro
ta skrzypnęty I znależliśrny się wśród 450
grobów. Przechodzimy między grobarni,
odczytujemy nazwiska, daty urodzenia.
Stanęliśrnyprzed grobem z napisern: "Mjr
Henryk Sucharski 1898 - 1946" To prze
cież grób dowódcy Westerplattel (1)

Jemu właśniechcę poświęcićtych kil
ka zdari.

Gdy Polska odzyskata woiność

w 1918 r. 20-letni Henryk wstąpil do woj
ska polskiego i brat udzial w walkach
z bolszewikami. Wojska już nigdy nie
opuścił awansując do rangi rnajora. Rok
przed II wojną światową zastal kornendan
tem sktadnicy tranzytowej na Westerplat
te - pótwyspie przy ujściu Martwej Wisły,
gdzie od wieków osiadło portowe mia
sto - Gdarisk.

Wlaśnie tu rozpoczęła się 1 września

1939 r. wojna(2); bornbardowaniem pol
skiej placówki przez niemiecki pancer
nik Schlezwig-Holstein. Bohaterska obro
na załogi Westerplatte przeciwko prze
ważającej siłe nieprzyjaciela tnwała 7dni.
Oprócz pancernika, atakowaty morskie
pododdziałyszturrnowe, batalion SS, lot
nictwo, torpedowce, gdariska Schutzpoli
zei i inne jednostki.

Po kapitulacji pozostali przy życiu

obroricy ze swyrn dowódcą rnjr Suchar
skim dostali się do niewoli niemieckiej,
która tnwała 6 lat. Major po odzyskaniu
wolnościwziął kierunek na Wtochy, do le
gendarnego dowódcy spod Monte Cassi
no, gen. Andersa. Zostat przydzielony do
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