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Kompas ukryty pod orłem 
tomasz zawistowski

Nie był polskim wynalazkiem, 
lecz adaptacją rozwiąza-
nia brytyjskiego. Niewiele 
egzemplarzy kompasów 
ucieczkowych, zakamu-
flowanych w guzikach 
Polskich Sił Powietrz-
nych, przetrwało do na-
szych czasów. Świadomi 
kolekcjonerzy oglądają 
czujnie każdy guzik z na-
dzieją, że w jego wnętrzu 
odkryją mały skarb.

Od najdawniejszych czasów 
dostanie się do niewoli nie-
przyjacielskiej było uzna-
wane przez wojowników za 

taką samą hańbę, jak odniesienie rany 
w plecy. Ten punkt widzenia ulegał zmia-
nie, gdy upowszechniło się stosowanie 
pocisków i bomb odłamkowych. Rana 
pleców przestała być znamieniem tchó-
rza. Podobnie rozwój techniki wojennej 
i wzrost intensywności strat sprawiły, że 
niewola stała się rzeczą zwyczajną, ak-
ceptowaną i rozumianą. Obowiązkiem 
jeńca była ucieczka – po to, żeby po-
wrócić do szeregów. Powinność ta jed-
nak dopiero w czasie II wojny światowej 
została określona rozkazami.

Ewolucja sposobu prowadzenia 
walki sprawiła, że konfl ikty 

drugiej połowy XIX wieku owocowa-
ły ciągłym wzrostem liczby jeńców. 
Efekt ten był jeszcze silniej zauważalny 
w czasie I wojny światowej. Z czasem 
większość krajów walczących uznała, że 
dostanie się do niewoli nie jest wystar-
czającym powodem do uznania żołnierza 
za winnego tego zdarzenia, choć jesz-
cze w czasie następnej wojny światowej 
wyjątek od tej reguły stanowiły ZSRR 
i Japonia. Sprawa winy bądź jej braku 
była w wielu przypadkach dyskusyjna, 
bo zależna od subiektywnej oceny oko-
liczności, w których jeniec wpadł w ręce 

wroga. Sytuacja defi nitywnie 
się zmieniła dopiero pod-

czas II wojny na sku-
tek masowego pro-
wadzenia operacji 
lotniczych głębo-
ko nad terytorium 
wroga. Załogi ze-

strzelonych samolo-
tów często dostawały 

się do niewoli i z pewnością nie można 
było ich za to winić.

Sławne ucieczki
Tradycja ucieczek z niewoli się-
ga głęboko w przeszłość. Z cza-
sów nowożytnych dość wymie-
nić słynne ucieczki Napoleona 
w 1815 roku z Elby, Winstona 
Churchilla w 1899 roku z Pre-
torii czy więzionego przez ca-
rat Józefa Piłsudskiego w 1901 

roku z petersburskiego szpitala. 
Charles de Gaulle podczas I woj-

ny światowej uciekał z niemieckiej 
niewoli trzykrotnie i za każdym razem 

zostawał schwytany. Opisane przypadki 
przyniosły sławę ich bohaterom i są dzisiaj 
chwalebnymi elementami ich życiorysów.

Ogrom skali operacji prowadzonych 
podczas II wojny światowej przez lotnic-
two sprzymierzonych był naturalną przy-
czyną znacznych strat w personelu. Dzi-
siejsi historycy brytyjscy i amerykańscy 
postrzegają to zagadnienie jako osobny 
temat, który z racji swych rozmiarów jest 
znacznie lepiej zbadany i opisany z ich 
punktu widzenia niż z polskiej perspek-
tywy. Jednym z aspektów tej sprawy jest 
utworzenie bogatszej terminologii, która 
na przykład w języku angielskim wyraź-
nie rozróżnia słowo escaper, czyli ucie-
kinier z obozu jenieckiego, od evader – 
żołnierz, który znalazłszy się na wrogim 
terytorium, nie dostał się jednak do nie-
woli. Aby uprzytomnić sobie skalę zagad-
nienia, warto przyjrzeć się choćby suma-
rycznym liczbom. W czasie całej wojny 
zza linii frontu powróciło łącznie blisko 
34 tys. alianckich żołnierzy, z których 
co dziesiąty był lotnikiem. Powracają-
cy personel latający był szczególnie cen-
ny z racji wysokich kosztów szkolenia.

MI9 i Clayton Hutton
Sposoby przedzierania się przez tery-
torium znajdujące się w rękach wroga 
są znane z licznych wspomnień żołnie-

  Guzik Polskich Sił Powietrznych 
z ukrytym wewnątrz kompasem
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  Kompas widoczny po odkręceniu maskującego 
wieczka; fosforyzująca kropka wskazuje północ
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rzy Września dążących na Zachód. Po-
moc ofi cjalna, na którą mogli liczyć, 
była minimalna w stosunku do potrzeb. 
Prawdziwe paszporty na fałszywe na-
zwiska, niekiedy pieniądze, a przede 
wszystkim dobre rady – taki obraz wy-
łania się z większości autobiografi cz-
nych notatek. Nie było ani czasu, ani 
możliwości, aby przygotować dla żoł-
nierzy coś więcej.

Odmienny był zakres możliwości 
Brytyjczyków. Już w grudniu 1939 roku 
powołali oni do życia sekcję 9 wywiadu 
wojskowego (MI9), która miała się za-
jąć kwestią jeńców wojennych. Jednym 
z ofi cerów wywiadu skierowanych do 
MI9, człowiekiem zdecydowanie w sek-
cji najoryginalniejszym, nazywanym 
przez jednych ekscentrykiem, a przez 
innych geniuszem, był Christopher 
Clayton Hutton. Lektura jego 
wspomnień nieodmiennie 
przywodzi na myśl ekra-
nową postać „Q” z serii 
przygód agenta 007 – 
Jamesa Bonda.

Hutton, zwany przez przyjaciół „Clut-
ty”, dziennikarz i wynalazca, miłośnik 
sztuki prestidigitatorskiej i eskapologii, 
I wojnę światową zakończył jako pilot 
Royal Flying Corps, podczas drugiej zaś 
zgłosił się ochotniczo do wojska i został 
zatrudniony w brytyjskim wywiadzie 
w stopniu porucznika. Pracę rozpoczął 
od przestudiowania wszystkich dostęp-
nych relacji uciekinierów z poprzedniej 
wojny i wyciągnięcia z nich wniosków 
praktycznych.

Kompas dla każdego
Dwa przedmioty najważniejsze dla po-
wodzenia ucieczki to mapa i kompas. 
Właśnie na kompasach skoncentrował 
swoje pierwsze działania Clayton Hut-
ton. Na wykonawcę wybrał przedsiębior-
stwo braci Blunt, mieszczące się przy Old 

Kent Road w Londynie, działające 
w branży mechaniki precyzyj-

nej i zatrudniające 2 tys. 
osób. Znalazł tam nie tyl-

ko odpowiednie zaplecze techniczne, lecz 
także doskonałych współpracowników. Po 
zdobyciu zapasu ferromagnetycznej bla-
chy stalowej rozpoczęto produkcję mi-
niaturowych igieł kompasowych, zakła-
dając początkową wydajność 5 tys. sztuk 
tygodniowo. Pierwszy model miał postać 
wąskiego paska stali, długości poniżej jed-
nego cala, z otworem w połowie długości, 
opatrzonego dwoma luminescencyjnymi 
punktami na jednym końcu. Zawieszona 
na nici igła wskazywała końcem z dwo-
ma punktami kierunek północny. W bły-
skawicznym tempie wdrożono produkcję 
jeszcze mniejszych igieł, które umieszcza-
no w miniaturowych, cylindrycznych obu-
dowach o średnicy poniżej ćwierci cala. 
Problem z zapewnieniem odpowiedniej 
liczby osi podtrzymujących rozwiąza-
no, używając obcinanych szczytów igieł 
gramofonowych, dostępnych w każdym 
sklepie. Stwierdziwszy, jak małe są roz-
miary nowego kompasu, Hutton wpadł 
na kolejny pomysł – umieszczenia igły 
wewnątrz specjalnie przygotowanej, roz-
kręcanej obudowy guzika mundurowego.

Produkcja kompasów w kilku asorty-
mentach ruszyła pełną parą. Obok powy-
żej wspomnianych modeli przy Old Kent 
Road wytwarzano kompasy wyglądające 
jak guziki do spodni, okucia wiecznych 
piór, stalówki, guziki oraz elementy sprzą-
czek battle-dressów i wiele, wiele innych 
niewinnych przedmiotów, początkowo 
w tysiącach, później – w milionach sztuk. 
Założeniem Huttona było dostarczenie 
potencjalnym uciekinierom kompasów 
w maksymalnej możliwej liczbie asorty-
mentów i egzemplarzy. Jak wspominał, 
starano się namagnesować wszystko, co 
tylko namagnesować się dało. Przedsię-
wzięciem największej skali okazało się 
zaproponowane przez Dicka Richardsa, 
pracownika fi rmy przy Old Kent Road, 
przekonanie dwóch największych brytyj-
skich producentów żyletek, fi rm Gillette 
i Myatt, do namagnesowania całości ich 
produkcji przeznaczonej dla wojska i od-
powiedniego oznaczenia kierunku pół-
nocnego na wyrobach. Od tego momentu 
każda paczka z przyborami toaletowymi 
wysyłana do obozów zawierała ukryte 
kompasy, którymi oprócz odnajdywania

  Christopher 
Clayton Hutton, ofi cer 
sekcji MI9, pozuje 
do zdjęcia z niektórymi 
spośród swoich licznych 
wynalazków



Fo
t.

 P
rz

ed
ru

k 
za

: C
la

yt
on

 H
ut

to
n,

 O
ffi 

ci
al

 s
ec

re
t



orzeŁ BiAŁY60

drogi do domu można się też było go-
lić. Pierwsze relacje o wykorzystaniu 
kompasów Huttona pochodzą od Bry-
tyjczyków indywidualnie uchodzących 
spod Dunkierki.

Mimo znalezienia tak prostego i sku-
tecznego rozwiązania jak kompasy-ży-
letki zespół Huttona nie zaniechał 
produkcji innych typów kom-
pasów. Założeniem było 
zalanie obozów jenie-
ckich taką ilością ekwi-
punku ucieczkowego, 
aby Niemcy nie byli 
w stanie skonfi skować 
wszystkiego. Jak wia-
domo, każda tajemni-
ca jest tajemnicą jedynie 
do czasu. Po wysłaniu oko-
ło 70 tys. kompasów ukrytych 
w guzikach Niemcy odkryli ich istnienie. 
Dowiedziawszy się o tym, Brytyjczycy 
zrobili wrogom kolejną niespodziankę, 
zmieniając kierunek biegu gwintu obu-
dowy z prawoskrętnego na lewoskrętny.

Niektórzy brytyjscy teoretycy postulo-
wali wycofanie kompasów guzikowych, 
motywując to w następujący sposób: 
skoro Niemcy odkryli już tajemnicę, to 
w najbliższym czasie zaczną pozbawiać 
jeńców wszystkich guzików munduro-
wych, czyniąc z nich bandę oberwańców. 

Argument ten, sam w sobie 
słuszny, nie był jednak 

prawdziwy z punktu 
widzenia całokształ-

tu zagadnienia. 
Niemcy musieliby 
bowiem pozba-
wiać jeńców lite-
ralnie wszystkiego 

– w lotniczych bu-
tach ukrywano kom-

pletne zestawy uciecz-
kowe z piłami i mapami, 

a w mundurach jedwabne, niesze-
leszczące mapy. Niektóre mundury były 
przystosowane do przerobienia na ubra-
nia cywilne, inne na mundury 
Wehrmachtu i Luftwaffe. 
W cukierkach i faj-
kach były kompa-
sy, w rozkręcanych 
piersiówkach – ze-
stawy żywieniowe, 
w kartach do gry – 
mapy. Najmniejsze 
kompasy o cztero-
milimetrowej średnicy 
mieściły się w papierosach. 
Wyposażenie ucieczkowe wysy-
łano w sprzęcie sportowym, wiecznych 
piórach i ołówkach, w szachach i innych 
grach planszowych, wreszcie w podwój-
nych ściankach konserw i opakowaniach 
paczek. Co ciekawe, Brytyjczycy nie 
wysyłali niedopuszczalnego wyposaże-
nia paczkami Czerwonego Krzyża, ale 

ograniczali się do paczek prywatnych. 
Tak czy inaczej trudno byłoby znaleźć 
element umundurowania albo zawartości 
paczki przeznaczonej dla jeńca, w któ-
rym MI9 nie umieściłby czegoś od sie-
bie. A z kolei załogi niemieckich obozów 
zbyt doceniały smak brytyjskiego tytoniu 
i amerykańskiej czekolady, by z paczek 
jenieckich zrezygnować. Tak więc tym 
kanałem płynęła istna powódź ukrytego 
sprzętu ucieczkowego.

Ekwipunek bywał też dostarczany 
drogą zrzutów lotniczych. Na ten te-
mat zachowała się m.in. relacja pluto-
nowego 13. pułku piechoty Stanisława 
Żołnierzaka, leśniczego ze wsi Borsuki 
pod Pułtuskiem. Trafi wszy w 1939 roku 
do niewoli, uciekł z niej i wrócił z obo-
zu do Polski właśnie dzięki jedwabnym 
mapom i miniaturowemu kompasowi, 
zrzuconym przez alianckie lotnictwo na 
terenie obozu jenieckiego.

Kompas w guziku Polskich Sił 
Powietrznych
Kompasy ukrywano w guzikach różnych 
wielkości i z różnymi emblematami. Naj-
częściej spotykane są guziki z godłami 
RAF, lotnictwa Kanady i Nowej Zelandii, 
a także ogólnowojskowe z godłem impe-
rium, Royal Navy, Royal Artillery i Re-
connaissance Corps, zazwyczaj z sygnatu-
rami londyńskich fi rm Gaunt i Firmin oraz 

Buttons Ltd. z Birmingham. W za-
ledwie kilku egzemplarzach 

zachował się guzik dla nas 
najbardziej interesujący, 
a przeznaczony dla per-
sonelu Polskich Sił Po-
wietrznych.

Prezentowany tutaj 
egzemplarz jest pamiątką 

po F/Sgt Stanisławie Ma-
maku, strzelcu pokładowym 

lancastera PB171 BH-K z 300. 
Dywizjonu Bombowego. Mamak, który 

poległ w nocy z 18 na 19 lipca 1944 roku 
w nalocie na Zagłębie Ruhry, nie zabrał 
kompasu na feralny dla siebie lot, lecz 
pozostawił go w rzeczach osobistych, 
przekazanych później wdowie. Można 
przypuszczać, że poleciał w battle-dres-
sie, przy którym na guzik z godłem nie 

  Sposób użycia 
kompasu 
zakamufl owanego 
w postaci skuwki 
do ołówka

  Namagnesowane 
guziki do spodni; 
luminescencyjne 
kropki wskazują 
kierunek północny

Fo
t.

 P
rz

ed
ru

k 
za

: C
la

yt
on

 H
ut

to
n,

 O
ffi 

ci
al

 s
ec

re
t

Fo
t.

 z
e 

zb
io

ró
w

 T
om

as
za

 R
oh

m
a

           Fot. ze zbiorów autora

           Fot. ze zbiorów autora



 piły do metalu 

 ostrze noża 

 przecinak do drutów 

 śrubokręt 

 łom 

 łamacz zamków 
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było miejsca. Guzik, zgodny z wyglądem 
zewnętrznym wzoru obowiązującego od 
września 1940 roku, mający 17,5 mm 
średnicy i służący do zapinania kiesze-
ni kurtki mundurowej, nosi na odwrocie 
sygnaturę „J.R. GAUNT & SON LON-
DON”. Drobnozwojny gwint lewoskręt-
ny pozwala na rozebranie guzika na dwie 
części, z których dolna stanowi podstawę 
kompasu. Konstrukcja samego kompasu 
jest identyczna jak w przypadku małych 
guzików RAF pochodzących z fi rmy 
Gaunta. Okrągły element magnetyczny 
z luminescencyjną kropką wskazującą 
północ luźno spoczywa na igle osadzonej 
w podstawie, a pierwotnie był zabezpie-
czony wklejanym szkiełkiem o średnicy 
6,5 mm. Sposób dopasowania elemen-
tów korpusu jest wręcz perfekcyjny – 
po dokręceniu gwintu linia łączenia jest 
prawie niedostrzegalna.

Guziki mundurowe PSP o średnicy 
17 mm były wytwarzane przez dwa za-
kłady: Gaunt i Firmin. Zarówno jedne, 
jak i drugie mają identyczny w szczegó-
łach rysunek orła na awersie, co świad-
czy o użyciu do ich produkcji tego same-
go narzędzia. Występuje natomiast wiele 
odmian napisów na rewersach. Guzik 
z kompasem ma awers identyczny jak 
wyroby wspomnianych fi rm, rewers zaś 
wytoczono z mosiądzu i opatrzono syg-
naturą Gaunta, różniącą się od standardo-

wych. Wszystko wskazuje na to, że guzik 
został wykonany w zakładzie przy Old 
Kent Road, a przy produkcji wykorzysta-
no standardową blaszkę awersu nabytą 
od producenta typowych guzików.

Opisywany egzemplarz nie pochodzi 
z początkowych miesięcy wojny, o czym 
świadczą wymiary (początkowo ukry-
wano kompasy w większych guzikach, 
później dopiero zminiaturyzowano je 
jeszcze bardziej) oraz zastosowanie le-
woskrętnego gwintu. Pozostałe znane 
obecnie guziki PSP są identyczne. Bra-
kuje danych co do liczby wykonanych 
i wydanych do użytku guzików Pol-
skich Sił Powietrznych z kompasami. 
W dotychczas opublikowanych wspo-
mnieniach lotników PSP nie ma niestety 
żadnych informacji o posiadaniu bądź 
użytkowaniu kompasów ucieczkowych.

Dwa miliony kompasów 
W czasie II wojny światowej na zlecenie 
MI9 wyprodukowano 2 358 853 kompa-
sy różnych typów, w tym 1 301 937 mo-
siężnych o średnicy pół cala; 500 sztuk 
z tej liczby zostało ręcznie zaszytych 
w kołnierzach koszul i pasach żołnierzy 
brytyjskiej 1. Dywizji Powietrznodesan-
towej, słynnej „Red Devils”, przed ope-
racją Market Garden. Ponadto wykona-
no nieznaną liczbę namagnesowanych 
żyletek, spinek kołnierzowych, skuwek, 

stalówek i innych elementów pełniących 
funkcję igły kompasowej.

MI9, starając się maksymalnie zakamu-
fl ować ekwipunek ucieczkowy, a zarazem 
dysponując dużą liczbą jego wariantów, 
dbał o różnorodność dystrybuowania. Sir 
Basil Embry, późniejszy marszałek lot-
nictwa, zestrzelony w maju 1940 roku 
i schwytany przez Niemców, wspominał, 
że podczas ucieczki dotkliwie odczuwał 
brak sprzętu. Przez resztę wojny latał wy-
posażony w cały ekwipunek ucieczkowy, 
jaki był dostępny, niektóre elementy miał 
wręcz zdublowane. O zróżnicowaniu spo-
sobów maskowania kompasów mówi też 
relacja Donalda Nicholsona, byłego sier-
żanta RAF. Wspomniał on o tym, że sam 
nosił kompas zakamufl owany jako guzik 
od spodni, a jako pamiątkę po swym po-
ległym przyjacielu przechowuje do dziś 
guzik z kompasem noszony przy furażer-
ce. Obie relacje potwierdzają duży wpływ 
indywidualnego podejścia żołnierza do 
zaopatrzenia się w środki mające pomóc 
w ewentualnej ucieczce. Podobnie wyglą-
dała sytuacja w lotnictwie amerykańskim. 
W ankiecie, którą po powrocie wypełniał 
każdy zestrzelony członek USAAF, fi gu-
rowało pytanie o to, który z siedmiu ty-
pów kompasu ucieczkowego był w jego 
posiadaniu.

Tomasz Zawistowski – autor czterech tomów 
monografi i polskiego orła wojskowego, urzędniczego 
i szkolnego Polskie orły do czapek w latach 1900–1945 

  Nóż ucieczkowy projektu Huttona

  Guzik od battle-dressu z namagneso-
wanym wkładem; po powieszeniu 
na nitce wskazywał kierunek północny
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Duża część przytoczonych informacji pochodzi 
z pamiętników mjr. Claytona Huttona zatytułowa-
nych Offi cial secret oraz z pracy MI9 autorstwa 
M.R.D. Foota i J.M. Langleya. Z pierwszej z wymie-
nionych pozycji pochodzą niektóre ilustracje, 
z drugiej zaś dane liczbowe.

Fo
t.

 P
rz

ed
ru

k 
za

: M
.R

.D
. F

oo
t 

&
 J

.M
. L

an
gl

ey
. M

I 9


