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Działalność w poczcie polowej w czasie powstania warszawskiego
Myśmy meldowali się chyba około godziny dziewiątej i przypuszczam, że byliśmy
bardzo punktualni w tym naszym obowiązku. W tym czasie już były posegregowane
listy  na  rejony,  na  ulice  i  to  robiły  harcerki.  [Przesyłki]  były  stemplowane,  bez
znaczków,  stempel  był,  że  to  idzie  przez  pocztę  polową,  harcerską,  Szarych
Szeregów. Te harcerki mówiły: „A to ty dzisiaj, możesz iść tam na 6 Sierpnia?”. „Oj
nie bardzo.”. „A to masz tą.” i inną ulicę dawały czy inny rejon, bo przecież tej poczty
czasami było dużo, to nieraz we dwóch wychodziliśmy. Później mieliśmy takie dosyć
duże torby płócienne na jedno ramię, które te listy gromadziły. Porcja listów to było
siedemdziesiąt  osiem  listów  czyli  bardzo  dużo,  ale  one  były  posegregowane
wcześniej przez te harcerki, tak że to ułatwiało. Nie musiałem tego szukać. Dosyć
dobrze to funkcjonowało w takich warunkach prymitywnych. Przecież światła nie było,
one musiały rano wstać, żeby to posegregować. Na naszym domu była taka skrzynka
jakby  pocztowa,  polegała  to  na  tym,  że  ludzie  wrzucali  do  tej  skrzynki  swoją
korespondencję i my jak szliśmy do harcówki to później mieliśmy obowiązek zabrać
te listy  ze skrzynki.   Wracaliśmy i  tu  czas był  dosyć nieustalony kiedy wrócimy.
Zdarzało się tak, że chłopcy nie wracali  już, że ginęli,  pośród pocztylionów, tych
małych chłopaków zdarzały się też tragedie. W drugiej zwłaszcza części powstania,
po połowie września, to chłopcy wykruszali się z powodu tragicznych wydarzeń i z
powodu też przejść do nowych zadań. Część tych starszych chłopaków przeszła do
batalionów szturmowych, czyli była zafascynowana już nie roznoszeniem listów, ale
walką.  Też w drugiej  części  tego powstania trudno było docierać do adresatów,
ponieważ były olbrzymie zniszczenia.  Myśmy wracali  do domów o różnej  porze,
popołudniowej, wieczornej, w zależności od zadań, które dłużej trwały i nocowaliśmy
cały  czas  w  domu.  Tam myślę,  że  parę  tylko  takich  dni  i  nocy  spędzaliśmy  w
harcówce i  to było związane pewnie z przynoszeniem tego zboża o zbyt później
porze.  Natomiast  żandarmeria  powstańcza  też  przestrzegała  godzin  niejako



policyjnych, kiedy nie można było swobodnie w nocy przechodzić, bo to wszystko był
teren  jak  gdyby  objęty  działalnością  wojenną.  Po  ósmej  już  nie  można  było
przechodzić na inną ulicę, do innego domu i żandarmeria AK-owska, ale również te
komitety obywatelskie,  bramy zamykały.  Chodziło o to,  że bano się niemieckich
agentów, bano się gołębiarzy,  to było wszystko przecież bardzo niebezpieczne.
Nawet dzień, który mijał bez jakichś bombardowań nie był dniem wakacyjnym. To
wszystko tam wrzało, wszystko w jakiś sposób było jak na rozpalonych rożnach i tej
swobody  działania  czy  biegania  nie  było  tak,  jak  byśmy  mogli  sobie  to  teraz
wyobrazić. Zdarzało się, że przyszedłem, a tych listów już nie było dla najmłodszych
tam roczników, bo było ich mniej akurat, chłopcom starszym to rozdano, to jak gdyby
trochę luźniej było. Wtedy pomagałem obierać ziemniaki. Była taka kuchnia, która
żywiła tę jednostkę AK-owską, nie tych harcerzy. To były potrawy z kaszy głównie,
ale na początku były ziemniaki i wtedy mówiło się, żeby te obierki były jak najcieńsze.
Przypominam sobie też na tej Wilczej, jak szedłem do naszej harcówki, a z tamtej
strony szło dwóch wojskowych, już tak dosyć dobrze umundurowanych. Zobaczyłem,
że [jeden z nich] ma finkę harcerską na pasie, która żołnierzowi walczącemu jest
zupełnie niepotrzebna. Myśmy się [bardzo] chcieli jakoś umundurować, mieliśmy tam
berety, jakieś pasy tak samo zdobyliśmy. Oddaliśmy honory, salutowaliśmy jako
chłopcy [i] oni odpowiedzieli. Już odeszli parę metrów, a ja zawróciłem, podbiegłem i
zapytałem: „Panie kapitanie czy pan mógłby sprzedać – więc takie zupełnie chłopięce
zachowanie – tę finkę?”.  On mówi,  nie,  że to ma pamiątkę jeszcze ze zlotu, tak
powiedział, w Szwecji czy coś takiego, ze zlotu harcerskiego. Wyminął mnie, a po
jakimś czasie słyszę jak on woła: „Druhu, druhu!”. Odwróciłem się, tak skinął, żebym
podszedł do niego, rozpiął pas i dał mi tę finkę. Ja tę finkę mam do dzisiaj. Już mi się
tam potłukła trochę. To było dla mnie niesamowite, on mi sprezentował tę finkę. Takie
to gesty codzienności. Pamiętam też zrzuty, myśmy pobiegli wtedy, w czasie takiego
dużego zrzutu alianckich rzeczy i broni. To wszystko wylatywało z samolotów na
spadochronach.  One się  otwierały  i  to  leciało  w dół.  Później  mówiło  się,  że też
wylądowało trzech jakichś spadochroniarzy. Niemcy zrobili  olbrzymi ostrzał tego
zrzutu i też my to obserwowaliśmy z naszego szóstego piętra. Później przedostaliśmy
się przez drugie mieszkanie na dach i tacy zafascynowani byliśmy, że to tak daleko
gdzieś tam leci w kierunku Wisły. Wiadomo było, że niektóre zrzuty były przejmowane
przez Niemców, bo akurat na ten teren się dostawały.
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