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Polska Armia Ludowa
Mieliśmy problem, chyba to było już w drugiej części powstania, kiedy na naszym
podwórzu zatrzymał  się  oddział  PAL-u.  To był  oddział,  który  nie  brał  udziału  w
powstaniu, ale była to konspiracja. Jak oni przyszli do nas to nas zaskoczyło, że w
eleganckich mundurach zrzutowych byli wszyscy. To musiała być jakaś kompania,
może dwie kompanie nawet. Oni zakwaterowali się w kinie, na pewno mieli amunicję i
na pewno mieli jakieś puszki [z jedzeniem], bo odżywiali się dobrze. Do mieszkania
na parterze wprowadzono dowódcę tego oddziału, który został zraniony szrapnelem.
Całe ciało miał sczerniałe po takich odpryskach, które weszły mu w ciało. On jęczał i
cierpiał niesamowicie, ale to dla wszystkich, w tym mieszkaniu przebywających było
bardzo męczące. Też zapamiętałem sobie coś takiego, mama jak robiła tam jakieś
jedzenie to jemu to dostarczała, natomiast po paru dniach ci jego żołnierze w ogóle
przestali  do niego przychodzić. Początkowo, jak go przyprowadzano, to strażnik
siadał po drugiej stronie od tych pokoi, które przez nas były zamieszkane, a on w tym
ostatnim był i pilnował. Całą noc siedział, zmieniali się tylko żołnierze. Pod koniec
nikogo nie było z nich przy nim. On nadal jęczał, bo przecież nie było lekarza, my
możliwości nie mieliśmy żadnych, żeby gdzieś go przetransportować. Poza tym on
był ze swoim oddziałem i ten oddział na podwórzu przygotowywał jedzenie tam w
takim kotle i tak dalej. Bardzo negatywnie odnieśliśmy się do tego oddziału, który nie
brał udziału w walkach i pamiętam, że ci z tych mniejszych oddziałów, AK-owcy, z
wyraźnym niezadowoleniem odnosili  do  tych  dobrze  uzbrojonych  chłopaków z
Polskiej Armii Ludowej.
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