
75. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 191.08.2018

Zawiszaków nazywano roznosi-
cielami nadziei, bo przedziera-
li się przez ogarniętą powsta-

niem Warszawę i przynosili cywilom 
wiadomości od bliskich. Byli jeszcze 
dziećmi, mieli 10–15 lat, ale dobrze 
rozumieli, jak ważne jest ich zada-
nie: „Mam przesyłkę, dostarczcie ją” 
– szeptał konając jeden z młodziut-
kich listonoszy.
Cywile nie wiedzieli, kiedy wybuchnie 
powstanie. Gdy nadeszła godzina W, 
ktoś nie zdążył dotrzeć z pracy do do-
mu, czyjeś dzieci nie były w stanie wró-
cić z odwiedzin u babci… Jak odnaleźć 
bliskich, gdy poszczególne dzielnice są 
od siebie odcięte? Jak się upewnić, czy 
wszyscy żyją, skoro nie działają telefo-
ny i nie funkcjonuje zwykła poczta? 

Poczta także dla cywilów
Pomysł, by zorganizować łączność 
pocztową nie tylko dla powstańców, 
lecz także dla ludności cywilnej, naro-
dził się w drugim dniu powstania. 
– Inicjatorem Harcerskiej Poczty Po-
lowej był harcmistrz Kazimierz Gren-
da, ps. Granica. Jednak na początku 
udało się objąć jej działaniem tylko 
rejon Śródmieścia-Południe – opo-
wiada Joanna Kuźnik z Muzeum 
Poczty i Telekomunikacji we Wrocła-
wiu, gdzie lada moment rozpoczną 
się obchody 75. Rocznicy Powołania 
Powstańczej Poczty Polowej pod 
hasłem „6 sierpnia – Dzień Poczt 
Harcerskich”. – Czwartego sierpnia 
harcmistrz ppor. Przemysław Górec-
ki, ps. Kuropatwa wraz z grupką Za-
wiszaków przeczołgał się z meldun-
kiem dotyczącym powołania poczty 
przez ostrzeliwane Aleje Jerozolim-
skie do Głównej Kwatery Harcer-
stwa w Śródmieściu-Północ. Dwa 
dni później, szóstego sierpnia, istnia-
ły już cztery oddziały pocztowe, na 
ścianach domów, w bramach i na 
płotach pojawiały się skrzynki na li-
sty (później było ich kilkadziesiąt), 
a młodzi listonosze, harcerze i har-
cerki, rozbiegali się z przesyłkami po 
całej Warszawie. 

„Daj Boże przetrwać” 
O czym pisali mieszkańcy ogarniętego 
walkami miasta? Przede wszystkim 
dawali znać, że żyją i pytali o bliskich. 
„Rozpaczliwie poszukiwano schoro-
wanych rodziców, z którymi kontakt się 
urwał na początku walk, a także zagi-
nionych dzieci” – pisze w artykule „Co-
dzienność w korespondencji prywat-
nej Powstania Warszawskiego” Michał 
Tomasz Wójciuk. 
Wsród listów są na przykład takie:

„Nie wiem, co dzieje się z Basią, wy-
szła do pracy do apteki (…) może 
jest u Wojciecha. Gorąco proszę 
o zaopiekowanie się nią.” 

„Jestem zdrowy, a wy uważajcie 
na siebie i nie plączcie się po ulicy”

„Co możesz, znieś do piwnicy i sa-
ma uważaj na siebie”

„Mieszkanie, sklep spalone, ale to 
nic, byleśmy żyli”  

Nadawcy listów pisali zwięźle, bo mu-
sieli zmieścić się w 25 słowach. A i tych 
czasem im brakowało… 

Stemple, znaczki, cenzura
„Ambicją harcerzy było” – pisze Ta-
deusz Gryżewski w książce „Harcerska 
Poczta Polowa Powstania Warszaw-
skiego 1944” – „aby ich poczta była 
pocztą prawdziwą, z wszelkimi rekwi-
zytami używanymi przez nowoczesną 
łączność”. I taka właśnie była. – To nie 
był spontaniczny zryw, tylko instytu-
cja z prawdziwego zdarzenia – dodaje 
Joanna Kuźnik. – Ze znaczkami, stem-
plami i procedurami: listy stemplowa-
no, sortowano i cenzurowano.
Cenzura była konieczna, by nikt nie 
zdradził, nawet niechcący, czegoś, co 
mogłoby zaszkodzić powstaniu (listy 
pisali także powstańcy do swoich ro-
dzin). Wszystko, co budziło wątpliwo-
ści, zamalowywano czarnym tuszem 
lub zatrzymywano. Wśród listów, któ-
rych nie puszczono w świat, był jeden 
napisany… po chińsku. Mógł zawierać 
zaszyfrowane informacje, a nikt nie był 
w stanie tego zweryfikować.
Organizacją Poczty i cenzurowaniem 
korespondencji zajmowali się starsi 
harcerze wraz z rodzinami: rodzicami, 
starszymi siostrami. 
Jednak najtrudniejsze zadania – do-

starczanie korespondencji do rąk ad-
resatów albo do umówionych skrytek 
– wzięli na siebie najmłodsi członko-
wie Szarych Szeregów – Zawiszacy. 

Pod ostrzałem
„Dzień w dzień przemykali wśród ru-
in i barykad pod silnym ostrzałem 

wroga” – pisze Gryżewski. Tylu lu-
dzi czekało przecież na informacje 
o losie najbliższych! Mając w swych 
torbach listonoszy tak ważne nowi-
ny, wiedzieli, że muszą spełnić swój 
harcerski obowiązek”.
Więc spełniali. Biegali między ba-
rykadami, chodzili kanałami i „war-

szawskim metrem”, czyli połączony-
mi piwnicami, przemykali „autostra-
dami”, czyli trasami wśród zawalo-
nych kamienic. Przedzierali się na-
wet przez najbardziej niebezpieczne 
rejony. Wykazywali się niesamowi-
tym sprytem. Zanim przekopano pod 
wciąż ostrzeliwanymi Alejami tunel, 

paczki z listami przeciągali z jednej 
strony ulicy na drugą na linkach al-
bo przerzucali w obciążonych kamie-
niami szkolnych workach na kapcie. 

W dzień, góra dwa
Choć w mieście panował chaos, li-
sty docierały w ciągu doby, dwóch. 

Warszawiacy doceniali poświęce-
nie harcerzy. Dziękowali uściskiem, 
herbatą z suszonej marchwi, su-
charkiem, dobrym słowem. 
– Każda informacja, nawet ta naj-
gorsza, była oznaką, że Warszawa 
wciąż żyje – mówi na filmie opubli-
kowanym przez Muzeum Powsta-

nia Warszawskiego Andrzej Miłkow-
ski, ps. Misiek. W czasie powstania 
miał zaledwie 10 lat.
– A gdy wiadomość była dobra, to 
była największa radość – dodaje 
starszy o 5 lat Jerzy Kasprzak, ps. 
Albatros. – Nie brak jedzenia ani 
inne niedostatki były wtedy naj-

gorsze. Najgorszy był brak wiado-
mości od bliskich. 

200 tysięcy przesyłek
Powstańcza Poczta Harcerska wraz 
ze wszystkimi pracownikami zosta-
ła we wrześniu 1944 roku wcielona 
do Armii Krajowej. Przemianowa-

no ją wówczas na Pocztę Polową. 
Funkcjonowała do zakończenia 
Powstania Warszawskiego. Szacu-
je się, że przesłano około 200 ty-
sięcy listów.
Wielu młodych, pełnych poświęce-
nia listonoszy zginęło. Wielu zosta-
ło rannych. BEATA TURSKA

Roznosiciele nadziei
 „Żbik” i „Ryś”

Dostarczyła
 harcerska poczta

Choć listy miały znaczki, a często także stempel 
„opłata uiszczona”, nie pobierano opłat za ich 
przekazanie. Można było się odwdzięczyć książka-
mi i czasopismami dla rannych powstańców

Za listy odwdzięczano się darami 
dla rannych powstańców

Wybuch powstania rozdzielił rodziny. 
Tylko dzięki harcerzom ludzie dowiady-
wali się, co dzieje się z synem, bratem 
czy matką

Jedyny kontakt z bliskimi

Pierwsze stemple 
z lilijką i napisem 
„Poczta Harcerska” 
zrobiono z... połów-
ki kartofla, kolejne 
z linoleum i gumy. 
Później pojawiły 
się profesjonalne 
stemple, wykonane 
przez grawera

Skrzynki pocztowe (niemieckie, 
z zamalowanymi „gapą” i napisem 
„Deutsche Post Osten” albo zwykłe, 
drewniane, a nawet kartonowe 
pudła) oznakowane były orłem z har-
cerską lilijką na piersi. Opróżniano je 
dwa razy dziennie, o godzinie 9 i 16 

Kilkunastoletni bracia Jeleniewiczowie 
nosili pocztę od początku powstania. 
Zdjęcie zrobiono na ul. Tamka

We wrześniu 1944 r. 
Powstańcza Poczta Har-
cerska została wcielona 
do Armii Krajowej

 „Trzeba pamiętać, że mieliśmy wtedy po 
dziesięć, piętnaście lat. Bywało, że słyszeli-
śmy od mamy: Nigdzie nie pójdziesz, masz 
siedzieć w domu” – wspominali po latach 
harcerze

200 tysięcy 
przesyłek


