Tadeusz Jarawka, Stanisław Fołta
Korespondencja czasu wojny – czym żyli ludzie
część 3.
Po wybuchu II wojny światowej duża ilość żołnierzy i osób cywilnych schroniło się w
Szwajcarii. Wiele źródeł podaje, że w Szwajcarii było internowanych ponad 13 tys. polskich
żołnierzy. Korespondencja wpływająca do obozów internowanych zarządzanych przez Armię
Szwajcarską była sprawdzana i cenzurowana.

il. 7

Na il. 7 pokazano awers i rewers kartki pocztowej
wysłanej z Krakowa 15.8.1940 r. do obozu
internowanych w Kleindietwil / Szwajcaria. Kartka
opłacona była zgodnie z taryfą zagraniczną znaczkiem
GG Fi. nr 7 za 30 gr. Była ona sprawdzona i
ocenzurowana przez ABP we Frankfurcie, co potwierdza na awersie ciemnofioletowy stempel
OKW (Riemer nr E - 2a).
Na awersie kartki szwajcarski cenzor przybił fioletową pieczątkę ze swoim trzycyfrowym
numerem identyfikacyjnym „318” i czerwoną prostokątną pieczątkę „Zuzustellen /
Feldpostdirektion”, co było informacją dla Poczty Szwajcarskiej, że korespondencja może być
dostarczona do adresata.
Tekst na rewersie:
„Kraków, 12.VIII.1940.
Panie Łucku! Kilka już kartek otrzymałem od Pana, na kilka z nich odpisałam, dziwię się, że Pan
dostał tylko jedną. Ojciec też pisał do Pana jedną kartkę, ciekawam czy Pan ją otrzymał. U nas nic
nowego Panie Łucku - może to, że wszyscy są też coraz bardziej nerwowo roztrojeni. Do Zbaraża
wysłałam expres-polecony, bo już dawno nie piszą, może teraz dostanę jakieś wiadomości o Żonie
Pana i córce to zaraz Panu napiszę. Od braci juz dawno, dawno nic nie mamy. Pan Bóg raczy
wiedzieć, czy żyją i gdzie są. Panie Łucku niech Pan się trzyma mocno - modlimy się tu za panem,
nie wolno Panu rozpaczać ani tęsknić ale czekać cierpliwie, a może właśnie czas wszystko
naprawi w Pana Rodzinie. Do p. M. Kubiszyna pisałam już, pewnie nie dostał Pan odpowiedzi ze
względów od niego niezależnych - adres Jego podam Panu w następnej kartce, ktorą wyślę za
kilka dni - Tak samo adres p. Kaczorowskiego. Wszyscy znajomi dziekuja Panu serdecznie za
pozdrowienia i wszyscy wzajemnie Pana pozdrawiamy. Niech Pan się cieszy zdrowiem i ładną
przyrodą - zazdroszczę (dalszy tekst na awersie) Panu, że Pan może podziwiać takie cuda. I proszę
napisać, czy kartki do Pana trzeba opłacać?
Wszyscy, ale to wszyscy razem serdecznie Pana ściskamy ale proszę o kilka (rad?)
???”

il. 8

Na il. 8 pokazano awers o rewers niemieckiej kartki wysłanej 15.08.40 z Warszawy do
Bukaresztu / Rumunia, co potwierdza stempel odbiorczy Bukaresztu z 23.8.1940. Kartka opłacona
była zgodnie z taryfą zagraniczną znaczkiem GG Fi. nr 7 za 30 gr. Była ona sprawdzona i
ocenzurowana przez ABP w Wiedniu, co potwierdza na awersie trzycyfrowy stempelek
identyfikacyjny cenzora „593” oraz czerwony maszynowy stempel OKW (Riemer nr G-20).
Tekst na rewersie:
„???ńku moje Ukochanie Największe! Upały zdaje się, że już niepowrotnie minęły. Lato spedzone
w mieście nie dało sie nam we znaki, bo właściwie w ??? było tylko w czerwcu. Dudeczku jedyny
nie niepokój się mojem zdrowiem, czuje się dobrze. Żyję tylko wiadomościami od Ciebie i pewność
że nie zmieniasz swego trybu życia - znowu mi siły wróciła. A przeżyłam w związku z tem gehennę. Danusia wczoraj przyjechała na parę godzin i przydygowała dla mnie kilkanaście kilo
jabłek w worku na plecach! Co za siły, a schudła tak, że w pasie jest prawie tak jak ja. Biedna lalka
sama - pisała, że od trzech miesięcy nie widziała męża - była w szpitalu - chora, jeszcze wśród
ludzi tak nieżyczliwych - nic nie wie o śmierci matki. Co z Wiesławem - czy nie masz jakich
wiadomości? Już powinny być! Jacuś wczoraj przez sen coś gadał, gadał i w końcu zakończył
„cholera” mocnie zaakcentowane. Nawet przez sen jest wy- (dalszy tekst na awersie) kwintny. ??? moje
Kochanie Jedynie, Jedynie w życiu! Podobno Helenka wyjechała od ??? - ciekawa jestem gdzie?
Całuje mego chłopaka bardzo, bardzo i proszę o spokój o mnie i o nas. Zenkowi - współlokatorowi
- wiele miłych słów. Wira”

il. 9

Na il. 9 pokazano awers i rewers niemieckiej kartki wysłanej 19.08.40 z Warszawy do
miejscowości Târgu Jiu do obozu internowania w stolicy okręgu Gorj w Rumunii.
Kartka opłacona była zgodnie z taryfą zagraniczną znaczkiem GG Fi. nr 7 za 30 gr. Była ona
wielokrotnie sprawdzona i ocenzurowana przez ABP w Wiedniu, co potwierdzają na awersie
stempelki identyfikacyjne cenzorów „707, 128, 6483”, ich odręcznie ołówkiem napisane dodatkowe
numery i parafki oraz czerwony maszynowy stempel OKW (Riemer nr G-20) i odręczny czerwony
stempel OKW (Riemer nr G-3a).

Tekst na rewersie:
„Warszawa . 16/8 1940.
Sercem umiłowany Stefku Kochanie moje Bartku ??. Serdecznie Cie całuję za kochany list Twój - Cieszę się w Panu i Bogu
naszym, że tak po Bożemu kochamy się. Mam wiele zmartwienia z tymi Pannami - Bartku drogi
módl się żeby mnie Bóg od nich uwolnił - Franek z którym w biurze darłeś koty przesyła Ci
serdeczny uśmiech i gorące pozdrowienia - Pan Sack z pod 1go dał mi list do Ciebie, ale ja już
dawno wrzuciłam, bo chciałam abyś miał na Imieniny, wyślę Ci w następnym tygodniu tę
karteczkę. W dzień bardzo pamiętny, bo 13/8 umarł ks. prałat ten staruszek i bardzo skromnie jest
pochowany - Bartku drogi błagam Cię abyś się modlił b. gorąco w tej intencji tych Panienek, bo mi
trudno z nimi żyć i rady im nie mogę. Ufam, że Bóg litościwy uwolni mnie od nich. Tyle mam łask
od Boga - tyle dobrodziejstw i zdrowie, które teraz poprawia się wybitnie z djetą mam teraz coraz
mniej kłopotów, bo jarzyn przyszedł okres. Matusia pisała - Patrz Kochanie i Ty jesteś zdrów i
mnie Bóg łaskawie utrzymuje - ufam i ??? w miłosierdzie Boże. Jestem ciągle zdenerwowana nie
sobą ale tym co się dzieje w naszym mieszkaniu. Byłam dziś na adoracji w tej małej kapliczce koło
konserwatorium - Modlitwy moje i prośby są teraz skierowane w strone tych biednych dziewczyn.
Byłam u Jadwigi ?? jest najżyczliwsza dla nas i najszczersza osoba była też na mszy sw. 15, a
potem zjadłysmy śniadanie i poszłam do swego zajęcia. Ten Pan u którego teraz pracuję nazywa
się Rem Zygmunt - Ty Kochanie myślałeś, że ja piszę o naszym (dalszy tekst na awersie) Zygmuncie i
wysło małe nieporozumienie. O Zygmuncie Bobońskim nic nie wiadomo. Bartku mój drogi dobrze, że tak jasno i z głęboką wiarą piszesz o przysłym naszym życiu. Cieszę bardzo i pragnę
tego całą duszą co Bóg nam zamierza zesłać. Kochanie drogie - Stefku mój miły nie przerażaj sie
moimi zapotrzebowaniami w tych listach ostatnich, to tylko dla oriętacji - Do powrotu Cię nie
znaglam, ani namawiam, tak niech będzie jak Bóg chce. Wszystko się straciło lecz opacznościowo
i dalej niech Bóg kieruje. Kochanie drogie tyle mam Ci do powiedzenia i do poskarżenia się ale nie
wypada Zostań z Bogiem. Całuje Cię Twoja Marychna.”

