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Słowa kluczowe

okupacja niemiecka, życie codzienne, obóz na Majdanku,
kartki z Majdanka

Kartki od ojca z obozu na Majdanku
Te kartki od ojca to dostawaliśmy z Majdanka chyba. Tak, bo z Zamku nie
przychodziły w ogóle żadne listy. Te są z Majdanka, ponieważ to są kartki Polskiego
Czerwonego Krzyża, to oni po prostu działali w ten sposób, że przychodzili do obozu,
przynosili takie kartki, wręczali każdemu więźniowi i pisało się. I widzi pan jak tu jest
natryciane tych nazwisk… To wszystko są ci, którzy siedzieli w jednej celi czy w
jednym baraku z moim ojcem. To tylko można było napisać, bo nie było wolno pisać
żadnej treści, tylko nazwiska, podpisać się, no ale to też już dużo dawało, bo jeżeli
myśmy dostały powiedzmy taką kartkę od ojca na Boże Narodzenie, to wiedziałyśmy,
że on żyje w ogóle, prawda? Że on nam przysłał tą kartkę. I to same pieczęcie
świadczą, że to jest wysyłane przez Polski Czerwony Krzyż. I tu masę jest tych
nazwisk, ja tu w ogóle nigdy nawet nie odszyfrowywałam tych nazwisk, bo każdy
innym jakimś ołówkiem pisał. A, co ciekawe, że na żadnym nie ma tutaj podpisu
mojego ojca.
Tak, te kartki przychodziły do nas do domu, czy listonosz przynosił, tego już właśnie
nie powiem. No tak, bo to są przecież kartki wysłane... Ale może to sami pracownicy
Czerwonego Krzyża przynosili, bo przecież, jak dawali taką kartkę do zapełnienia
takiemu aresztantowi, więźniowi, no to musieli znać ten adres, skąd on jest, gdzie on
mieszka. I to było na tej zasadzie... bo ja kiedyś zadałam takie pytanie: „A dlaczego
tatuś nie napisał chociaż jednego zdania, że żyje, że jest zdrowy, że...” Bo tego nie
wolno było robić. Nie wolno było w ogóle się kontaktować, i to tylko z Majdanka
przychodziły te kartki, bo na przykład z Zamku to nigdy nie mieliśmy żadnej
wiadomości.
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