
 

 

 

 

 

 

 

List 1 

2.06.1944 r. 

Kochana ciociu i dziadku 

(Tekst uszkodzony) odrobinę czasu by do was kilka słów skreślić. A więc donoszę wam  że 
jesteśmy zdrowi czego i wam  scałego serca życzymy. List i Paczki otrzymujemy za kture wam, 
bardzo dziękujemy. Właśnie dzisiaj pisałam List do Mamusi i razem myśle że go wnet otrzyma 
Jurek wam odpisał a Wojtuś krzyżyk zrobił będzie się  cieszyć .Tak nic nowego my pracujemy 
gdzie pracowaliśmy. Wojtuś jest grzeczny i dużo urósł tylko bardzo tęsknimy za rodzicami i 
wami wszystkimi. Kończąc zasyłamy nasze pozd. Całusy i uściski (…) Wiesia 

Nadawca Wiesława Skibińska 

List 2 

16.10.1944 r. 

Kochana Mamusiu 

 list odebrałem za ktury bardzo dziękuje Paczki jeszcze nie odebrałem wdrugi Paczce proszę o 
to co Mamusia może ja proszę o trochę sachariny i rogen flokuf onuce upiec mi Mamuś 
naleźnikuf 20. pracuje u rymaży fotografie można przysłać nie czekajcie otpowiedzi jak za 
miesionc pisz w tydzień przyślij mi Mamuś kłutkę małąm napisz kiedy wyśle Mi, paczke p. M. 
C. p sto. Ip. Miet przyslij proszek i mydło.  

i cebule przyslij ołuwek gume i snaczkuw i mużtardy 

Nadawca Jan Spychała 

 

List 3 (fragment) 

15 II 1944 roku 

Kochani Rodzice ! 

K Rodzice o ile będziecie mogli  to wystarajcie się jakie wierzchy od skurkowych bótów i dajcie 
obie na 37 nómer drewnianych spodów i przyślijcie mi bo nie mam w czym chodzić a dla Niuni  
35 mumer tak jak te pantofle proszę o trochę szarego mydła i 1 łyżkę do jedzenia bo 1 maczym 
jeść druga nie .  

 

Nadawca Halina Cubrzyńska 



 

 

 

 

 

 

 

List 4 (fragment) 

21.8.1944 

Mamusiu pisz podanie do Lagru o widzenie ze mną  to może mamusia otrzyma bardzo bym się 
cieszyła by kto do mnie przyjechał ciekawa jestem jak Jadzia wygląda bo blisko 5 miesięcy jak 
ją nie widziałam (…) dziękujcie Bogu że tak szczęśliwie nami kieruje narazie do tej pory tak 
źle nie mam chciała bym się z mamusią widzieć bo tak to nic mamusia nie zrozumie  

Nadawca Maria Świeżyńska 

List 5 (fragment) 

3.04.1944 

Kochana Rysiu Jeży ze szpitala przyjechał zdrowy teraz znów zachorował na zapalenie płuc i 
wodę w boku. Martwię się  bardzo żeby mu się nie pogorszyło.  

 Nadawca Gertruda Nowak 

List 6 (fragment) 

Kochana ciociu ! 

Pytasz się czy jestem smutna jak dawniej. Jest mi dobrze bawię się. O mie się nie martwię, 
tylko przykro mi jest że nie mogę być razem z wami. Tak mi tęskno za wami Tak pragnę 
widzieć kogoś z rodziny  

Nadawca Konarska  

List 7 (fragment) 

Kochana ciociu ! 

Donosimy ci kochana ciociu, że ja z Jurkiem jesteśmy zdrowi, czego i wam z całego serca 
życzymy. Nasza kochana Wiesińka od nas od odiechała. Ona poiechała dziś na wieś. Żal nam 
było bardzo że Wiesińka od nas idzie precz, ale nic nie mogliśmy zrobić. O Wiesińkę się nie 
martwcie, ona będzie miała tam lepiej niż tu.  

Nadawca Jerzy i Wojciech Skibińscy 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List 8 (fragment) 

20.07.1944 r. 

Kochana Ciociu i dziadziu ! 

Donoszę wam że jestem zdrowa czego i wam życzę. Paczki i listy odebrałam za kture bardzo 
dziękuje. Dzisiaj stego Lagru wyjeżdżam na Folwark więc puźniej możecie napisać. Paczki 
proszę przysyłać na Wojtusia Adres   to oni się już tu podzielą  

Nadawca Wiesława, Jerzy i Wojciech Skibińscy 

 

 

 

 


