
Wydaje się, że na temat 
całostek z Generalnego 
Gubernatorstwa napisa-
no już wszystko. Całostki 
należy zbierać jako czyste 

i kasowane. Na temat czystych autor już dawno nie 
zabierał głosu, bo nie ustalono nowych informacji. 
Nadal jednak, co jakiś czas, wyszukujemy nieznane 
historie ukryte na kartkach obiegowych. 

Życie Polaków pod okupacją niemiecką 
w Generalnym Gubernatorstwie obarczone było 
wszystkimi okrucieństwami wojny. Wobec braku 
wolności i chleba, zewsząd szukano pomocy. 

Niemcy akceptowali utrzymywanie kore-
spondencji z krajami neutralnymi (Szwajcaria, 
Portugalia, Szwecja, Hiszpania, Turcja, Irlandia oraz 
kraje bałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia). 

Na temat licznych kartek z życzeniami świą-
tecznymi internowanych żołnierzy polskich ze 
Szwajcarii pisaliśmy kilka razy i wydaje się, że 
temat został już dobrze opracowany. 

Do licznych obozów żołnierzy internowanych 
w Szwajcarii wysyłano też kartki pocztowe z GG  
(il. 1). Wymagają one jeszcze zbierania dokumen-
tacji i dalszych badań. 

Duża ilość kartek pocztowych wysyłana z GG 
do Portugalii i dalej do Anglii, to korespondencja 
konspiracyjna, która już trafiła do katalogu Fische-
ra. O pomocy rzeczowej w paczkach z Lizbony do 
kraju również pisaliśmy [1].

Dwa kraje neutralne, Portugalię i Szwecję 
łączy liczna korespondencja kierowana do Ja-
niny Andrzejewskiej. Najpierw, do jesieni 1941 

roku, wysyłano ją na adres w Sztokholmie (il. 2), 
a później, od 1941 do 1943 roku, na różne adresy 
w Lizbonie (il. 3). 

Istnieje spora ilość kartek pocztowych kiero-
wanych z GG do Szwecji. Wiele z nich adresowano 
do Svenska Röda Korset (Szwedzkiego Czerwone-
go Krzyża) (il. 4). 

Do Szwedzkiego Czerwonego Krzyża pisano 
również z niemieckich obozów wojskowych, np. 
z Oflagu III B – Wehrmachtlager Tibor/Zuellichau 
(il. 5) z podziękowaniami za otrzymane paczki 
Czerwonego Krzyża z pomocą (il. 6). Temat ten 
w przyszłości wymaga dokładniejszych badań. 

Istnieją też kartki wysyłane z GG do Sztokhol-
mu na różne adresy prywatne (il. 2, 7) lub firmowe. 
Korespondencja taka wymaga dalszych badań. 

Niektóre adresy „prywatne” w Sztokholmie 
okazywały się adresami, pod którymi ukrywała się 
zorganizowana pomoc dla Polaków!

Piotr Pelczar

Kartki z Generalnego Gubernatorstwa do krajów neutralnych

il. 1 – kartka z 1943 roku z GG do internowanych w Szwajcarii

il. 2 – kartka z 1941 roku do J. Andrzejewskiej - Stockholm Regerings-
gatan 22

il. 3 – kartka z 1942 roku do J. Andrzejewskiej – Lisboa Post Box 506



Praktycznie nieznany dział filatelistyki pol-
skiej, tak zwane „kartki żebracze” (il. 8), na 
których ludność okupowanej Polski zwracała się 
do mieszkańców neutralnej Szwecji z prośbami 
o zorganizowaną pomoc, najczęściej w postaci 
żywności i odzieży, opisujemy poniżej w osobnej 
publikacji [2]. 

Proszę porównać poprawiony ołówkiem adres 
z kartki żebraczej (il. 8) ze sztokholmskim adresem 
J. Andrzejewskiej (il. 2)! = paczki ze Szwecji i paczki 
z Portugalii…?

Czekamy na informacje uzupełniające ciekawe 
zagadnienie pomocy rzeczowej wysyłanej w pacz-
kach ze Sztokholmu do kraju.

Kolejnym krajem, do którego wysyłano kartki 
z GG jest Turcja. Nie posiadamy informacji o pły-
nącej stamtąd zorganizowanej pomocy do kraju. 
Dopingujemy do dalszych badań korespondencji 
z taką destynacją, zwłaszcza kartek kierowanych 
do Ankary (il. 9). 

Czy nasi stali czytelnicy posiadają większe 
ilości kartek kierowanych z GG do innych krajów 
neutralnych? Zachęcamy do zainteresowania 

il. 4 – kartka z 1943 roku ze Lwowa do Czerwonego Krzyża w Sztok-
holmie

il. 5 – kartka z 1944 roku z Oflagu IIIB do Szwedzkiego Czerwonego 
Krzyża

il. 6 – rewers kartki z il. 5 z podziękowaniem za paczkę z pomocą

il. 7 – kartka z 1944 roku z Warszawy na adres prywatny w Sztokholmie

il. 8 – kartka żebracza z 1943 roku ze Lwowa do Sztokholmu

il. 9 – kartka z 1943 roku z Warszawy do Ankary



się sygnalizowanym dziś zagadnieniem, a może 
i zbudowania eksponatu wystawowego „Kartki 
z GG do krajów neutralnych”. Powodzenia! Przed-
stawione ilustracje pochodzą z różnych aukcji 
internetowych.
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Rozwijamy temat kartek pocztowych z Gene-
ralnego Gubernatorstwa w korespondencji z kra-
jami neutralnymi [1]. 

Dzięki uprzejmości mieszkającego w Sztokhol-
mie Krzysztofa Trokenheima, autor zbadał zbiór 56 
ciekawych kartek pocztowych wysyłanych przez 
Polaków do Szwecji. Wszystkie prezentowane 
poniżej ilustracje pochodzą z tego zbioru. To 
praktycznie nieznany dział filatelistyki polskiej, 
tak zwane „kartki żebracze”, na których ludność 
okupowanej Polski zwracała się do mieszkańców 
neutralnej Szwecji z prośbami o zorganizowaną 
pomoc, najczęściej w postaci żywności i odzieży.

Około 20 lat temu, na lokalnej aukcji w mie-
ście Jönköping (port nad południowym krańcem 
jeziora Wetter), około 350 km ze Sztokholmu 
w połowie drogi do Kopenhagi, kartki te były wy-
stawione na lokalnej aukcji. Żona namówiła pana 
Krzysztofa, aby w sobotę wcześnie rano wyjechać 
i osobiście być na aukcji, co dawało pewność zaku-
pu pięćdziesięciu sześciu walorów. Nigdy nie udało 
się dowiedzieć, kto i z jakiego archiwum wyniósł 
kartki. Poza dwoma egzemplarzami sprzedanymi 
niedawno w Polsce na aukcji internetowej, wszyst-
kie kartki znajdują się w posiadaniu jednej osoby. 
Później udało się właścicielowi kartek osobiście 
poznać niektórych nadawców.

Być może dawno temu podobny wieloskładni-
kowy obiekt aukcyjny, jak opisywane kartki, mógł 
być sprzedany w Sztokholmie, prawdopodobnie 
przez handlarza z Niemiec. Ponoć oprócz pewnej 
ilości kartek, były tam też listy z cenzurami z 1946 
roku i zestaw ten mógł pochodzić z archiwum 
Szwedzkiego Czerwonego Krzyża? Nigdy więcej 
podobna oferta nie pojawiła się kolejny raz.

Nie wiemy, jaka organizacja lub instytucja 
patronowała pomocy dla Polaków, nie znamy po-
mysłodawcy tego przedsięwzięcia. Była to jednak 
akcja dobrze zorganizowana. Poszlaki częściowo 
wskazują na jakieś związki ze Szwedzkim Czer-
wonym Krzyżem. Szwecja była proniemiecka, 

więc akcja pomocowa nie mogła odbywać się 
z oficjalnym poparciem władz. 

Znane autorowi egzemplarze kartek żebra-
czych pochodzą z okresu od września 1943 do 
lipca 1944 roku, z przewagą ilościową w miesiącach 
marcu i czerwcu. 

Do korespondencji wykorzystywano będące 
w obiegu kartki GG. Według katalogu Fischera 
były to: Cp 8I (znane 5 sztuk), Cp 8II (49 sztuk) oraz  
Cp 9 z sygnaturą „III.42” (1 sztuka). 

Kartki GG Cp 8I z sygnaturą „IX.40” i owalną 
literką „E” w „POSTKARTE” dwukrotnie nadano ze 
Lwowa (22.XI. i 31.XII.43), jeden raz z Warszawy  
(17.III.44) oraz jednorazowo z Zakopanego 
(3.VII.44). 

Najliczniejszymi są kartki GG Cp 8II z sygnaturą 
„II.41” i kanciastą literką „E”. W badanym materiale 
jest ich 49 sztuk, wszystkie nadane w Warszawie 
w okresie od 30.IX.1943 do 12.VII.1944 roku. 

Opłata taryfowa za przesłanie zwykłej kartki 
pocztowej zagranicznej, z GG do Szwecji, wynosiła 
30 groszy. Jedna znana kartka Cp 9 o nominale 12 
groszy, nadana w Warszawie dnia 8.XI.1943, dotarła 
do adresata bez doklejki dodatkowego znaczka 
opłaty oraz bez karnej dopłaty (il. 1).

Stemple nadawcze zawsze odbijano dwukrot-
nie, na znaku opłaty oraz obok. Przedstawiamy 

Kartki żebracze wysyłane z Generalnego Gubernatorstwa do Szwecji

il. 1 – kartka GG Cp 9 z sygnaturą „III.42” nienależycie opłacona



datowniki nadawcze Lwowa (il. 2, 8) i Zakopanego 
(il. 3) oraz pięć różnych z Warszawy; Warschau C1 
z literkami kontrolnymi „bp” (il. 1, 8) oraz „yy” (il. 4) 
i Warschau C2 z literkami kontrolnymi „ac” (il. 5),  
„q” (il. 6) oraz „u” (il. 7, 24). 

Korespondencja zagra-
niczna rutynowo była cenzu-
rowana (il. 8). Brak cenzury był 
rzadkością – znamy pojedyn-
cze kartki ze Lwowa (il. 9) oraz 
z Warszawy (il. 10)

Cenzurę oznaczaną czer-
woną pieczątką z gapą często 
stosowano na terenie Lwowa, 

jak również sporadycznie w Warszawie (il. 11). 
Najliczniejsze cenzury Abwehry, to literki „Ab” 

w okręgu. Bez szeryfów stosowane w Warszawie, 
przedstawiamy na il. 1, 4, 5, 7, stosowane we Lwowie 
o nieco innym kroju liter na il. 12. Literki „Ab” z szery-
fami stosowane w Warszawie prezentujemy na il. 13 
i 18.  Najrzadziej występuje cenzura z literkami „Ad” 
w okręgu stosowana w Warszawie (il. 14). 

Czasami cenzor sprawdzał, czy na kartce nie 
umieszczono tajnopisów. Świadczą o tym grube 
kreski wykonane specjalnymi preparatami w bar-
wie białej lub niebieskiej, biegnące najczęściej 
skośnie przez całą długość kartki (il. 15). 

Niekiedy przy adresie spotykamy oznaczenie 
rejonu pocztowego, np. 7a w okręgu, odręcznie  
(il. 7) lub stempelkiem (il. 16).  

Poczta odbiorcza w Sztokholmie czasami 
posługiwała się stemplem odbiorczym, odbijanym 
na awersie kartek (il. 17).

il. 8 – kartka adresowana do E. Pilewski, Regeringstrasse 22 il. 9 – kartka bez cenzury ze Lwowa do Sztokholmu

il. 2 – stempel nadawczy LEMBERG 1 / f il. 3 – stempel nadawczy ZAKOPANE / (HOHE 
TATRA-DISTR. KRAKAU)

il. 4 – stempel nadawczy WARSCHAU C1 / yy

il. 5 – stempel nadawczy WARSCHAU C2 /ac il. 6 – stempel nadawczy WARSCHAU C2 / q

il. 7 – stempel nadawczy WARSCHAU C2 / u



Nadawcami kartek generalnie były osoby 
prywatne. Zdarzało się wyjątkowo, że nadawcą był 
np. „Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy, Warszawa  
ul. Tamka 30” proszący o odzież dla dzieci (il. 18). 

Poniżej adresu nadawcy często dopisywano 
informację, w jakim języku napisano korespon-
dencję. Znane są treści korespondencji na 
rewersach pisane 46 razy po polsku (il. 7, 8, 
11, 14, 19), 7 razy po niemiecku (il. 20) i 2 razy 
po francusku (il. 21). Określenie to najczęściej 

wpisywał nadawca, zapewne nie dla cenzury 
niemieckiej. 

Przy braku takiego dopisku, informację dopi-
sywał w Szwecji ktoś, kto u adresata segregował 
otrzymywaną korespondencję (il. 18, 22). Świadczy 
to o tym, że korespondencji musiało być sporo i dla 
jej obsługi prawdopodobnie organizowano jakieś 
wewnętrzne „biura” władające różnymi językami. 

Czasami poprawki dotyczące adresu, przeważ-
nie oznaczając kraj wysyłki, czyniła na niebiesko 

il. 10 – kartka bez cenzury z Warszawy do Sztokholmu

il. 11 – kartka z cenzurą warszawską czerwona gapa

il. 12 – kartka z cenzurą Ab ze Lwowa

il. 13 – kartka z cenzurą Ab z szeryfami z Warszawy

il. 14 – kartka z cenzurą Ad z Warszawy

il. 15 – kartka z dwoma śladami po sprawdzaniu, czy istnieją tajnopisy



poczta GG (il. 9, 12), czasami uściślenia lub po-
prawki adresu wykonywała poczta w Sztokholmie 
(il. 9, 17, 21). 

Na awersie niekiedy spotykamy różne parafki, 
np. w prawym dolnym rogu kartki (il. 1, 7, 11, 13, 
15, 16, 18, 21). Prawdopodobnie otrzymaną kartkę 
pocztową, o jednolitym formacie, w obsługującym 
ją „biurze” traktowano jako swoisty druczek organi-
zacyjny, jako fiszkę ewidencyjną, stąd pozwalano 
sobie na różne dopiski.    

Tylko jeden raz udało nam się spotkać na 
rewersie kartki z lipca 1944, adresowanej do  
A. B. Skandia Transport, jasnofioletowy stempelek 
ułatwiający ewidencję przesyłek odebranych i wy-
słanych, odbity prawdopodobnie przez biuro od-
biorcy? W prostokątnej ramce widnieje treść „Ank. 
21.JUL.1944 / Besv. d.   /  194…” (il. 23), czyli skróty 
od „Nadszedł… / Odpowiedziano…”. Skoro firma 
posługiwała się takim stempelkiem, być może 
ilość kartek i paczek była dość duża. Odbitka tego 

il. 16 – kartka z oznaczeniem rejonu pocztowego stempelkiem

il. 17 – kartka ze stemplem odbiorczym poczty Stockholm 7 / A10

il. 18 – kartka nadana przez Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy

il. 19 – polskojęzyczny tekst z rewersu kartki z prośbą o pomoc

il. 20 – niemieckojęzyczny tekst z rewersu z podziękowaniem za paczkę

il. 21 – kartka z dopiskiem wykonanym ręką nadawcy o języku francuskim



stempelka jest bardzo rzadka, prawdopodobnie 
zaczęto używać go dopiero pod koniec akcji po-
mocowej, dlatego nie jest znany na wcześniejszej 
korespondencji. 

Zawsze przestrzegano, aby adres nadawcy 
umieszczać typowo po lewej, zaś adres odbiorcy 
po prawej stronie kartki. Autor poznał osiem róż-
nych adresów odbiorców. Podajemy je w kolejno-
ści od najczęściej spotykanych, do występujących 
tylko jednostkowo;

- na 21 kartkach: Karlssons Livsmedel, 
Centralgatan 71 (niekiedy poprawione 
na: I),  Hagalund (Stockholm), il. 1, 13, 16, 
18, 20,

- na 15 kartkach: A. B. Skandia Transport, 
Kungsgatan 16-18 (niekiedy poprawione 
na: I), Stockholm, il. 7, 11, 19, 21, 22, 23,

- na 7 kartkach: B. Sundström, Brantings-
gatan 27, Stockholm, il. 24,

- na 4 kartkach i na pokwitowaniu: M. Sej-
mowicz, Brantingsgatan 25, Stockholm, 
il. 2, 12, 14, 15,

- na 4 kartkach: Samuel Jorkiewicz, Rue 
Juvernaegatan 51 r/c, (poprawione na: 
Regeringsg. 22, właściwie Regeringsga-
tan), Stockholm, il. 17, 

- na 2 kartkach: Klotylda Nilson, Artillering 
34a, Stockholm, il. 10,

- na 1 kartce: Stanislaus Biedulski, Kungs-
gatan 7I (poprawione na: Regeringsgat 

22II, właściwie Regeringsgatan), Stoc-
kholm, il. 9,

- na 1 kartce: E. Pilewski, Regeringstrasse 
22 (właściwie Regeringsgatan),  Stock-
holm, il. 8.

Największą aktywność w wysyłaniu paczek 
do Polski wykazywał sklep spożywczy Karlssona 
(zdjęcie poniżej), leżący w dzielnicy Hagalund, 
będącej częścią składową miasta Solna. Samo-
dzielne miasto Solna, między innymi ze szpitalem 
Karolinska oraz stadionem narodowym Råsaunda, 
jest administracyjnie i geograficznie zrośnięte ze 
Sztokholmem, któremu jednak nie podlega. 

Kartki adresowane do pana Sejmowicza, mo-
gły być adresowane do małej firmy prowadzonej 
przez Polaka albo Żyda pochodzenia polskiego. 

Wygląd dawnego sklepu spożywczego Karlssona

il. 22 – kartka z dopiskiem odbiorcy o języku polskim piszącego

il. 23 – stempelek ramkowy „Nadszedł… / Odpo-
wiedziano…” z rewersu kartki

il. 24 – kartka adresowana do B. Sundström, Brantingsgatan 25



Oprócz artykułów spożywczych, przesyłano 
też odzież. Szwedzkie przepisy pozwalały wtedy 
tylko na wysyłanie odzieży używanej. 

Proszę zwrócić uwagę, że Sundström i Sej-
mowicz zlokalizowani są w sąsiednich domach 
przy jednej ulicy. Skandia Transport i Biedulski 
zlokalizowani są przy tej samej ulicy. Poprawiony 
odręcznie adres Biedulskiego na „Regeringsgat 
22II”, taki sam, jak adres Pilewskiego! Ulice Re-
geringsgatan i Kungsgatan tworzą skrzyżowanie. 
Czasami Karlssons, jak i Skandia Transport mają 
odręcznie poprawione adresy na rzymską cyfrę 
„I”. Być może, że te sąsiednie lokalizacje to tylko 
pozory, wymyślone dla zróżnicowania adresów, 
dla zmylenia ciekawskich obserwatorów, np. 
Niemców? 

Część kartek adresowanych do osób prywat-
nych, później przeadresowano ma Regeringsgatan 
22. Regeringsgatan to jedna z bardziej znanych 
ulic Sztokholmu. Budynek pod numerem 22 dalej 
stoi - to była siedziba Szwedzkiego Czerwonego 
Krzyża. Większość innych adresów przy tej ulicy od 
dawna nie istnieje w swojej starej szacie.

Proszę spojrzeć na liczną prywatną korespon-
dencję Janiny Andrzejewskiej, najpierw kierowaną 
na znane nam adresy do Sztokholmu, a później do 
Lizbony [1]. Są to dwa kierunki, skąd dla Polaków 
nadsyłano najwięcej paczek z pomocą. 

Akcja pomocowa na terenie GG miała cha-
rakter lokalny, warszawiacy  podawali sobie te 
adresy na zasadzie poczty „pantoflowej”. W żadnej 
gazecie nie mogło być mowy o publikowaniu 
takiej informacji. Do Lwowa i Zakopanego praw-
dopodobnie informacje trafiły dzięki osobistym 
kontaktom rodzinnym. Kartki z tych miast należą 
do rzadkości. 

Bardzo liczne błędy literowe w nazwach 
i adresach odbiorców świadczą o tym, że adresy 
przekazywali sobie Polacy metodą „głuchego 
telefonu”, zniekształcając fragmenty adresów lub 
myląc poszczególne litery. Niektóre adresy różniły 
się znacząco od swego pierwowzoru, w kolejnych 
wersjach innymi błędami, świadczącymi o tym, że 
piszący nie znali języka szwedzkiego i nie korzystali 
z identycznego pierwowzoru adresowego. Mimo 
dziwnych adresów poczta szwedzka nie miała 
jednak kłopotów z dostarczeniem korespondencji 
(il. 9, 17, 21). 

Treści na rewersach, albo dotyczą prośby 
o nadesłanie paczki (39 kartek), il. 19, 25, albo 

podziękowania za paczkę już otrzymaną (16 
kartek), il. 20. 

W prośbach czytamy między innymi: „… po 
otrzymaniu tego adresu od mojej znajomej…”, 
„… dowiedziawszy się o Szanownego Pana adre-
sie…”, „…proszę Szanowne Towarzystwo…”, „… 
korzystam z udzielonego mi adresu W. Pana…”, 
„… słysząc o wielkiej dobroci W. Pana zwracam 
się…”, „… do szanownych państwa… proszę, bo 
jeszcze nie otrzymywałem paczek, bo nie pisa-
łem…”, „… niedostatek, wojna, dzieci, choroba, 
mąż zginął…”, itp. 

Opisane kartki żebracze, poza swoją wartością 
katalogową, mają też sporą wartość emocjonalną 
i dokumentalną. Są z całą pewnością równie cieka-
we, a przy tym dużo rzadsze od kartek wysyłanych 
z Generalnego Gubernatorstwa do Lizbony. 

Znany jest tylko jeden egzemplarz formularza 
pocztowego związanego z przesyłaniem paczek 
pomocowych. Jest to dowód nadania ze zwrot-
nym potwierdzeniem odbioru paczki z darami 
ze Sztokholmu do Lwowa – awers i rewers przed-
stawiamy na il. 26, 27. Formularz  potwierdzenia 
odbioru razem z paczką dotarł do Lwowa i tam na 
poczcie adresatka potwierdziła odbiór przesyłki, 
po czym formularz wrócił do Sztokholmu do na-
dawcy. Ślady po zszywce dowodzą, że formularz 
był gdzieś archiwizowany. 

Formularz C5 o sygnaturze „Bl.33.(Dec.34.) 
Pv.tr.Sth.1943”. Paczka z darami nadana dnia 
3.XI.1943 pod numerem 351 przez M. Sejmowicza 
ze Sztokholmu ulica Brantingsgatan 25, została 
przeznaczona dla Marii Małochleb ze Lwowa ulica 
Kubasiewicza 5. 

Na rewersie wpisano odręcznie „Lemberg 20 XI 
43”, poniżej czytelny podpis odbiorcy „Małochleb” 

il. 25 – tekst prośby o pomoc z marca 1943 roku



i potwierdzający podpis pocztowca „Zelozny 10 
XI”(?). 

Na awersie znajdujemy również odręczny 
dopisek niebieską kredką „p. Kamiński”. Można 
podejrzewać, że jest to prawdziwy darczyńca, 
prawdopodobnie Polak, który skorzystał z pomocy 
M. Sejmowicza w dostarczeniu paczki, ukrywając 
przed cenzurą niemiecką swoje dane? Z niezna-
nej przyczyny, rzeczywisty nadawca nie odebrał 
potwierdzenia odbioru tej paczki przez adresatkę 
i dlatego formularz archiwizowano zszywaczem. 
Pewnie nie zachowały się w archiwum inne 
potwierdzenia odbioru, ponieważ były one nie-
zwłocznie zwracane rzeczywistym nadawcom?

Autor oczekuje, kto powyższą śmiałą hipotezę 
o rzeczywistym darczyńcy obali lub potwierdzi. 

Nie jest znany dotychczas ani jeden fragment 
opakowania paczki pomocowej ze Sztokholmu 
do Polski i nie znamy treści napisów na takich pacz-
kach, ewentualnie występujących cenzur, nalepek 

itp. Nie wiemy, czy były to większe gabarytowo 
przesyłki polecone listowe, czy paczki pocztowe? 
To podkreśla rzadkość (ca = cena amatorska) takich 
walorów, podobnie jak fragmentu z opakowania 
paczki z Portugalii do okupowanej Polski, ze zbioru 
autora, opisanego w [2]. 

Serdecznie dziękujemy Krzysztofowi Troken-
heimowi za umożliwienie zbadania posiadanych 
kartek żebraczych i współpracę przy tej publikacji. 
Za informacje dziękujemy też Włodzimierzowi 
Launbergowi. Naszych czytelników prosimy zaś 
o każdą informację na temat przedstawionej 
dziś historii pomocowej ze Szwecji. Czekamy 
też na skany podobnych walorów na adres piotr.
pelczar@wp.pl.
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