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Korespondencja czasu wojny – czym żyli ludzie 
część 5. 

 
Na il. 13 pokazano awers i rewers kartki pocztowej GG Fi. nr Cp 8I (sygnatura IX.40) 

opłaconej zgodnie z taryfą zagraniczną za 30 gr, wysłanej 9.1.1941 r. z Krakowa do Prof. Józefa 
Dąbrowskiego1 internowanego w Călimănești / Rumunia. Korespondencja wysyłana do Rumunii 
była cenzurowna przez ABP w Wiedniu, co potwierdza na awersie kartki czerwony stempel OKW 
(Riemer nr G - 20) oraz czterocyfrowe 3 stemple identyfikacyjne cenzorów (prawe dolne naroże). 

 
il. 13 
 
Tekst na awersie: 
„Kraków 9/I 941. 
Drogi i kochany Panie Juziu! Za kartkę i bardzo miłe życzenia jak najserdeczniej dziękujemy. Daj 
Boże by sie spełniły i objęły nas wszystkich. Również dziękujemy Panu za pamięć o Bolku i 
poczynienie starań w kierunku dowiedzenia się czegoś bliższego o naszym Tadku. Myśmy tu 
wszyscy dzięki Bogu dosyć zdrowi, śniegi nas tylko ogromne nawiedziły i niektórzy cierpimy od 
zimna, toteż prosimy gorąco Pana Boga by się nad nami zmiłował i raczył nam zesłać pocieszenie. 
Przez 7 miesięcy mieszkała u nas z dzieciątkiem i swą matką Wanda, wdowa po poległym naszym 
synie Kaziu. Przed N. Rokiem wyjechała na stałe do W-wy na otrzymana posadę buchalterki za 
300 zł. 
Pańska Pani, Siostry i Rodzice dosyć zdrowi tylko dzieci Janki przechodziły ospę, ale dzięki Bogu  
(dalszy tekst na awersie) już dobrze. Prosimy przyjąć od nas życzenia zdrowia, przetrzymania i 
prędkiego zobaczenia się! Serdecznie Pana pozdrawiamy i prosimy o nas pamiętać. Bardzo 
życzliwi A. Biernakiewiczowie 
Serdecznie Cię ściskam i całuję kochany Braciszku, napiszę pa Janka 
 

Poniżej kilka informacji o obozach internowania w Rumunii. Wiele źródeł historycznych 
podaje, że po klęsce wrześniowej 1939, już w nocy z 17 na 18 września 1939 polskie naczelne 
władze polityczne i wojskowe opuściły kraj i schroniły się w Rumunii, gdzie zostały internowane. 
Do końca września 1939 przedostało się do Rumunii ok. 50 tysięcy polskich żołnierzy, w tym 
ponad 3 600 oficerów. Żołnierzy tych osadzono w kilkudziesięciu obozach, najczęściej w złych lub 
bardzo złych warunkach bytowych. Największymi obozami były obóz w Târgu Jiu i w Călimăneşti. 
Obozy karne znajdowały się w Făgaras i Braszowie. O obozie internowania w Călimănești 
wspomina Jacek Macyszyn w publikacji „Położenie internowanych i więzionych żołnierzy polskich 
na terenie Europy Zachodniej 1939−1940”, która dostępna jest w Internecie pod linkiem: 
 https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Niepodleglosc_i_Pamiec/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2016-
t23-n3_(55)/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2016-t23-n3_(55)-s129-158/Niepodleglosc_i_Pamiec-
r2016-t23-n3_(55)-s129-158.pdf, str. 131 (dostęp 1.6.2022). Obóz internowania w Călimănești był 
przeznaczony wyłącznie dla polskiej inteligencji oraz wysokiej rangi oficerów i polityków z Polski.  
 



Na il. 14 pokazano awers i rewers kartki pocztowej GG Fi. nr Cp 9II. (sygnatura III.42) 
wysłanej ze Lwowa w 1944 r. (data nieczytelna) do Krakowa. Kartka opłacona była zgodnie z 
taryfą za 12 gr. 

 
 il. 14 
        
Tekst na awersie: 
„Kochana Zosiu! Pisałem już parę razy do Andzi i 
Stefusi, więc teraz na zmianę do Ciebie - ale dla 
Was Trzech! Dostałem list od Dom. i od Wid., mam 
już KKartę,2 może mi się uda pojechać do Zosi St., 
ale nie jestem pewien, bo są trudności innego 
znowu rodzaju. U mnie dotąd ani jedna szybka nie 
zadrżała, schron pyszny. Ale biura już niema, więc 
adresujcie tylko do domu, najlepiej kartki, bo listy zdaje się nie dozwolone, dlatego nie dochodzą. 
Dobrze, że tu Zbyszkowej niema, onaby tego nie zniosła nerwowo. Ich mieszkanie zdaje się tylko 
parę szyb straciło, zresztą dobrze. Byłem tam parę razy dawniej, ale mi nikt nie otwarł. U pp. 
Mosz. rujnacja dość znaczna; gdy byłem, ona się pakowała. W biurze porządkujemy trochę, by 
ratować i zabezpieczyć, co jeszcze można. Trochę mnie ręce bolą, bo dużo dźwigania książek itp. 
do piwnicy, łańcuszkiem cały personal. W mojem biurku nawet szuflady powyrywało! wszystko 
zawalone szkłem, tynkiem i gruzem, bo na podwórzu trzasło bum! i wokoło w ogrodzie 5, a tylko 
jedna w gmach. Żywności mam dość, ale z gotowanie (dalszy tekst na awersie) źle, bo gazu nie ma. 
Gotujemy na prymusie. Całuje Cie jaknajserdeczniej, tak samo Andzię i kocinę moją małą, którą 
„łapka” boli. Pilnuj mi kociny, by się nie nadwyrężała!! Jeszcze raz serd. uściśnienia i pozdrowienia  
Ro???”  
 

Na il. 15 pokazano awers i rewers miejscowej kartki pocztowej GG Fi. nr Cp 9II. (sygnatura 
III.42) wysłanej wewnątrz Lwowa 19.05.1944 r.  Kartka opłacona była zgodnie z taryfą za 12 gr. 
 

 
il. 15 
   



Tekst na rewersie: 
„Lwów dn. 18.V/44. 
Kochana Pani! Tak dawno nie widziałyśmy się - myślę często o Pani - pragnęłabym się dowiedzieć 
jak się Pani kochana ma - czy zdrowa, jak przechodzi te różne „atrakcje”. Czy Tramwaj dochodzi 
tam już? możeby się Pani mogła wybrać do mnie - Teraz dnie długie - pomówiłybyśmy o 
wszystkiem. Jeżeli niemożliwe - proszę napisać kilka słów co słychać u Państwa. - 
Przy zbliżającym sie dniu Imienin Pani (dalszy tekst na awersie) przesyłam najserdeczniejsze życzenia - 
zdrowia i spokoju - To najważniejsze, najbardziej upragnione. Najserdeczniej Panią drogą ściskam 
i całuję sczerze oddana W. Czemeryńska”  

 
 
  
                                                           
1  Próbowaliśmy ustalić, kim był Prof. Dąbrowski, a musiał być kimś ważnym, jednak dotychczasowe nasze starania spełzły na niczym. 
Korespondencja jaką wysłaliśmy do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pozostaje bez odpowiedzi. Zaskoczeniem natomiast jest 
informacja, jaką uzyskaliśmy od obecnie zamieszkujących ten dom. Otóż, Państwo Biernakiewiczowie nigdy nie zamieszkiwali pod tym 
adresem. Owszem, mieszkali w Krakowie lecz pod innym adresem!!! Rodzi się pytanie, dlaczego podali taki adres nadawcy???  
2 Kenkarta – dokument tożsamości wydawany obligatoryjnie przez okupacyjne władze niemieckie, na mocy rozporządzenia Hansa Franka z 26 
października 1939 roku, wszystkim nieniemieckim mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa, którzy ukończyli piętnasty rok 
życia. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kenkarta - dostęp 04.06.2022. 


