
Moja  Matka : Stefania Elżbieta Meder Nowobilska

Stefania Elżbieta miała tylko osiem lat jak jej ojciec zmarł, pozostawiając jej matkę 
wdową z szescioro dziećmi. Stefania wraz z sześcioro rodzeństwa poznała niedostatki 
w  młodości.  Za  czasów  austryjackich  Stefania 
ukończyła gimnazjum sióstr Nazaretanek na które 
dostała stypendium. Gimnazjum to było niedaleko 
jej  domu.  Jej  pierwszą  pracą  była  posada 
telegrafistki na koleji w Stryju.
Stefania wyszła zamąż 22 listopada 1924 w wieku 
24 lat za Albina Nowobilskiego; który w tym czasie
był oficerem w 6 Pułku Strzelców Podhalańskich 

stacjonowanym w Stryju. Po roku urodził się syn 12 listopada 1925. 
Leszek urodził się prawie martwy i akuszaerka Maria Bojczuk dłuższy 
czas musiała działać zanim odżył i odezwał się. Albin podobno chojnie jej za  to wynagrodził.  

Wkrótce  Albin  został  przeniesiony  do  KOP  (Korpus  Ochrony 
Pogranicza) do miejscowości Husiatyn koło Kopeczyniec na granicy z 
Sowietami. Rodzina mieszkała tam na granicy 2 lata. W tym czasie 
Stefania  musiała  jechać  do  szpitala  we  Lwowie  bo  obawiali  się 
komplikacji,  gdzie  urodziła  25  marca  1927  drugiego  syna  Mariana 
Stanisława  zwanego  później 
Markiem.
Potem Albin dostaje przydział do 3 
Pułku  Strzelców Podhalańskich  do 
Bielska,  skąd  zostaje wysłany do 

Poznania na wojskowy kurs wychowania fizycznego.  Cała rodzina 
mieszka prawie rok w tym mieście. Gdzieś w 1928 rodzina przyjeżdża 
do  Bielska,  gdzie  początkowo  mieszka  w  hotelu  zanim  może 

wprowadzić  się  do  świeżo 
wykończonej  kamienicy  do  3 
pokojowego mieszkania z kuchnią. 
Mieszkanie  na  owe  czasy  było 
luksusowe. Była łazienka z ustępem, 
umywalką i wanną z wodą gazem 
grzejącym piecem. W kuchni była gazowa kuchenka. Był też obszerny 
przedpokój.  Ogrzewanie  było  kaflowe  piece  na  węgiel.  Z  tyłu  tej 
kamienicy było duże ogrodzone podwórko, dla dzieci idealne do zabawy. 
Na  podwórku  było  zawsze  dużo 
dzieci  w  różnym  wieku,  tak  że 

odchodziły różne zabawy i gry. W tej kamienicy było przedszkole dla 
dzieci rodzin wojskowych, z nauczycielką na pełnym etacie. Stefania 
była czynna w zarządzie rodziny wojskowej,  która urządzała różne 
uroczystości  dla  dzieci,  jak  Jasełka  i  św.  Mikołaja.  W  takiej 
atmosferze w Bielsku mijały rodziny beztroskie lata.  

W tym czasie na wakacje przeważnie synowie jechali do babci do 
Stryja. Tam mieli miłe wspomnienia wśród rodziny. Chodzili na rzekę, 
zbierali wiśnie i gruszki u babci w ogrodzie i pili ciepłe mleko od 
krowy w sąsiectwie. W zimie i w lecie Albin brał chłopców na częste 

1917 Stefania i przyjaciółka Adela

1919 Stefania przy telegrafie na kolei

1924 Slub Stefanii i Albina w Stryju

1925 Stefania i Albin w KOP na granicy

1932 Z synami i rodziną na rzece Stryj



wycieczki. Już od młodych lat jeździli na nartach. On prowadził 
kursa narciarskie dla przysposobienia wojskowego w Zwardoniu i
Wiśle, a synowie z matką kręcili się w pobliżu. Na jednej z 
wycieczek z ojcem Marek złamał nogę na nartach. W 1933 na 
wakacjach ze Stefanią w Rabce dostali wszyscy troje szkarlatynę. 
Karetka  sanitarna  odwiozła  ich  do  szpitala  wojskowego  w 
Krakowie.  Gdy ich  gorączka  opuściła  i  przechodzili  sześcio 
tygodniową kwarantannę, jeden z sanitariuszy porobił chłopcom 
pałasze, dzidy i łuki z drzewa. Pomimo że oni byli w szpitalu, 
mieli wtedy dużo uciechy. Od wczesnych lat rodzice obu wysyłali 
do szkoły muzycznej na lekcje skrzypiec, co wymagało ćwiczeń 

codziennie  po  szkole.  Oni  nie  mogli  bawić  się  na  podwórku 
codziennie zanim nie odrobili pół godziny  na skrzypcach. Oboje nie mieli specjalnych zdolności w muzyce, 
ale to wyrobiło im pewne zainteresowanie muzyką. Pewnego dnia bawiąc się na podwórku Marek wspinał się 
po altance i niefortunnie upadł na rękę i złamał ją koło górnego stawu. W szpitalu w Białej składali mu ją kilka 
razy bez skutku. Za piątym razem zrobili mu operację wkładając mu jakieś metalowe części do stawu.  
Szczęśliwie operacja się udała i całe życie władał dobrze tą ręką. W całym okresie przedwojennym sporo 
czasu chłopcy spędzali z ojcem na przeróżnych wycieczkach i zajęciach. W zimie jechali tramwajem do 
Cygańskiego Lasu a z tamtąd z nartami na plecach wspinali się na Klimczok a później piękny zjazd do 
Szczyrku. Także w zimie chodzili na narty na sąsiednią górkę Trzy Lipki  a na sanki niedaleko domu na Oślą 
łączkę. W lecie znowu były wycieczki za miasto i piknik z przyżądzaniem jedzenia na prymusie. Blisko domu 
był basen miejski z którego często korzystali. Mieli jeden rower który mogli używać na zmianę.Na obszernym 
podwórku bawiło się sporo dzieciarni i młodzieży.  Nie brak tam było uczestników do gier jak „dwa ognie” i 
palanta.  Podczas igrzysk sportowych, na podwórku odbywały 
się też konkurencje lekkoatletyczne. Podczas wakacji chłopcy 
braliy udział w koloniach zuchów koło Bielska. Przed samą 
wojną Leszek był podczas wakacji na obozach harcerskich w 
1938 nad jeziorem Augustowskim a w 1939 nad jeziorem
Smołwy  blizko  granicy  Łotewskiej..  W  Bielsku  Leszek 
ukończył  sześć  lat  szkoły  powszechnej  i  dwie  klasy 
gimnazjalne. Marek byl zdolny w szkole powszechnej i
dostawal bardzo dobre oceny. Ukończył sześć klas w 1939.  

1  września  1939  roku  wszystko  się  zmieniło.  Z  rana 
obudziły rodzinę samoloty niemieckie i  w przeciągu paru 
godzin  Stefania  spakowała  co  mogła  i  już  popołudniu 
załadowali rodzinę do wagonów kolejowych.  Cały ten pociąg 
był załadowamy rodzinami wojskowych z Bielska. Tego wieczoru zaczęła się prawie dwu tygodniowa podróż 
na wschód.  Ten pociąg często był odstawiany na boczne tory.  Pierwszeństwo miały transporty wojskowe no i 
czasami linia kolejowa zostawała przerywana przez naloty niemieckie.  Czesto trzeba było wychodzić z 
wagonów i kłaść się do rowu przy koleji gdy przelatywały niemieckie eskadry bombowców. Szczęśliwie przez 
całą drogę nie atakowali. Za Lwowem wyładowano rodziny w Brzeżanach już niedaleko sowieckiej granicy.  
Na parę dni przed wkroczeniem bolszewików do Brzeżan  Stefania i synowie widzieli się z ojcem który z 
wojskiem udał się do granicy węgierskiej.  Bardzo przygnębiający był widok sowieckich czołgów i biednie 
ubranej ich piechoty na autach ciężarowych wkroczających do Brzeżan.  Odrazu od tego dnia rodzina zaczęła 
się biedniej ubierać, specjalnie Stefania zmieniła swój wygląd.  W bardzo niedługim czasie przyjechał brat 
Stefanii, Bronek aby zabrać ją z synami do siebie do domu w Stryju.  Bronek był kolejarzem i żeby jak 
najszybciej wyjechać załadował ich do wagonu którym przewozi się świnie. Sam ubrany jak robotnik 
tłumaczył Rosjanom, że zabiera rodzinę do domu.   

I tak Stefania z synami zajechała do Stryja, gdzie brat Bronek i jego żona Helena przyjęli ich bardzo 
serdecznie do siebie do domu. Mieszkanie ich było raczej małe, dwa duże pokoje, duża kuchnia i przedpokój.  

1933 Stefania z synami w szpitalu w Krakowie

         Budujemy kopiec Piłsudskiego w Krakowie 



Bronek  i  Helena  mieli  dwie  córki  Krystynę(12)   i 
Danusię(8) i jedno rocznego synka Zdzicha. Danusia 
miała poważnie chorą nóżkę i była nzdzwyczaj dobrym 
dzieckiem. Z nimi w tym czasie także mieszkała matka 
Julia  Mederowa,  która  już  podupadała  na  zdrowiu. 
Pomimo tego wszystkiego oni przygarnęli Stefanie ze 
synami do siebie. Ten pobyt u nich trwał dwa lata i 
nigdy nie odczuli tego że może byli ciężarem dla nich w 
czasach wielkich niedostatków. Oboje byli bardzo
dobrzy a Bronek był tak jak ojciec dla synów. Przy nim 
uczyli  się  ślusarki  i  majsterkowania.   Za  czasów 
bolszewików chodzili do sowieckiego gimnazjum (10

latka)  gdzie  język  podstawowy był  polski  a  książki  polskie były drukowane w Kijowie.  Dodatkowe 
przedmioty to język i literatura rosyjska i ukraińska. W tym też czasie chodzili także na lekcje skrzypiec. 
Stefania i Bronek z Helą jakoś kombinowali, że można było 
możliwie żyć jedynie ciągły strach przed wywózką do Rosji ich 
prześladował. Zaraz na początku 12 lutego 1940 zmarła matka 
Mederowa a gdzieś przeszło rok później zmarła Danusia. Obie 
zostały pochowane na cmentarzu w Stryju. Podczas wakacji 
1941 roku Niemcy uderzyli na Sowietów.

Gdy rozpoczęła się okupacja niemiecka na tych terenach, 
Stefa z synami przeniosła się wtedy do domu rodzinnego na 
ulicy Unii Lubelskiej, gdzie ona moga być u siebie i blizej 
synów pracy. Stefania w tym czasie kombinowała jak mogła 

aby dorastajacych  synow mogła 
wyżywić.  Chodowali  króliki  i 
jarzyny w ogrodzie. Stefania
jeździła na wieś na handel, co było niebezpieczne bo Niemcy urządzali łapanki 
na roboty do Niemiec. Szkoły średnie i wyższe zostały odrazu zamknięte i za 
namową znajomych ona umieściła synów na tartaku, gdzie pracowali aż do 
przyjścia ponownego Bolszewików.  Tartaki były pod zarządem niemieckim i 
produkowały baraki mieszkalne do Niemiec. Pod tym względem chroniło to ich 
do pewnego stopnia przed wywózką na pracę do Niemiec. Marek pracował na 
maszynach  przycinających  deski  różnych  wymiarów a  Leszek  z  początku 
pracował z cieślami przy obróbce belek a później gwoździami zbijał elementy 
ścian baraków.  
Gdy w 1944 roku ponownie
przyszli Bolszewicy otworzyły się 

gimnazja  i  synowie  zaczeli  kontynuować  naukę  a  zarazem 
zgłosili się do straży pożarnej w Stryju. Jednego dnia pojawiły 
się afisze "Polska dla Polaków, Ukraina dla Ukrainców, Polacy i 
Żydzi rejestrójcie się do Polski.”  Wyznaczyli komitet polski 
który urzędował przy kolejówce. Ale z początku nikt się nie 
rejestrował bo każdy uważał że jest w Polsce i nie myślał o 
wyjeździe.  Aż tu jednego dnia zaczęła się wywózka młodych 
Polaków i to spowodowało panikę.  Przed komitetem powstały 
długie ogonki do rejestracji na wyjazd do Polski.  Teraz nie 
można było zwlekać, Stefania cały dzień stała w ogonku  aby zarejestrować się na wyjazd do Polski.  
Załadowani do towarowych wagonów, z kuframi i walizami przejechali San w Przemyślu 2 lutego 1945 roku. 
Najpierw parę miesięcy zatrzymali się w Mielcu bo front wojenny był jeszcze koło Krakowa. W kwietniu 

1943 Portret z synami w Stryju

 1945 Po 5 1/2 lat rozłąki już razem 

1945 Stefania i Albin razem w Norymberdze

1945 w Stryju z synami i ich przyjacielem Bronkiem



wojna miała się już końcowi i Stefania z synami wyjechała z Mielca aby zamieszkać w Bielsku. Wtedy zajęli 
mieszkanie po Niemcach z myślą, że niedługo Albin wróci do Polski. Synowie poszli do gimnazjum na 
przyśpieszone kursa maturalne aby nadrobić stracony czas za okupacji niemieckiej. Udało się Leszkowi zdać 
maturę w budynku w którym przed wojną zaczął gimnazjum. Sytuacja polityczna zaczęła się pomału 
pogarszać i Stefania dowiedzała się już wtedy że Albin nie będzie mógł wrócić do Polski.  Stefania na 

przepustkę do czeskiego Cieszyna i przez Pragę pojechała do męża do 
Norymbergii,  gdzie  on  w  tym  czasie  pełnił  służbę  oficera 
łącznikowego w strefie amerykańskiej.  Ona chciała zorientować się 
czy  można  do  niego  jechać.  Wkrótce  synowie  zlikwidowali 
mieszkanie a cenne rzeczy przewieźli do brata Bronka do Gliwic. 
Leszek i  Marek  krótko przed Świętami Wielkanocnymi wyruszyli w 
podróż do Norymbergii.  W okolicach Kłodzka w Sudetach kuzyn 
Władek, bratanek Albina, był nadleśniczym w tamtejszych lasach.  
Synowie odwiedzili go i z pomocą gajowego pracującego dla niego, 
przeszli  przez granicę polsko-czeską. Z początkiem kwietnia 1946 
roku, na piechotę przez lasy i góry synowie doszli do pierwszej stacji 
kolejowej po stronie czeskiej.  Pociągiem dojechali do Pragi i udali się 
na nocleg pod adres przekazany im przez rodziców. Ci państwo  
przyjęli ich serdecznie i nazajutrz pociągiem pojechali przez Pilsno do 
granicy niemieckiej. Mieli wprawdzie dokumenty wystawione przez

UNRA, które im ojciec przysłał, ale na granicy Niemcy robili im 
trudności. Na szczęście tam był znajomy Albina i jakoś wyperswadował tym strażnikom że jch przepuścili. 
Jeszcze tego samego dnia zajechali do Norymbergii i byli
znowu razem po 5-1/2 latach rozłąki. Ojciec nie mógł się 
nadziwić jak wyrośli, bo przecież 5 lat  dla młodzieńców to 
duża zmiana. Rodzice wysłali Marka odrazu do gimnazjum w 
Monachium, gdzie Marek udzielał się też w harcerstwie. We 
wrześniu Albin został odwołany do Londynu, jego funkcja 
oicera  łącznikowego  w  Norymberdze  zakończyła  się. 
Stefania z Markiem pojechali do Meppen, gdzie stacjonowała 
1-sza Dywizja aby czekać na transport do Anglii. Leszek z 
ojcem samochodem udali się do Brukseli gdzie Leszek miał 

mieć kontakt na studia w 
Hiszpanii. Niestety
Belgowie nie wpuścili ich do Belgii i musieli jechać do Paryża. Był już 
październik jak Albin sprzedał swój tam samochód, zostawił Leszka w 
Paryżu a sam udał się do Londynu. Leszek mieszkał w hotelu ale wkrótce 
przy pomocy Albina znajomych dostal dokumenty i wizę do Angli.  
Odrazu od początku Albin zacząl rozglądać się za kupnem domu. Wtedy 
dużo czytał ogłoszeń w gazecie. Nie było dużo czasu bo Stefa z Markiem 
niedługo przyjeżdżali. Wtedy to Albin kupił dom w północno wschodniej 
części Londynu pod adresem 27 Albion Square. Może lepiej było wtedy 
było kupić ten dom po zachodniej stronie, gdzie w większości Polacy się 
osiedlali, ale ani Albin ani Leszek nie oriętowali się w tak krótkim czasie 
gdzie będzie dla nas lepiej. Już w styczniu Albin dostał pożyczkę na ten 
dom i gdzieś z początkiem lutego wprowadzili się tam. Już 10 lutego 
Stefania  z  Markiem przyjechali  do  tego  domu.  Zaczęła  się  nauka  i 
przygotowywanie się do studiów w Anglii. Niedługo Marek jedzie do 

liceum w Bodney, gdzie on robi maturę. Leszek zostaje wysłany do obozu gdzie byli polscy żołnierze byli 
przygotowywani do pracy. Leszek tam się znalazł na kursie kreślarskim.  Potem otworzyły się możliwości 

1956  Stefania i Albin z wnuczką Anią 

1956 Rodzina zwujem Ostrowiczem na Albion Sq.

Rodzice z wnukami, synami Marka



studiów technicznych.  Dlatego następnie Leszek i Marek brali różne 
kursy języka angielskiego i przygotowania do wstępnych egzaminów 
na uniwersytet.  Po przyjeździe do Londynu Marek zdaje egzamin 
wstępny na PUC (Polish University College)  ale później  rezygnuje ze 
studiów universyteckich. W tym czasie udziela się bardzo czynnie w 
zespole  tanecznym  polskiej  YMCA  gdzie  poznaje  swoją  żonę 
Wiesławe i ona jest jego partnerką w tańcu. Oni pobrali się w styczniu 
1954.  Marek  pracował  w elektronice  i  miał  stopień inżyniera  od 
profesionalnej instytucji. Pracowal dla firmy Power Optics. Marek
nadzorował instalacje "remote controlled TV camera"  w studiach 
telewizyjnych po calej Europie i byl parę  razy w Chicago.  
Po  jakimś  czasie 
Leszkowi udało się zdać 
egzamin maturalny i
dostać  stypendium  na 
cztery lata studiów i
wkońcu  dyplom  B  Sc 

(Eng) University of London. Z pracą nie było łatwo i  miał 
kreślarską i  trochę  konstrukcyjne.  W wolnym czasie Leszek 
udzielał się na chórze akademickim gdzie poznał swoją żonę 
Krystynę.  W lipcu 1955 roku był ich ślub w Brompton Oratory. 
Rok później urodziła się im  córka Ania. W listopadzie 1957 

opuścili Anglię i na 
Queen Mary
przybyli do
Nowego Jorku. Po dwu tygodniowym pobycie u rodziny siostry
Albina,  Anieli  pociągiem dostali  się  do Chicago,  gdzie już 
mieszkały dwie siostry Krystyny: z rodzinami. 

Stefania z Albinem gospodarowali  sobie w domu. Albin starał 
się cos robić w domu. W małym baraku z tyłu domu założył 
chodowlę pieczarek na sprzedaż. Jednak to mu nie łatwo szło ku 
zmartwieniom Stefanii. Za incjatywą Stefanii Albin dostał pracę 
portera w Science Museum w Lomdynie,  którą miał  aż do 
emerytury.   Stefania  miała  pracę  blizko  domu  przy szyciu 
płaszczy,  różnych torebek i podobnych rzeczy. Marek często 
odwiedzał  rodziców  i  pomagał  im  w  różnych  sprawach 

domowych.  Stefania odwiedziła Leszka rodzinę w 1959 roku i była parę miesięcy podczas urodzin wnuka 
Piotra.  W  następnym  roku  Stefania  odwiedza  rodzinę 
Mederów koło Wiedniu w Austrii. W roku 1961 Stefania 
bierze udział w wycieczce do Włoch. Odwiedza Watykan i 
jest na Monte Cassino. Ojciec Albin w lecie 1965 odwiedził 
Leszka rodzinę. Po drodze odwiedził swoją siostrę Anielę i 
brata  Władysława  w  New  Jersey.  Podczas  paru 
miesięcznego  pobytu  u  syna  był  z  całą  rodziną   na 
wycieczce samochodem do Kanady gdzie byli na weselu
Romka, chrzestnego Ani, i odwiedzili rodziny i znajomych
z dawnych  lat. Mama Stefania w kwietniu 1967 przypływa 
do Nowego Yorku na francuskim statku "France".
Zatrzymuje się u państwa Gelobterów, znajomych ze Stryja 
parę dni a  później odwiedza przyjaciółkę ze Stryja Nelę 

1967 Na wakacjach u Leszka w Stanach

Na urodzinach wnuka Piotra w Chicago

1965 Bratowa Helena odwiedza rodziców w Londynie

1970 Rodzina Leszka odwiedza rodziców w Londynie



Grabowską.  Parę  dni  odwiedza  siostrę  Albina  Anielę  z 
rodziną w Fair Lawn, NJ. Jedzie autobusem do syna w 
Chicago, z wnukami jest już na paradzie 3maja i odwiedza 
rodzinę. Z początkiem czerwca leci samolotem do Toronto do 
swego siostrzeńca Bolesława i jego żony Elsy. Tam jest mile 
przyjęta, odwiedza dużo znajomych i jest w Motrealu na 
wystawie Expo67. Stefania wraca do Chicago  i całe wakacje 
jest z wnukami. Jedzie z rodziną wycieczkę samochodem po 
6 stanach. Podoba się jej w  Ozark Mountains.  7 września 
Leci somolotem do Detroit do rodziców Ani chrestnego z kąd 
leci do Newark gdzie Albin syn Anieli ją spotyka. Stefania 
odwiedza jeszcze swoją rodzinę Mederów w New York i 

Gelebtorowie pomagają jej dostać się na statek  "France". 

Podczas wakacji 1968 roku wnuczka Ania odwiedza rodziców i jest z nimi parę tygodni zwiedająć Londyn. 
1970 cała :Leszka rodzina przylatuje do Londynu aby być z rodzicami. Stefania w tym czasie ma rodzinę 
swego brata Bronisława z Polski. Wszystkim  miło było się spotkać i zapoznać młodzież. 

Ostatnie lata swego życia Stefania udzielała się bardzo  w 
parafii polskiej na Devonia Rd.  Była czynnym członkiem 
sekcji  charytatywnej  parafii  i  w  tym  charakterze  miała 
zleconą  opiekę  nad  trzema  obłożnie  chorymi  osobami. 
Pierwszy Polak sparaliżowany z żoną Angielką, drugie to 
starsze  małżeństwo  podupadłe  na  zdrowiu.  Najwięcej 
trudności  miała z  osobą z  Kresów która była naprawdę 
cieżko chora, miała postępową gangrenę. Gdy przychodziła 
do domu po szpitalu potrzebowała pomocy i tu Stefania 
robiła  zakupy,  sporządzała  strawy i  robiła  porządki.  Po 
jakimś  czasie  ta  osoba  zmarła  w  szpitalu  a  Stefania 
wyprawiła jej pogrzeb. Miesiąc po tym pogrzebie Stefania 
poczuła  bóle  które  ją  nie  opuściły aż  do  jej  zgonu 11 
wrzesnia 1974. Zmarła w lokalnym hospicjum w obecności 

męża, synów i Janiny bratanicy Albina. Pogrzeb odbył sie najpierw w kościele polskim na Devonia a prochy 
jej zostały pochowane jak matka sobie życzyła, w 1977 roku po uroczystej mszy w kościele w grobie siostry 
Albina Ludwiki w Białce Tatrzańskiej.  

Albin odwiedza syna Leszka w Chicago latem 1979. Tym
razem pdróżował samolotem i był parę miesięcy z rodziną. 
Leszek, Krystyna z Ireną  w roku 1981 w drodze do zwiedzania 
pociągiem Francji, Szwajcarii i Włoch dwa razy parę tygodni są 
z ojcem i dziadkiem Albinem. W sierpniu 1983 Leszek i
Krystyna polecieli  do Londynu aby być trochę czasu z ojcem. 
Mieli sposobność być z ojcem u Marków i odwiedzić wielu 
wspólnych znajomych z dawnych czasów.

Mąż Stefani a nasz ojciec i dziadek Albin umiera 6 stycznia 
1985. Leszek i Krystyna lecą na uroczystości pogrzebowe w 
kościele  w  Londynie.  Rok  później  pogrzeb  w  Białce 
Tatrzańskiej zgromadził całą rodzinę z Polski  i jego prochy 
zostały  pochowane  w  uroczystym  pogrzebie  w  Białce 
Tatrzańskiej obok prochów mażonki Stefanii 

1980 Odwiedzamy ojca z Ireną w Londynie

   1970  Żegnamy się z babcią Stefanią na stacji w Londynie 




