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Eu juty Zzwaćkiej rt

2. urodzona w 1877rr w Niewierzu k/Brodnicy Zmarła 14. nfl.ienajftia 
w Chełmnie

3. Rodzice: Michał i Helena z Sulerzyskich 

4-. Ojciec -ziemianin, matka przy mężu

5. Wykształcenie średnie# zawód pielęgniarka, siostra zakonna w klaszto
rze SS. Miłosierdzia z prowincji Chełmno n/Wisłą#

Wstąpiła do klasztoru w lęolr. Zajmowała się akcją charytatywną w 

Poznaniu przez 3 lata, pielęgnacja do lęlor. Przełożona do u zakon

nego w Potaaniu do 1913*. Od I9l3r. do chwili śmiermi w Chełmnie.

Od lęl3r. prowadzi ekonoaat domu zakonnego i prowincji chełmińskiej. 

Osobowość: roztropna, doświadczona, energiczna, pogodna, uprzejma i 

taktowna:, umiejętność właściwej oceny ludzkich możliwości, wymaga

jąca zawsze więcej od siebie niż od drugich, umiejąca zarażać praco

witością swoją drugich*

6. Okres okupa c.1i

Dalsza praca na odpowiedzialnym stanowisku ekonomki umożliwiała nie

sienie pomocy drugim /szczególniej ludności Chełmna/* rodzony takt, 

spokój w postępowaniu z ludźmi, uprzejmości i  roztropność, władanie 

językiem niemieckim wpływały na zachowanie się Niemców wobec Sióstr. 

Nie hamowało to represji ze strony niemieckich władz administracy

jnych.

Na skutek złośliwego donosu o nielegalne świniobicie w klasztorze 

została aresztowana przez Gestapo 13* lutego l94lr. i po przesłuchach

na Gestapo w Chełmnie, przewieziona do aresztu śledczego policyj-
/

nego w Toruniu potem do aresztu śledczego w Bydgoszczy. Na skutek 

gangreny nogi wynikłej z braku należyte# opieki lekarskiej w Fortach 

w Toruniu po usilnej interwencji przełożonych zakonnych zwolniona 

3o. lipca I941r, do domu macierzystego w Chełmnie umarła 14. VIII. 

I941r.

W notakach biograficznych zanotowano o trosce o współwięźniarki,

Jako dowód jak Gestapo dalece nie darowało Siostrom posłuży notatka: 

29 .lipca l941r. a więc w przeddzień zwolnienia S. Wybickiej areszto

wali siostrę-wspópracowniczkę ekonomki, 17. września nkazali na 5 lal 

ciężkiego więzienia. Rok i 4 miesiące Siostra owa spędziła w (Pordoni< 

poczem przewieziono ją przy końcu stycznia l943r. do obozu w Oświę

cimiu, zgdzie zmarła na tyfus w marcu I9^3r.

/opracowane na podstawie notatek biograficznych SS. Miłosierdzia 
w Chełmnie” .
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1. Wybićka Anna

2, urodzona w 1877r. w Niewierzu, Zmarła 14. sierpnia I941r, w Chełmnie,

3, Rodzice: Michał i Helena z Sulerzyskich

4. Ojciec - ziemianin, matka przy mężu

5. Wykształcenie średnie, zawód pielęgniarka , siostra zakonna w klasz-

6, torze SS. Miłosierdzia z prowincji Chełmno.nad Wisłą.

Wstąpiła do klasztoru w 1901r. Zajmowała się akcją charytatywnąw Poz

naniu przez 3 lata, Pielęgnacja chorych do I9l0r, Przełożona domu za

konnego w Poznaniu do I9l3r, Od I9l3r. do chwili śmierci w Chełmnie.

Od I9l8r. prowadzi ekonomat domu zakonnego i  prowincji chełmińskiej, 

Osobowość'J roztropna, doświadczona, energie zna, pogodna, uprzejma i 

taktowna, umiejętność właściwej oceny ludzkich możliwości, , wymagająca 

zawsze więcej od siebie niż od drugich, umiejąca zarażać pracowitoś

cią swoją drugich,

6 .Okres okupacji

Dalsza praca na odpowiedzialnym stanowisku ekonomki umożliwiała niesie

nie pomocy drugim /szczególniej ludności Chełmna/. Wrodzony takt, 

spokój w postępowaniu z ludźipiuprzejmo^ó i  roztropność, władanie 

językiem niemieckim wpływały na zachowanie się Niemców wobec Sióstr,

Co nie przeszkadzało ±ja w represjach ze strony niemieckich władz 

administracyjnych.

Na skutek złośliwego donosu o nielegalne świniobicie została aresztowa

na przez Gestapo 13, lutego I941r, i  po przesłuchach na Gestapow 

Chełmnie, przewieziona do aresztu śledczego policyjnego w Toruniu potem 

do aresztu śledczego w Bydgoszczy. Na skutek gangrśny nogi wynikłej 

z braku należytej opieki lekarskiej w Portach w Toruniu zwolniona 

3o. lipca 194-ir. do domu macierzystego w Chełmnie, gdzie umarła 

14. sierpnia lQ41r,

W notatkach biografieznach zanotowano o trosce wobec współwięźniarek. 

Jako dowód jak Niemcy- Gestapo nie darowali Siostrom posłuży notatka:

29, lipca I941r. a więc w przeddzień zwolnienia 3, Wybić ki ej aresztowali 

siostrę—współpracowniczkę ekonomki, 17. września skazali na 5 lat cięż

kiego więzienia. Rok i 4 miesiące owa siostra spędziła w Fordonie, 

poczem przewieziono ją przy końcu stycznia I943r, do obozu w Oświęcimiu 

gdzie zmarła na tyfus w marcu lo43r.

/opracowane na podstawie notatek biograficznych SS. Miłosierdzia w 

Chełmnie,
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■j-Wybicka Anna Chełmno

/1877; 4 14.VIII 4l/ur.w  Niewierzu k,Brodnicy 
e.ziemianina Michała i Heleny z Sulerzyskich 
prawnuczka twórcy hymnu.
Była z zawodu pielęgniarką,siostra zakonna w kla
sztorze SS Miłosierdzia w Chełmnie n/W.
W czasie okupacji jako ekonomka klasztoru dawała 
pomoc żywnościową ludności Chełmna„Aresztowana z
donosu za potajemny ubój 13.11 41 r . była wię
ziona w Chełmnie,na fortach toruńskich oraz w Być 
goszczy.Zwolniona 30 .VII 41 z gangreną nogi, 
zmarła w domie macierzystym w Chełmnie.

Zbiory E.Zawackiej,poz.255 PomB,111 1980r.
Źródłos-rel. siostrzenicy Teresy Chełmickie^ z 

Torunia
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2,ST JP
^  Y/ybicka Ann* Chełmno

/1877j * 14*VIII 41/ur*w Niewierzu k,Brodnicy 
e#ziemianina Michał# 1 Heleny * Su 1« rżysk ich v . 
prawnuczka twórcy hymnu.
Była z zawodu pielęgniarką,siostra zakonna w kla
sztorze SS Miłe sierdzi a w Chełmnie n/V’, .
\1» czasie okupacji jako ekonomka klasztoru dawała 
pomoc żywnościową ludności Chełmna,Aresztowana z
donosu za potajemny ubój 13.11 41 r, była wię
zień® w Chełmnie,b « fortach toruńskich oraz w Byd 
goszczy.Zwolniona 30.VII 41 z gangreną nogi, 
zmarła w demie macierzysty* w Chełmnie.

Zbiory 15,Zawaekiej,poz,255 Pe»#tIII 1980r. 
Żródłe:-rel# siostrzenicy Teresy Chełmick^ej r

Toru iii a
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