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Informacja Sofii ^syperskie.1.

Parstwo Szyperscy mieszkali przed wojną w
Bydgoszczy* le,ąi - Franciszek Szyperski ukończył szkołę 
podchorążych rezerwy w Grudziądzu, Brał udzieł w kompanii 
wrześnio7/ej 1939 reku w Armii "Pomorze". Był dwukrotnie 
ranny. Przez trzy miesiące przebywał w niewoli.

Cd 1941 roku należał do Związku Walki Zbrojnej 
- Armii Frajowej. Posiadał pseudonim "Wicek". Zwierzchni-

trójkę /':PawełM, "Mieczysław"/.
Podczas okupacji-Szyperscy mierzkali przy u- 

licy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy.
F.~zyperski nie był aresztowany. Zmarł 3 3uteg«

1979 roku.
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Wielce Szanowna Pani! P"7- v»^w^
Bardzo przepraszam za tak długie milczenie. Mógł.-* 

bym wyszukać mnóstwo powodów na wytłumączenie tego, ale i tak nie 
wiem czy uwierzyłaby mi. Pani* Więc tylko jeszcze raz bardzo przepra
szam i powiem, że wstydzę się za siebie*

Serdecznie dziękuję za otrzymaną książkę Zagra-Lin. Przeczytałem 
ją dwukrotnie i to bardzo uważnie. Prawie że przestudiowałem. Mimo 
pełnego uznania dla jej autora, powstało u mnie nieco mieszane uczucie. 
Może ma® już pewien kompleks na tym tle, ale za mało zostało uwidocz
nione Pomorza, a raczej wysiłek Pomorzan. Znałem osobiście członka, 
a raczej dowódcę grupy "Osa-Kosa" w Bydgoszczy w latach okupacji. Do 
wojny ppor.rez* Franciszek Szyperski. Służyłem z nim przez pewien

»*
czas razem w wojaku. Był to bardzo zdolny i prawy człowiek, przy tym 
bardzo skromny, Kiedyś wspomniał mi o wyczynach jego grupy, pomijając 
całkowicie w  nich swoją rolę* Wiem jednak, że dużo było jego zasługi 
w podłożeniu bomb zegarowych na dworcu w Berlinie. Kiedy o tym roz
mawia! i śm7 nie było jednak jeszcze atmosfery do tego typu dociekań 
oraz wymieniania współtowarzyszy* Mówił mi jednak, żę było to w lutym 
1i942 roku i nie na dworcu kolejki podziemnej Friedricha tras se, a na 
dworcu szczecińskim* Druga tego samego dnia na Aleksanderplatz, a nie 
1943 roku. Być może, że pan Drzyzga mówi o innych akcjach i o innych
opowiadał mi Szyperski* Nawet później, kiedy po latach przystąpiłem

\
do pisania mej rozprawy i poprosiłem go o pełniejsze informacje na 
ten temat, nie tylko że mi odmówił* Zastrzegł sobie jeszcze, abym nie 
wymieniał jego nazwiska, bowiem uważa tamtą działalność za rozdział 
zamknięty i nie chce do tych czasów- wracać. W latach 1947—48 był na— 
wet moim przełożonym* Szanowałem go i podziwiałem jego cywilną odwagę 
i prawy charakter. Toteż spełniłem jego życzenie i nie wspomniałem 
o nim w książce* Pani jest pierwszą osobą przed którą wyjawiam jego 
nazwisko i rolę, kturą pełnił. Po przeczytaniu książki "Zagra-LIn"
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doszedłem do wniosku, że źle zrobiłem spełniając jego życzenia.
Kpt* Fr.Szyperski już od 10 lat nie żyje, zmarł w Grudziądzu gdzie 
ostatnio pełnił obowiązki kwatermistrza szpitala wojskowego.

W trakcie zbierania przeze mnie dalszych materiałów do ruchu oporu 
trafiłem w archiwach na dwa dokumenty gestapo o podłożeniu bomb ze
garowych na berlińskich dworcach w dniu 5 lutego 1942. A więc dokładnie 
tak, jak mi opowiadał Szyperski. Jeżeli zdołam przepchnąć i opubliko
wać drugie wydanie “Ruchu oporu na Pomorzu” znajdzie w niej swoje miej
sce również kpt* Szyperski*
Poza tym p» Drzyzga nie wspomina o innych wyczynach "Osy-̂ Kosy"*

Jedną z największych akcji było wysadzenie pociągu z amunicją między 
Bogaczewem a Elblągiem* Akcja ta miała napewno miejsce. Niemniej jed
nak poza stwierdzeniem, że taką akcjfi rzeczywiście zorganizowano, nie 
wiadomo dokładnie, czy była to wyczyn "Osy-Kosy" ( czy grupy sabotażowej 
"Gryfa" t Tczewa*

V . ' ' . . ’
Wspomniane wyżej dokumenty gestapo o akcjach w Berlinie mówią, 

że wykonawcy pochodzili z okręgu Gdańska /Reichsgau Danzig-Westpraussen/ 
Konkretyzowali jednak nie na Bydgoszcz a na Brodnicę i na inne Gsoby*
0 ile ma Pani kontakt z panem B.Brzyzgą, to byłbym Pani wdzięczny zą 
przekazanie mojej uwagi o datach akcji zamachów bombowych wr Berlinie 
oraz mojego uznania za poneg wysiłek włożoęy przy opracowaniu tej 
książki*

Mam do Pani jeszcze jedną prośbę* Opublikowany w 6 numerze 
"Zeszytów Stutthofu" artykuł spowodował, że otrzymałem szereg listów 
zachęcających mnie do większego' opracowania na ten temat* Były rów
nież krytyki w prasie, tak że marniałem i sam zabrać w tej materii 
głos. Prześlę Pani ten numer "Pomeranii”* Zbieram więc z całym rozma
chem dalsze i pełniejsze informacje* Dlatego, byłbym Pani niezmiernie 
wdzięczny, gdyby zechciała Pani szerzej opisać o udziale ojca Pani 
w belgijskim ruchu oporu, o czym wzmiankowała w jednym z listów.

Jak już pisałem Hania zmieniła mieszkanie w Uppsali i obecnie 
mieszka : 752 48 Uppsala, Bernadottev. 34. Chociaż bardzo bym chciał,
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czas niestety nie pozwala mi na odwiedzenie jej, chociaż faktycznie 
jestem na emeryturze* Lata biegną a mnie stała brak czasu na zreali
zowanie mych planów publicystycznych. Prawdopodobnie żona ją odwiedzi, 
to mi opowie jak się jej tam żyje* Zresztą zapewne Państwo wiedzą, że 
ay nie masy takich możliwości wyjazdów, jak emeryci innych krajów. 
Chętnie byśmy również zwiedzali świat, ale to zbyt czasochłonne przy 
załatwianiu formalności, no i oczywiście zbyt kosztowne* Pragniemy 
podziękować za pamięć i przesianie nam pozdrowień z Państwa podróży 
do Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim za tak dokładny opis tam
tejszych zwyczajów i życia* Nam by się również nie podobało tam żyć, 
nawet w porównaniu z nieco niższym poziomem życia u nas* Czasem pie
niądz zabija w człowieku to, co jest w nim najcenniejsze* Ale nieste
ty,. takie jest to nowoczesne życie. A nam konserwatystom trudno się 
z tym pogodzić*

Dziękuję również Pani za przesłane mi zdjęcia i wypisy 
z książki WARREN TUTE - ESCAPE ROUTE GREEN.

Jestem Pani niezmiernie wdzięczny za pamięć oraz pomoc*
Jest to bardzo pomocne w mojej pracy badawczej, zwłaszcza w pracach 
poświęconych Pomorzu* Mamy nadzieję, że przyjedziecie Państwo rów
nież odwiedzić- Toruń i wówczas chociaż na parę godzin wstąpicie do 
nas do Gdańska* Serdecznie zapraszamy* Mimo trudności ekonomicznych 
oraz nie najlepszej pogody mamy <tf Gdańsku wielu turystów* Szczególnie 
wielu przyjeżdża z RFN* Jest też sporo młodzieży zarówno z innych 
regionów Polski, jak i z krajów zaprzyjafnionych* Szkoda tylko, że 
Bałtyk zatruty i nie można się kąpać. To znaczy nie ze wszystkich 
plaż można korzystać* My mieszkamy także blisko morza i niestety 
obecnie również nie możemy korzystać z kąpieli jak i z plaży* Nie
mniej sporo turystów nie przestrzega zakazu kąpieli. Przyjeżdżają
przecież nad morze*

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za otrzymaną pocztę* 
Życzymy Szanownemu Państwu wiele radości w życiu codziennym, łącząc 
pozdrowienia
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bez stopnia

D-ca plut.specjalnego
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Wykaz odznaczeń "Jary "

ps. "Wicek" R -K -

•Michała
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