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N o t a t k a
z rozmów telefonicznych przeprowadzonych w czasie zbierfcnia 
materiałów do biogramów ksPkan.Jana Konopczyńskiego 
i ks.Zbigniewa Wierzchowieckiego

. Ks .'dr' Zdzisław Lipiński
Pfofesor Wyższego Serai-iarium Duchownego w Szczecinie 
zamieszkały “ “  71-437 Szczecin

"Wrozmowie telefonicznej 1 5.01 .1 §98:r. ks . dr .Lipiński podał,
" że tajne seminarium przy parafii na Szwederowie w Bydgoszczy 
której proboszczem był ks.-Jan Konopczyński a jednym z wikarych 
ks.Zbigniew Wierzchowiecki liczyło kilkunastu uczestników - 
dokładnej liczby nie może podać. Nie może podać jak długo dzia
łało tajne seminarium ponieważ został aresztowany 2.02.1943r. 
kiedy to aresztowano 10 osób. Aresztowanie było' związane z dzia
łalnością konspiracyjny prawdopodobnie zwijaną z AK. Nazwiska 
aresztowanych osób podane sy w artykule ks.Lipińskiego str.368 - 
-369 .L Żaden z księży przy parafii na Szwederowie nie został aresz' 
towany. Początkiem aresztowania tej 10 osobowej grupy było za
trzymanie przez Gestapo rodziny Nagengast.Osobiście nie był 
w konspiracji, a na pytanie o nazwiska związane z konspiracją 
p o da ł Ma ł e c k i.
Ks•dr Lipiński podał adresy żyjących jeszcze wykładowców tajnego
seminarium ks.Bernarda Polzina i ks.Józefa Grzelfezaka. Po wojnie 
zaliczono ks.Lipińskiemu 1 rok studiów tajnego seminarium.

. K̂s. Stanisław alocny
emeryt - rezydent przy parafii Matki Boskiej fatimskiej w Bydg. 
zamieszkały ul.Komuny Paryskiej 7 Bydgoszcz
Ks.Stanisław Mocny był wikariuszem od stycznia 1940r. do
marca 1941r. w kościele Klarysce w czasie gdy rektorem był
kfc.Wier«£howiecki. Niemcy przyd ielili ks .Mocnego do paag&fii
św.Trójcy co nie przeszkodziło w dalszym utrzymywaniu wzajemnych
kontaktów. W marcu 1942r. wychodząc ra^em z ks.Wierzchowieckim 

ś, w drzwiach wej‘ciowych do budynku napotkali gestapowca Eschmanna 
którego rozpoznał ks .Wierzchowiecki ponieważ bgcł przez niego 
przesłuchiwany. Z zimny krwi y na zapytania o mieszkanie ks .Wierz
chowieckiego wskazał dojście do swego mieszkania. Ks.Wierzcho- 
wiecki uszedł z Bydgoszczy^ natomiast ks.Mocny pozostał w mieście.

Ks.Stanisław Mocny sprostował Informacją podany przez P.Eckert 
Urszulę w relacji dot. wynoszenia kradziofr&j odzieży i butów,
W czasie okupacji Polacy otrzymywali tylko ograniczone przydzia
ły* kartkowe na żywność. Dla zapewnienia nawet skromego pmdkreśle-
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'  ’  ,  3uroczystego charakteru przyjęcia dzieci do I Komunii św. Polacy 
byli zmuszeniK do "orgariizowa i.ia" kattek przydziałowych na odzież 
i buty, którymi dysponowali tylko Miernoy. Ekspedientki Polki do
starczały kartki i ks;Moe$y w towarzystwie równych"osób kupował 
już legalnie niezbędne stroje dla dzieci komunijnych i Ks.Mocny 
•protestuje przeciw przedstawianiu swoich działań nijako "wynoszenia

* ' ^kradzionych butów i odzieży".
i . i i ' • <

3Ta zapytanie w sprawie konspiracyjnej działalności, proboszczy 
ks .Konopczyńskiego i ks. Slconiecznego z parafii św.Trójcy oraz 
swojej własnej oświadczył, że mój Ojciec. Wawrzyniec Zbikowski 
przekazał jemu i ks.Szmelterowi formalny rozkaz nie wiązania się 
z jakakolwiek organizacją konspiracyjny bowiem obowiązkiem młodych 
księży jest podtrzymywanie na duchu w tych trudnych czasach wier
nych w uczenia patriotyzmu w szczególności dzieci i młodzieży.
Mój Oj iec zwrócił również uwa ą na prowokatorów i zaznaczył, że 
ważniejsze, od ich osobistego bezpiecr.ctwa jest zagrożeni®, zamknię
cia kościoła i pozbawienia opieki duspasterslciej Polaków.
Do 'połowy 1942r., t.j. do czasu ucieczki Ojca przed aresztowaniem 
przez Gestapo ks.Mocgiy był częstym gościem w naszym domu.

ITa zapytanie w sprawie tajnego seminarium ks.Mocny odpowiedział, że 
nie wied dał o takiej O.-dałalności mimo bliskich kontaktów z księ
dzem «'ie r zchowieckim podkreślając z naciskiem, że u nas isryła praw
dziwa konspiracja - tylko bezpośrednio zainteresowani mieli prawo 
wzajemnie o sobie wiedzieć.- « ♦
Powyższe informacje uzyskałam w trakcie osobistej .rozmowy i rozmowy 
telefonicznej.- . .

■ i ' ■'Urszula Sbkowska

y
*v .
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K«, Wier*chpwieoki Zbi?nlaw (1907 - 1$t0)
■uro&e osy 2.01.1907 r. w Żerkowie k* Jarocina, Syn Hipolita kupca 
1 Teodozji a d, Ziemkiewicz. Szkołą podstawowy ukcicaył w Arkowi*1 
7 1918r. rozpoczął nauką w gimnazjum w Jarocinie* następnie kont/* 
nuował v Krotoszynie,kgdzie zdał egzamin naturalny w 1927 roku,
V gimnazjum należni do Sodalicji Mariańskiej* Studiował w Semina
rium Duchownym w Gnieźnie. Świecenia kapłański© przyjął z r$k 
kA.Kardynała Prymasa Augusta Hlonda 10,06,1953r, w Poznaniu,Został 
skierowany na stanowisko wikariusza do parafii Farnej w Bydgoszczy*
f pierwszy® dniu wojny 1,09,1939r. ks ,W, wraz z innymi książmi

udzielał sakramentów św, równie* ostatniego naaaszcsenla rannym 
w wynlkubombardowania, Sytuacja w Bydgoszczy była tragiczna, ponie
waż Niemcy mieszkający w mieście strzelali w wieź kościelnych 
kościołów ewangelickich i z niektórych domów do wycofującego się 
wojska polskiego oraz uciekającej ludności cywilnej, V poniedziałek 
4.09,1939r. ks.f, wyjechał samochodem do Inowrocławia, a nastąpnie 
do Bieganowa, gdzie przebywał przez 2 tygodnie u ks.proboszcza 
Stanisława Musiała,
Po powrocie do Bydgoszczy zapoznał się i nowymi zarządzeniami oku* 
panta przekazanymi 19,09,1939r, polskim ksląom przez władzą nie* 
mieok&, Książa otrzymali pozwolenia na praoą w kościołach, obowią
zywał jązyk niemiecki, He ze św* były odprawiane po łacinie, kaza
nia nie były głoszone, natomiast ewangelia i ogłoszenia parafialne 
były czytane w jązyku niemieckim, Nad każdym konfesjonałem musiał 
byó umieszczony napis "Hier wird nur dentsch gebeichtete*,
W uroczystość Trzech Króli 6.01*19$©r. zostało odprawione ostatnie 
nabożeństwo we Farze dla Polaków, Nastąpnego dnia Farą objął dla 
Niemców katolików ks.Kaluschke, gdyż w tym dniu rozpoczęto rozbie
ranie kościoła jezuickiego, w którym dotęd pracował.
Kościół Klarysek usytuowany na skrzyżowaniu ul.Gdański#j 1 Jagiel
lońskiej został od 7«01«l940r* przeznaczony dla ludności polskiej 
parafii famej, Hektorem kościoła Klarysek został wyznaczony Ks.S, 
a współpracowali z Nim ks.Jan Ssmelter 1 ks,Stanisław Mocny,
Książa odprawiali Msze św,, pogrzeby, błogosławili małżeństwa, 
udzielali chrztu św, Ks,W, ochrzcił w tym czasie obeonego prałata 
]» .Romualda Biniaka proboszcza kościoła Sw. Braci Mąozennlków,
TO w tym kościele nauczał, poraź ostatni w życiu Mesą św*
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o&aówił różaniea i sk$d wyjechał na męczeńską śmierć lis* Jerzy 
Popiełuszko, f kościąla Klarysek zostały przygotowane 2 gru^y dzie-
ci lo I komunii św, N&uka d/łlool odbywała ai * w aałych jpfupaeh 
w Afciaao-i parafian, a porno a w nauoa udzielały panie ze atowarzysze
nia Młodych Polok - Utlona ty&witSslsa, Agdeszka Szczygieł i ionika 
rłdwska • Obowiazywał ssaloss śpi<&w&aia po polaku* Ks* -ierzchowiooki 

raze:* 2 h3*IiaałiteA*$ 1 ks.Rólskim u parafii !iajśw*Se.rca Pana Jezusa 
w Bydgoszczy przy Placu Piast owa kisi przygotował łacińkie śpiewniki 
pleśni a polskimi melodiami do użytku w kościołach, Gestapo zna
lazło jedcm ze Jplewnlków w kościele Klarysek* Ks.f* wezwano do 
Geet.apu wypytuj$a kto jest autorem śpiewnika, w jakiś celu 1 ile 
sztuk wykonano. Ka.lf, przyznał sl<? do autorstwa 50 a stuk śpiewnika 
przeznaczonego dla chóru 1 organisty* Seatał zwolniony s Oestapo 
ale już w eznale pa Wiolkeiego Postu 19#0r* sos tał ponownie wezwany, 
Gestapo nakazało usunąć w ol^gu 2 tygodni Obraa Czatnaj Madonny 
s bocznego ołtarza kościoła Klarysek* Równoosaśnie zagrożono* że 
jak zostanie wezwany po rag trseol ale wyjdzie aa wolność* Ke*tf* 
ale ueunfł Czarnej iadonny tylko zacrył obrazeai podobnej wielkości*
Kościół Klarysek jest małym kościołem * przed wojnf był kościołem 
rektorskim młodzieży męskiej gimnazjalnej 1 licealnej* Nie mieścił 
parafian więc w niedzielą czą^e Polaków modliła sią w sas/s centrum 
miastu na ulicy* Drażniło to bardzo Niemców 1 w końcu marca 1941r* 
kościół został przejęty przez proboszcza /ary* Odtęd aa drzwiaon 
kościoła Klarysek podobnie jak we Farze widniał napis “.aur fur Deut
sche** Ks*Kaluachke jako ówczesny dziekan praydzlellł pracujących 
w Klaryskach ksląży do różna oh parafii.
Ks.W* został przeniesiony do parafii Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy na Szwederowie do przedwojennej biednej, robotniczej dziel- 
nlcy Bydgoszczy* Liczba mieszkańców tej dzielnicy powiększyła się 
znacznie w czasie okupacji* Zamieszkali tu Polacy wyrzucani ze swoic i 
mieszkań w śródmieściu. Niemcy z pogardę mówili o Szwederowie "Po- 
lemriertel*. Praktyka wyrzucania Polaków głównie z dużych mieszkań 
miała dwa celej pierwszy przekazania dobrze urządzonych mieszkań 
Niemcom przybyłych z Rzeszy oraz t*zw* Balftendeutsche, Besearabien- 
deutsche, Wolynlendeutsche* Częste były przypadki lokowania przyby
łych trans ortem Niemców do jeszcze ciepłych łóżek Polaków. Wyrzu
cania odbywały sią w większości nooę, a na zabranie podręcznych ba
gaży dawano 5 do 15 minut. Drugi* celem było pozbawienie Polaków 
normalnych warunków bytowych zakładając że przy niedożywieniu 
i stłoczeniu w prymitywnych warunkach przyspiesz wyniszczenie lud
ności (szybko rozprzestrzeniały sie wszelkie epidemie^.
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ProbcsacseiB parafii aa Sawederowle by* od 1920r, Iw*Jam iioaepoayaakl* 
Prssy parafii p?aco*aU ka,Bernard Polała, ks.Jóaef Grzelozak, ka.Żu**
romaki i od marca 194tr« ks «Wi«r*ehowieoki, W ezaaie prucy w parafii 
od noyoa 1941r, do marca 1942r, ks.f, t/i organizatorem tajnego Seal-
aariaa Duoliownego, Cd wikariusza gaaeralaego Archidiecezji w Gtoleźale 
ks. vaa Blo?Viue'a uzyskał oioiie plaô fc , co było istotne by ucaestal- 
oy mogli saliczya tą nauką po wojaie, Seminarium Gaieiśnieiiakie było 
wówczas wykoraysty^ane prsa* a^kołą aieaieokxej policji* Słuchaczami 
tajnego eewinariica było kilkaaaioio oaób w tym kilkuosobowa grupa a»* 
clrfskioj eeholi, która drpiewała w ró&ayeH koć oio>a-.\li. V; aytuaojl gdy 
w Bydgoasozy podobnie jak na enłyo Pomorzu rozstrzeliwano ksiąty, 
aresztowano i wywożono 3o o^oa‘%  koaceaira^y jny oh fakt sorg&nluowaala 
talne<?o Seminarium Btwhowaor® dowodni ogromnâ -o optymizmu i uleu^tra* 
słonej odwagi w szezególno&cl probosaoza bauJana Kono^czyiiakieg©, 
ks.Polaina 1 kst ,(rrzelcaaka. nieistotny ofeoll̂ ettosola Ja * £akt, &e ale 
mo*emy ustalić kto był inicjatorem, SKiani »ft orgerdaatcrzy i wykładów* 
oy. Kie udało ale ustalić esy tajno aomnEiriurs dnlałaŁo tło końca oka* 
npcjl, JJdefcuwentorwnn Jest 2*.letnia działalność do lutego 1942r* kie* 
dy areastowano 10 osób. Aresntocenia były zwî ean/s e dv.4ała laośelfc 
konspiracyjny kogeś te tej prupy prawdopodobnie a AE* 2ade» a ksląży 
parafii na Szwederowie nie aostał aresztowany. Po a«teczce 16?.W, 
w aarcu 1942r, poszukiwanego przez Gestapo tajne Seminarium działało»
JCs,W, rrzekarrał ks .Pełsinowi srcje skrypty seminaryjne. lis.Crraeloaak 
był kierownik!w <*ae*:OTy& grupy seminarzystów. Wykłady, oomlealąasne 
dni skąpienie, droga krsyśwrat prowadzono by£y albo w zomknlątyia biu- 
r»e parafialnym luh w kościele, crasotno medytacje na cmentarzach, 
niektóre wykłady prowadsono w zamknięta;} zakrystii kościoła św,Aace* 
rle^o na r?«yftkdwk»j, K> *?cłrin wyfci-dał logil'4/psychologie, liturgiką, 
flloaofi»* *Tąayfca greckie?;© n c z o n c  s i n  indywidualnie. Uczestnicy 
tego otndiara składali egaaeiay. Wśród uczestników by3.1 róv.ui» i  jclery* 
cy lub oaoby zapisane na 1 rok Seminarium * Kilka ucaostalków tajnego 
Seminarium zostało po wojnie kapłanki, cząóć zginął* r: czasie wojny* 
Do wyświęconych kapłanów nalepy Iss, dr. Idpiźskl, ke,Edmund koźmiński* 
zmarł w 1978r, Ówczesny uczestnik a obecnie profesor Seminarium Duchów 
n«f© w Srezecinie ks,dr Lipiński zalicrył po wojnie 1 rok studium 
tajnego.
wykładajf.cy w tajnym Seminaria ks,Bernard Polała został po wo4ie 
wikariuszem ^eners In,ym C-dâ eka, a ks. Józef Orze leżak został rektorem 
Sarnina r i urn Dttcbo^ejo Kplfjiy Ckry* tasowedw w Pda&aaia,
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Ks.?. pracował w pamfil na Suderowie, ale nadal mieszkał prsy 
ul.Parnej 8* W godzinach pr^edpotudniowych w sobotą 21.03.1942r.
Ks.W. wychodząc z ks .Stanisławem Liocnym napotkali w drzwiach wejśolo- 
wych do budynku gestapowca Eschnannn, którego rozpoznał Ks.W, ponieważ 
był przez niego przesłuchiwany. Ha zapytanie o mieszkanie ks.Wiersoho- 
wleckiego aaohowuj^o ziarna kram imkaast dojście do swego mieszkania, 
a nastnpnie wysaadł na uliaą. Gestapo ocekało na Jss.W. przez godziną, 
a nafitopnie zostawiło poleceniebjŁ fes .W. sgtosił si<* na Gestapo do 
godz. 1200 lub w poniedziałek rano. Poprzedniego dnia aresztowano 
ks .Rylskiego z parafii llajaw.Seroa Pana Jezusa, nie było wiąo wątpli
wości ta jest to kolejna akcja Gestapo* W tej sytuacji Ks.W* uszedł 
na Sl$sk do siostry, która mieszkała w Szopienicach. Po trzech mie- 
slacach wyjechał de starszej siostry Merli do GO do Radomska, Posługi* 
wał sls dokumentami brata Henryka, potajemnie odprawiał SSsze św, w koś
ciele parafialnym u ks.proboszcza Sośmlerza. Utrzymywał kontakty s Po
lakami przesiedlonymi przez Hlemoów s Poznańskiego. Był kapelanem 
w oddziale AK w lasach kieleckich koło Przedborza.
W 1943r. został satrąymany podczas łapanki ulicsnej i osadzony w wlą- 
zlaniu w Czestcohowis, Dziljid. znajomościom przekupiono strażników 
i uwolniono dzień przed wywiezienia do obozu zagłady.
Po ustaniu działań wojennych powrócił w 1tf45r. trauportem kolejowy* 
do Bydgoszczy z przepustkę wydąa$. przez komendanta władg rad^ieokieh. 
Po wojnie Ks.i'. pracował w Kłecku sk$d na własny prośbą prsessedł 
od 1.04.1946r. do parani św.iilta w Słupach obsługując dwa kościoły 
(filialny w Olężkowi©} • Prodbe o przeniesienie w etan spoczynku prsgr- 
J$ł ka.Kardynał Prymas Stefan ..yezyński i z dniem 30.09.1979r. swol- 
nił z obowiązków proboszcza w Słupach. Ss.3?. zamieszkał w Bydgoszczy. 
Gdy zaefcodsiła potrzeba spieszył s pos*oc$ duszpueterpkę w Bydgoezcsy 
i dekanacie saubiiiakia* KS.Kardynał Prymas Józef Glenp ulaaow&ł Ks.W. 
9.08.1989r. Radcę Duchowcyr. ad honor©.
Ks.v?ierzęhowieekl zmarł po diuicsej chorobie 8.07.1 y?0r. i aostał 
pochowany na acrnntarzu w Skupach gdzie był wieloletni® proboszczem. -
1* Wiadomości Archidiecezji Gnieźnińskiej 2LV nr 7-o-9/19£G etr. 566 -371 ks .dr Zdzisław Lipiński "Dziwne Seminarium*2. V/iadomcyci Archidiecezji Gnieźnieńskiej XIV! nr 1-2-3- str. 87 Ke.Jan K$tny dziekan - Upomnienie pośmiertne 5. Ks.Romuald Biniak "Bogu 1 i . a. budowa iiwąy te świątynią" str. 14-18
4. relacjo Haliny Grabowskiej „ ks.tLr £.Lipińskiego i kt*.St.Mocnego5-*x3e
SydgosBcz, dnia PI stycznia 1998t.

DTszula ŹbikowiskSi.
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Wierzchowiecki Zbigniew (1907-1990), ksiądz, 
współorganizator samopomocy i tajnego semi-a 
narium duchownego w Bydgoszczy.

Urodzony 2 I 1907 w Żerkowie k. Jarocina, 
syn kupca Hipolita i Teodozji z d. Ziemkiewicz. 
Szkołę powszechną ukończył w Żerkowie.
W 1918 rozpoczął naukę w gimnazjum w Jaro
cinie. Następnie kontynuował ją  w Krotoszynie.
Po maturze w 1927 studiował w Seminarium 
Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 10 VI 1933 w Poznaniu. Został skie
rowany na stanowisko wikariusza przy famej 
parafii w Bydgoszczy.

Dnia 1 IX 1939 wraz z innymi kapłanami 
udzielał rannym sakramentów podczas bombar
dowań. W obawie przed aresztowaniem 14 IX 

1939 wyjechał do Inowrocławia, a potem Bieganowa, gdzie przez dwa tygodnie 
przebywał u ks. Stanisława Musiała. Po powrocie do Bydgoszczy podjął pracę 
duszpasterską. Od 7 I 1940 rektor kościoła klarysek; współpracowali z nim ks.
Jan Szmelter i ks. Jan Mocny. Wbrew zakazom okupanta nauczał po polsku. 
Zorganizował przygotowanie dwóch grup dzieci do komunii św. Nauka odby
wała się w małych grupkach w domu parafian. Pomocy udzielały członkinie 
przedwojennego Stowarzyszenia Młodych Polek: Helena Tykwińska, Anna 
Szczygieł, Monika Karłowska. Razem z ks. Dachterą i ks. Rólskim z parafii 
Najśw. Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy przygotował łacińskie śpiewniki 
z polskimi melodiami. Wezwany do gestapo, przyznał się do autorstwa 50 eg
zemplarzy śpiewnika przeznaczonego dla chóru i organisty. Uniknął aresztowa
nia. Po pewnym czasie ponownie wezwany, otrzymał polecenie usunięcia z ko
ścioła w ciągu dwóch tygodni obrazu Czarnej Madonny. Madonny nie usunął, 
zakrył obrazem podobnej wielkości. W końcu marca 1941 kościół został prze
jęty przez niemieckiego proboszcza. Ks. Kalusche, ówczesny dziekan, przydzie
lił ks. Z. Wierzchowieckiego do parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na 
Szwederowie, gdzie proboszczem był ks. Jan Konopczyński. Przy parafii pra
cowali też: ks. Bernard Polzin, ks. Józef Grzelak i ks. Żuromski. Od marca 1941 
do marca 1942 był organizatorem tajnego seminarium duchownego za cichym 
przyzwoleniem wikariusza generalnego Archidiecezji w Gnieźnie ks. van Bleri- 
gue'a. Na tajnym seminarium wykładowcami byli m.in.: ks. Bernard Polzin i ks. 
Józef Grzelczak. Dnia 21 III 1942 uniknął aresztowania w swoim mieszkaniu 
przy ul. Famej 3 (aresztowano wtedy 10 osób za działalność w AK). Wyjechał 
do siostry na Śląsk, potem do Radomska, posługując się dokumentami brata 
Henryka. Potajemnie odprawiał msze, utrzymywał kontakty z Polakami przesie
dlonymi tu z Poznańskiego. Był kapelanem w oddziale AK k. Przedborza (Kie
leckie). W 1943 zatrzymany podczas łapanki ulicznej, uwięziony w Częstocho
wie, skąd wykupiono go dzień przed wywiezieniem do obozu koncentracyjnego.

Soou. fa o  fatf w  ̂ p
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Po wojnie, w 1945 wrócił do Bydgoszczy. Pracował w Kłecku, skąd na wła

sną prośbę przeszedł 1 IV 1946 do parafii św. Wita w Słupach. Dnia 30 IX 1979 
ks. kardynał Prymas Stefan Wyszyński przeniósł Z. W. w stan spoczynku. Za
mieszkał w Bydgoszczy, udzielał posługi duszpasterskiej tu i w dekanacie szu
bińskim. Z nominacji ks. kardynała Prymasa Józefa Glempa od 9 VIII 1989 
został radcą duchownym ad honores. Zmarł 8 VII 1990 i został pochowany na 
cmentarzu w Słupach, gdzie był wieloletnim proboszczem.

APAK, T.: Wierzchowiecki Z.; B i n i a k R., Bogu i im zbudowaliśmy tą świątynię, 
Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej 1991, nr 1-2-3; K ą t n y ,  Wspomnienie 
pośmiertne, Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej 1991, nr 1-2-3; L i p i ń s k i  
Z., Dziwne seminarium, Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej, XLVI, nr 1-2-3.

Urszula Żbikowska__________ _____________  J 13
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\r.chiwum Pomorskie Armii Krajowe] 
Jl.W.Garbary 2 ,te l .6 5 -2 2 -1 86  

8 7 -1 0 0  T O R U Ń

3 6 2  POM 2 0 0 1  
■k • dz »•••••••••••••

Toruń dnia 21 U  2001
Szanowna Fani 
Urszula Żbikowska

Szanowna Bani
85 - 222 Bydgoszcz

Proszę uprzejmie o przesłanie zdjęcia legitymacyjnego Ks Zbigniewa
Wierzohowieokiego , dokumentów , wycinków prasowych , relacji
H* Grabowskiej, ks.dr• Z *  Lipińskiego i ks* St. Mocnego w/w 
osoby •

V oczekiwaniu na wiadomość 
od Fani pozostaję z wyrazami 
szyounku i poważania •
Uj
iDokumentaliskumentalista mgr Hicbał Ojczyk

\

15



Urszula Ż .b i k o w s k a 

85 222 Bydgoszcz

Bydgc z, lia o.03*20u1r.

J u n d a c  j a 
Archiwum jr'o .orskie 
Armii Krajowej
uL. wielkie G- .r'.afcy 2

87 100 T o r u a
h,

Szanoz.ny Panie ,

W odpowiedzi na Pana pismo l.dz. 362 POm 2001 wyjaśniam, 
że o lut ogo 1998r. przesłałam listem poleconym na adres IPuadacji 
b iogram ks.Sbigniewa Jierzchowieckiego z z a „.cz.aika.zi i zdjęciem. 
Ja hońcu biogramu poda-can ../kas za; liczników.
Proszę odszukać w archiwa Fundacji przedmiotov:e mzteriły.
Joje możliwości sprowadzają się do przekazania Panu posiadanych 
kseroho. ii relacji J r.liny Grabowskiej, pisma siostry Łs . Polzina 
i mojej notatki z roz::<5v. przeprowadzonych z ks.dr._.lipinszim 
i ks .St. Joc^jim "(notatka 'zaziera adres obu księży).

3 załączniki Z poważaniem
1

y

Wpłynęło dnia -----
l J- 5 <3 (o & 00J £
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