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M. René ZALISZ 
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Szanowny Panie René! 
 
 Rektor naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze przesłał mi 
pana prośbę o materiały mogące służyć pomocą w opracowaniu biografii O. Edwarda 
Olejnika. To wspaniale, że jego byli uczniowie ciągle o nim pamiętają i chcą uczcić 
setną rocznicę jego urodzin. Tak się złożyło, że osobiście uczestniczyłem w 
pogrzebie śp. O. Edwarda. Byłem wtedy jako diakon we Francji, gdzie w Fonteney-
sous-Bois, czekałem na wizę kameruńską. Na wiadomość o pogrzebie pojechałem 
Vaudricourt i asystowałem biskupowi Wesołemu… 
 
 Gdy idzie o Pana prośbę, to muszę Pana rozczarować. W naszych archiwach 
jest tylko jedna kartka, na której zapisano dane personalne O. Olejnika (imię, 
nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia) oraz jedno zdjęcie. Jest tak 
dlatego, że dom naszego seminarium w Obrze i dom prowincjalny w Poznaniu w 
czasie wojny zostały zajęte przez wojska niemieckie, a oblaci zostali wyrzuceni. Po 
wojnie okazało się, że wszystkie dokumenty zaginęły.  
 
 W załączeniu przesyłam PDF i JPG wspomnianego zdjęcia z czasów wojny 
oraz krótką biografię O. Olejnika z książki O. J. Pielorza (są to strony 161-163). 
Sądzę, że O. J. Pielorz korzystał z naszego archiwum w Rzymie. W tej książce jest 
wiele odniesień do O. Edwarda. Na pewno ojcowie w Vaudricourt mają tą książkę. 
Myślę jednak, że ewentualnie mógłby Pan napisać do naszego archiwum 
generalnego w Rzymie, bo na pewno tam jest więcej dokumentów, które mogą się 
przydać. Aktualnie Archiwistą generalnym jest Polak, O. Maciej Michalski 
(archives@omigen.org)  
 
 I jeszcze mała uwaga: jeżeli biografia O. E. Olejnika miałaby być publikowana 
po polsku, to tekst musiałby być sprawdzony przez jakiegoś Polaka, bo w 
załączonych kartkach jest trochę błędów, szczególnie w odmianie rzeczowników…  
 
 Pozdrawiam serdecznie: Szczęść Boże!      

                               


