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M o j a M a t k a

Zofia Bartel zndomu Ouzowska ur* dn*8*02*1884 r w Popowi# koło 
Torunia, córka Aleksandra i Marii z Lubomskich*
Matka moja pochodziła z wielodzietnej rodziny. Jako najstarsza 
córka obarczona była obowiązkami, niekiedy ponad siły młodego 
organizmu* Żyła wśród kwiatów, które stanowiły radość jej życia 
/dziadkowie posiadali ogrodnictwo/* Wyrosła na przystojną zgrabną 
dziewczynę o blond włosach, ciemnych oczach i przemiłym uśmiechu* 
Była zawaze pogodna, życzliwa dla każdego bez względu na przeciw
ności losu* Życie nie obeszło się z nią łaskawie* Wiele cierpiała, 
zaznała goryczy - tak znamiennej dla przeżyć jej pokolenia* Po 
wielu zmaganiach, wytrwałą i uporczywą pracą osiągnęła dobrobyt.
V 1939 Tm byłyśmy razem z matką w Bydgoszczy* Zanim wkroczyło 
wojsko niemieckie - zorganizowani miejscowi, oraz przyjezdni 
Niemcy zrobili powstanie* Brat mój Janek szukał w sąsiedztwie d y  
wersantów* Zdażało się, że Polacy przychwycili bandytów,którzy 
strzelali do cofającego się Wojska Polskiego oraz ludności cywil
nej* Wówczas odbywał się sąd polowye W ten sposób zginął Niemiec 
Beck, rzeinik, który mieszkał na przeciw naszego domu* Jednego 
dnia zauważyłam z daleka zapłakaną Reckową* Matka podchodzi do 
niej i składa wyrazy współczucia* Byłam oburzona* Dziś z perys- 
pektywy czasu widzę to inaczej*Nle umniejszało to jej ducha pa
triotyzmu, a byłp dowodem jej wielkiego serca, ogromnej wrażli
wości i zrozumienia dla bólu i rozpaczy drugiego człowieka, wyż
szego nad racje polityczne 1 społeczne*
Matka była opanowana 1 cierpliwa* Jej spokój 1 postawa były dla 
nas moralnym oparciem i siłą, która pozwalała nam wierzyć w wyższ 
wartości, słuszność naszej racji - pozwalającą przetrwać koszmar 
wojny i zachować godność w ciężkich i tragicznych chwilach dla
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narodu polskiego i każdego człowieka*
V kroczenie wojsk niemieckich było strasznym przeżyciem* przeko
naliśmy się, te otoczeni byliśmy zeweząd niemieckimi szpiegami* 
Pierwszy wjeżdżający na motocyklu żołnierz niemiecki zatrzymał się
na przeciw naszego domu, gdzie był rzeżnik* Z okna wychyliła sifc 
ręka starszej kobiety, która podała Niemcowi meldunki w kopercie* 
Takich punktów z pewnością było wiele* Na skutek donosu brat mój 
został zabrany przez gestapo* Matka 8traszliwie to przeżyirała* 
Chyba jej gorąca modlitwa sprawiła, że poprostu cuden wydostał się 
z celi śmierci* Przebywał razem z ks* kanonikiem Schulcea dwoma 
inżynierami i młodzieńcem, który leżał na cemencie okrutnie pobity« 
Wezwano brata na śledztwo* Nastąpiła konfrontacją* Przesłuchujący 
gestapowiec ostrym tonem zwrócił się do świadka Niemca/ kościelne
go z kaplicy babtystów/ czy t o ten? Świadek przestraszył się i po
wiedział: nie jestem pewien* Śledztwo skończone* Gestapowiec wy
prowadza brata* Janek był przekonany, że nastąpiła jego ostatnia 
chwila* Tymczasem Niemiec mówi: idź do domu* Ja tam przyjdę, ale 
mftsisz uciekać* Jesteś wykreślony czerwonym ołówkiem jako roztrza
lany* Przyszedł Antoni Kubik / tak aię nazywał ów gestapowiec /* 
Opowiadał, że był w kryminalnej policji 1 wcielono go przymusowo 
do służby w gestapo* Nosił przy sobie księżeczkę do nabożeństwa* 
Mówił, że codziennie aię modli żeby nie było wyroków śmierci*
Matka uszczęśliwiona ugościła ceiym sercem* On także szczęśliwy 
dziękował mówiąc, że czuł się w tym domu jak u matkio 
Jednego dnia idąc z matką ulicą, zauważyłyśmy pochód wysiedleńców* 
Na przedzie ktoś niesie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.Gdzieś 
w tłumie matki z dziećmi* Jakiś pan z kanarkiem w klatce* Co można 
zabrać w pięciu minutach? Miałam przy sobie trochę pieniędzy - rzu 
ciłam w tłum* Zauważył to żandarm - doskoczył do mnie i zamierzył 
się* Matka bez słowa, całą siłę wzroku skierowała ku niemu* Niemie 
opuścił rękę 1 poszedł dalej*
Przerzucani ludzie z miejsca na miejsce często odwiedzsli naez doi13



Nigdy matka nie odmówiła pomocy*, Obiadu zawsze starczyło* ftoprostu 
dolewało się wody, by wszystkich obdzielić* Często.trzeba było 
kogoś przenocować* Zawsze znalazła sposób* Czasem z krzesełek ro
biło się łóżko* Dla każdego była serdeczna, zawsze miała słowa 
otuchy i wiarę w zwycięstwo*
We Włocławku przy ulicy Starodębsklej było ogrodnictwo założone 
przez rodziców matki* Gospodarzyli tam Wacław i Julian Guzowscy 
z rodzinami, Niemcy zezwolili im prowadzić nadal ogrodnictwa pod 
warunkiem, że będą dostarczać warzywa dla wojska niemieckiego*
Ma tka dość często jeździła do Włocławka* W roku 1940 przebywał 
tam czasowo Józef Olszewski ps. "Andrzej", również tam poznała 
Józefa Grussa i Józefa Chylińskiego*
Własne mieszkanie w Bydgoszczy przy ulicy Śniadeckich oddała do 
dyspozycji konspiracji* Mi8łs ps. H Dobra "• Tak się rozpoczęła 
praca dla Polski. Szczególną troską otaczała ludzi z organizacji* 
Odstępowała własne łóżko, żeby zapewnić im dobry wypoczynek.O każ
dej porze była gotowa im służyć* Byli czymś więcej niż rodzina*
W czerwcu 1942 przyszedł " Janusz " /Pałubicki/ uprzedzić, że \/ 
aresztowano Kogoś i może być wsypa* Stało się. Byłam zadowolona, 
że tylko mnie zebrano, ale dla matki był to straszny cios. Odcho
rowała, ale w dalszym ciągu była czynna* Gdy przebywałam w więzie
niu w Starogardzie, jeździła penetrując, jakby się ze mną zobaczyć* 
Nigdy nie zezwolono. Jednego dnia koleżanka z sąsiedniej celi Zosie 
Kopeć /korzystając, że nie było w pobliżu wachmanki/ woła: "Kazia, 
twoja mama".Wdrapałam się do okna, wysunęłam na zewnątrz rękę i 
wymachuję. Nie mogła mnie widzieć, ale dla mnie był to dzień wiel
kiego szczęścia* Innym razem, gdy byłam aame w celi, waehmanka 
Fra ńciszka Fiszer /jak się później dowiedziałam, należała do na
szej organizacji/ podała mi różaniec* >
Jednego dnia matka będąc w kościele w Starogardzie, zauważyła 
dziewczynkę przed obrazem Matki Boskiej* Żarliwie modliła się, a 
łezki spływały jej po policzkach* Matka podeszła do niej i zapy

-  3 -
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tała jakie spotkało ją nieszczęście. Mała była zatrudniona u Niem
ki jako służąca. Pieniądze, które miała na zakupy zgubiła.Po otrzy
maniu od matki marek, zadowolona powiedziała: wiedziałam, że Matka 
Boska mnie wysłucha.
Odważna była matka. Szła w samą paszczę lwa. Nie zrezygnowała, pu
kała nawet do wrót Stutthofu. Nigdy nie pozwolono jej na widzenie. 
Pod koniec 1942 roku pozwolono na wysyłanie paczek. Ile w nich 
było wyrzeczeń ze strony matki. Jednego dnia wywołano mnie po od
biór paczki. Stoję o dziesięć kroków od stołu. Wachmanka /tanaj- 
gorsza,która potrafiła tłuc jajka, żeby sdę przekonać, czy niema 
grypsu/wysypała z torebki cukierki - zdaleka widzę grypsiki. Ogar
nęło mnie przerażenie. Modlę się żarliwie do św. Antoniego, by za
słonił jej oczy.tfsdzwyczajne, zgarnęła wszystko do torebki i mi 
oddała. Taki n^aleńki liścik skreślony ręk^ matki jaką miał wielką 
wartość.Do końca otrzymywałam paczki i to pomogło mi przetrwać. 
Szczęśliwie wróciłam. Cieszymy się, że wszyscy żyjemy.W 1946 roku 
zmerł arcybiskup Hlond. Ns znak żałoby wywiesiłam bisło-żółtą fla
gę. Na skutek przemień ile potraktowano nasze uczucia i trztbs było 
się zgłosić na wskazane miejsce. Matka nie pozwoliła bym po8zła<>
Za mnie odsiedziała -szczęśliwie tylko jeden dzień.
Potem był okres ujawniania i też trzeba było częściowo odsiedzieć- 
- Wypuszczono mnie nocą. Wracam do domu, matka już spała. Miała 
tak bolesny wyraz twarzy. Pomyślałam aobie, że ona nawet we śnie 
cierpi.Zbudziłam ją i natychmiast rozjaśniło się jej oblicze.
Byłam uczuciowo najbardziej z nią związana, ale też przysporzyłam 
jej najwięcej cierpień. Utajona choroba dała o aobie znać. 17 listo
pada 1951 roku zmarła w szpitalu.Przyjechałam, była już w kostnicy- 
jeszcze ciepła. y7
Wtedy dopiero człowiek się zastanawiał. Będąc stale konsumentem 
nic w zamian nie dsjąo, czerpał do ostatka, a ona nigdy nie upom
niała się o swoje prawa.
Za spokój jej duszy ofiarowałam na mszę św.gregoriańskie. Po od-
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prawieniu ich, przyszła do mnie matka we śnie. Wyściskała mnie, 
ezułam jej ciepło - Było mi lżej... tak jak w najcięższych chwi
lach życia, gdy niosła mi pociechę i spokój.
Los Jej powikłany i tragiczny jest znamienny dla przeżyć pokole
nia, które przeżyło dftże wojny światowe.
To Matki polskie kształtowały postawę młodej generacji - żarli
wość ideową, patriotyzm i odwagę- zawsze ofiarne, gotowe dla Oj
czyzny poświęcić to co dla człowieka najcenniejsze- własne życie.

Gdynia,dn«30.VI.1977r. /-/ Kazimiera Rogozińska - Bartel

Załączniki 
t. jedne fotografia

zam.ul. Helska 27-33/59 
81 - 056 Gdynia
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.Bydgoszcz 27.IX.1978r.

Relacja Jadwigi Glińskiej z d. Deruckiej
dotycząca rodziny .Bartlów w Bydgoszczy

W ich domu w Bydgoszczy, przy ul. Śniadeckich 15 była kwatera 
K-dy Obszaru Zachód, gdzie zamieszkiwali w 1944r około lutege 
lub marca "mestwin" i "Dębor". Z polecenia "Piotra" nosiłam 
poczty. Kontakt mój z nimi był jednorazowy. Jeden z tych panów 
utykał, któryś z tych panów był po wojnie dyrektorem Stoczni ^ 
Gdańskiej i mieszkał w Oliwie. Jego łączniczką była "Wanda".
Dom .tsartlów £ył konspiracją - pracowała cała rodzina w konspi
racji niezwykle ofiarnie i dzielnie. .Bezpośrednio kontaktowa
łam się jedynie z siostrą Kazi i>art el/Rogozińskie j/w roku 1943/ 
1944. Kazia jaartel była w obozie koncentracyjnym Stutthof. 
Kontakty były wyłącznie z polecenia szefa sztabu "Piotra". 
Powyższą opinię wypowiadali "Piotr", "Janusz" i "Stanisław", 
przy czym ostatni dwaj podkreślali, źe ogrodnictwo Guzowskich 
we Włocławku (rodzina pp Bartlów) w trudnych latach okupacji, 
zwłaszcza 1943/1943, stanowiło w swoim czasie nie tylko ważny

Za zgodność podpisu 
(-) I.monsiorska 
Bydgoszcz,ul.Dworcowa 22/3
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Bartel Zofia z d. Guzowska ps. “Goebbelsowa”, 
‘IDołmt” (1884-1951), kier. punktu kontaktowego i 
kurierka sztabu KO ZWZ-AK Pomorze w Bydgoszczy. 
"  Ur. 8 II 1884 r. w Papowie k. Torunia w wielo
dzietnej rodzinie Aleksandra Guzowskiego i jego żony 
Marii z d. Lubomskiej - właścicieli gospodarstwa 
ogrodniczego we Włocławku przy ul. Starodębskiej 
28. Ukończyła szkołę powszechną; jako najstarsza 
musiała zająć się młodszym rodzeństwem. Wyszła za 
mąż za Kazimierza Bartla, właściciela hurtowni 
papieru i materiałów piśmiennych w Bydgoszczy, przy 
ul. Śniadeckich 38. Urodziła czworo dzieci. Po śmierci 
męża w 1938 r. prowadziła nadal hurtownię.

Po wybuchu wojny hurtownia została zabrana 
przez Niemców. Bartlowa przystąpiła do konspiracji 
w 1940 r. w czasie wyjazdu do brata Wacława Guzo

wskiego we Włocławku, który gospodarzył nadal w rodzinnym ogrodnictwie (Udało się 
zatrzymać ten duży zakład z obowiązkiem dostarczania warzyw dla wojska.) Dom 
Guzowskich był pierwszym punktem dowodzenia sztabu KO ZWZ-AK Pomorze. Tam 
przebywał często Józef Chyliński, szef sztabu i Józef Gruss, szef wywiadu KO. Tam był 
również zameldowany, podobnie jak dwaj pierwsi. Józef Olszewski, “Andrzej”, wówczas 
kmdt Insp. Włocławek, jako robotnik ogrodnictwa.
Po zaprzysiężeniu Bartlowej, która otrzymała nieco później ps. "Dobra” i “Goebbelsowa”, 
stała się ona kurierką sztabu pomiędzy Bydgoszczą a Włocławkiem. Jej dom stanowił 
odtąd dla sztabu lokal kontaktowy i kwaterunkowy. M.in. przebywał tam oprócz Grussa 
(najczęściej) i Chylińskiego także Jan Pałubicki “Janusz”, kmdt Okręgu, Henryk Gruetz- 
macher, szef łączności Okręgu i -^Alfons Jarocki, kmdt Insp. Tczewsko-Chojnickiego. 
Aby nie utracić tej siedziby konspiracji, na rozkaz Grussa zgodziła się na podpisanie wniosku
0 przyznanie DVL i otrzymała III grupę. Była również zaangażowana w działalności 
samopomocowej, wysyłała paczki do więzień oraz pomagała rodzinom aresztowanych. 
Okresowo wraz z córkami powielały we własnym domu i przewoziły ulotki i prasę, m.in. 
“Polska Żyje”. Matryce otrzymywały od Mariana Górskiego “Rumianka”, szefa proagandy 
KO. Zdobywały materiały potrzebne do drukowania, zakradając się nocą do własnej 
hurtowni.
Punkt “Goebbels” był czynny do listopada 1945 r. Tam przebywali Jan Szczurek-Cergowski
1 Kazimierz Leski, kmdt i szef sztabu Obszaru Zachodniego. Punkt przestał funkcjonować 
dopiero po zaaresztowaniu córki Kazimiery przez UB w Bydgoszczy w dniu 19 XI 1945 r. 
Chyliński tak pisał o Bartlowej w liście z grudnia 1982 r.: “Punkt konspiracyjny sztabu 
Okręgu “Goebbels” 1940-1945. Wybitnie zasłużona w pracy konsp. odznaczona Krzyżem 
Walecznych”.

Zmarła w Bydgoszczy 29 XII 1951 r.
Cała rodzina Bartlów była zaangażowana w konspiracji. Syn Jan, któremu udało się 

ujść jesienią 1939 r. przed wykonaniem wyroku śmierci za zwalczanie bydgoskiej dywersji 
niemieckiej, uciekł do Warszawy, tam w KG ZWZ współpracował z Marią Stabrowską, 
powrócił w 1941 r. i we Włocławku był wywiadowcą siatki KO. Brat Wacław aresztowany 
w 1941 r. i “wykupiony” przez Bartlową powtórnie zaaresztowany w 1943 r. i osadzony w 
obozie. Córka —̂ Kazimiera Bartel-Rogozińska, łączniczka KO ZWZ-AK w Bydgoszczy,

aresztowana w 1942 r i osadzona w Stutthofie oraz powtórnie więziona przez blisko rok 
przez UB Córka Maria Bartel-Marcinkowska, łączniczka KO we Włocławku. Córka Zofia 
B a rte l-L e m k c  dostarczała żywność na paczki przebywając jako robotnica w gospodarstwie 
rolnym niemieckiej rodziny zięcia.

AP AK. T.: B a r te  I J ,  D r y g a ł o  w a W.  G e n d a  s zek  Fr.. J a g i e l s k a - N o w a k o w a  
I.. M a r c i n k o w s k a  M., M e l z a c k a - S z e w c z y k o w a  H . . P o s t o l s k i  S.. W i t t  M.; 
kor. J. Chylińskiego z E. Zawacką 
_ ir  nn P om orzu  W nika D odziemna. ..

Elżbieta Zawacka
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F U N D A C J A
ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ 

ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK

BIURO FUNDACJI • 87-100 TORUŃ • UL. WIELKIE GARBARY 2 • TEL. (0-56) 65-22-186 
http://www.um.torun.pl/AK, e-mail: AK@um.torun.pl, fapak@wp.pl

KONTO: WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA W TORUNIU - NR RACHUNKU 82 1090 1506 0000 0000 5002 0244

Toruń 18.05.2005 r
SX-0uJ ObtuCi

^  ^  ii f g h i 4- ]  \

v Pani
Haliną, Szewczyk

l d * .  A 2 29
ul.R/Brechta 17 A / 43 
03^473 Warszawa

Szanowna Pani Halino !

Ponieważ od pewnego czasu zajmuję się redakcją „Słownika 
biograficznego konspiracji pomorskiej 1939-1945”, Pani Profesor przekazała mi 
Pani uwagi dotyczące pseudonimów Zofii Bartel z d. Guzowskiej oraz Zofii 
Bartel zam. Lemke.

Otóż błąd, który pojawia się w kolejnych częściach wspomnianego 
„Słownika”, pochodzi z relacji pani Kazimiery Rogozińskiej, która podaje:

„ Ps. matki „Goebbelsowa”, „ Dobra”.
Takie pseudonimy podaje także Pani Profesor Elżbieta Zawacka w 

biogramie śp. Zofii Bartel z d. Guzowskiej w cz. 1 „ Słownika". Tak więc 
autorzy kolejnych biogramów powielają go.

Zgodnie z Pani sugestią sprostuję błędne informację w dokumentach i 
kolejnych wydaniach „Słownika”.

Dziękuję za pomoc. Łączę serdeczne pozdrowienia i życzenia zdrowia.

Z wyrazami szacunku i poważania

................................ ................................................................................................................................

Elżbieta Skerska dokumentalistka
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B. Cfcjraenowsici, "Konspiracja ...", atr. JŁO
K.Scjty VI. 94
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KO «K

BARTEL ZOFIA p s ."Dobra" WSK

Pierwsza kierowniczka referatu łączności z obozami 
WSK w Okr. Pom. ZWZ-AK.

Z r . : B . Chrzanowski Konspiracja rządu RP w regionie 
nadbałtyckim (1939-1945), [w:] Walka podziemna..., 
s . 13 £ .
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Bartel Zofia ps.Dobra,p.Geobbelsowa 
A własnej hurtowni papieru,która zabrali jej Niemcy 
wieczorami wraz z córka Maria wykradały papier,matryc*
i inne artykuły piśmienne,które Kwa zawiozła 2 razy di 
ao Tczewa do ilory dla Waldego.W domu mimo aresztowani; 
w 42r córki Kazimiery,odbywały sie odprawy,byłpkt. 
dla poczty.Kwaterowała u niej Kwa.Po zakonczeniu 
dziełan wojennych w ich hurtowni były pisane ulotki 
prez Kazie .Bartel,Halinę llelzacka i lrene Jagielska. 
Kedagował je dr.Marian Górski ps.Ziiołko,z nasłuchu 
radia BBC i jego komentarzami
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Bartel Zofia 2 ^
Był^r one rozprowadzane w teren.Kiedy w 1945^ 
zostało zabitych 2 harcerzy m.i.Henryk Pałubicki 
zostały rozwieszone nekrologi,ze zostali zanoraowanj 
przez zbirów z AK i NSZ.W drukarni p.Bartel zostały 
wydrukowane nowe nekrologi,ze zostali zamordowani 
przez zbirów z NKWD IUE,Ewa zaniosła te nekrologi 
do kawiarni,gdzie w drugim pokoju czekali nasi 
milicjanci i w nocy rozlepili je ne ulicach.
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