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J e z i o r s k a  Siara / 1^12 - 1944 /

Kurierka Inspektoratu Grudziądz Związku V.alki Zbrojnej,więźniarka 

Ravennbruck

11.listopada 1934 na apelu więźniarek w obozie koncentracyjnym w

Neubrandenburg i w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck SS -owskie 

władze obozowe ogłosiły,że więźniarka Klara Jeziorska została powie

szona za sabotaż.Ten zbrodniczy wyrok uzasadniono wykrytym rzekomo 

w fabryce części samolotowych w Neuhr&nueriburgu umyślnym uszkadzaniem 

precyzyjnych części tam produkowanych,Ziwne są następujące faktty do

tyczące tej tragicznej sprawy:

Klara Jeziorska została wraz z grupą kobiet wywieziona do obozu w 

fiavensbrOck 9,czerwca 1342 r. Jej numer obozowy to liczba 11 611, 

t  pierwszym etapie swego pobytu w obozie pracowała w tzw.Ausseńkom- 

mando wykonującym roboty w okolicznych gospodarstwach rolnych a w 

lipcu 1943 r,została "odtransportowana",nadal jako więźniarka, do 

pracy w fabryce części samolotowych w Neubrandenburgu.Przydzielono 

ją do działu montażu części precyzyjnych.% maju 1944 r.w związku z 

rzekomo wykrytym sabotażem objęto Jeziorską śledztwem i to jako głów- 

na poaejrzanafpo czym umieszczono ją w straszliwym bunkrze obozu kon

centracyjnego w RavensbrGck,gdzie wykonano wyrok śmierci,

A oto nieco danych biograficznych zmarłej więźniarki oraz jej powią

zań konspiracyjnych;

Jeziorska urodziła się 23.września 1912 r,w Berlinie-Pankow,jako 

córka emigranta piekarza %ladys|>awa Bartla i jego żony Marianny z

domu Kaźmierska.Bartlowie sprowadzili się do Polski około roku 1924 

wraz z dwiema córkami Stanisławą i Klarą i osiedlili się w Osieku 

n/Notecią.Tam Klara wyszła za mąż 28,maja 1931 r. za urzędnika pocz

towego Alfreda Wiktora Jeziorskiego z Kościerzyny,ur.13.kwietnia 

1910 w Wisłoujściu k/Gdańska,syna urzędnika magistrackiego Antoniego 

Jeziorskiego i jego żony Zaleski Hasemann,zamieszkałych w tym czasie 

w Toruniu przy ul.Kościuszki 57.Małżeństwo Klary z Alfredem zostało

rozwiązane orzeczeniem sądu w Toruniu z dniem 18.listopada 1940 r« 

Jeziorska miała kilkuletniego synka Stanisława,
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\Ł czasie okupacji Jeziorska mieszkała z Teściami w Toruniu,potem 

była zameldowana u rodziny Anuszynów w Toruniu a mieszkała u siostry 

Stanisławy Kurek przy ul.Mostowej na przełomie 19*0/41,Pracowała 

jako kelnerka w niemieckiej} restauracji.

początku 1940 r,Klara została zaprzysiężona na członka Związku 

kalki Zbrojnej,w skrócie Z%Z,przez Zygmunta Koźlikowskiego /Ogrod

nik/ pierwszego dowódcy Inspektoratu Grudziąćlz Z^Z#Kożlikowski,po

rucznik 6 6 pp pochodzący z Wąbrzeźna,rozpoczął organizowanie podziem
na terenie powiatów GrudziądzfChełmno .i y.ąbrzeźno. 

nego wojska w listopaczie l3o9 r . ,przyjechawszy na Pomorza na roz

kaz Józefa Ratajczaka /Karolczak/,desygnowanego na komendanta Okręgu 

Pomorskiego Służby Zwycięstwu Polski /SZPfpoprzedzającej ustanowienie 

na początku 1940 r. Związku ¥.alk* Zbrojnej/ a przebywającego wówczas 

jeszcze w tarszawie, Jeziorska pełniła funkcję toruńskiej łączniczki 

Koźlikowskiego,Znała punkty kontaktowy przy ul.Koniucfcy 30/32#gdzie 

kuzynowie Koźlikowskiego,Edward i Kazimierz Kłosińscy,zaprzysiężeni 

do podziemnego wojska posiadali ogrodnictwo,?# punkcie tym spotykał 

się Koźlikowski z komendantem Batajczakiem,jego szefem sztabu Józe

fem Chylińskim /wówczas "Bolesław”/ lub z ich wysłannikiwm Stefanem 

Karittfcarwzkx Kłosińskim,mieszkającym w Warszawie,Innym punktem ob

sługiwanym przez Jeziorską,dokąd przekazywano pocztę z Grudziądza 

mieścił się na ul,Mostowej przed Hotelem pod Orłem.Jeden z dalszych 

punktów kontaktowych,do którego dochodziła Jeziorska mieścił się na 

Chełmińskim Przedmieściu.

Zasadniczą funkcją Jeziorskiej były wyjazdy kurierskie do Grudzi^Jza

i Chełmna,Jeździła również kilkakrotnie do Warszawy.

Dnia 6 ,lutego 1941 r. zostali aresztowani w Toruniu u Stanisławy Kuxs 

rek Koźlikowski i Jeziorska,% czasie rewizji znaleziono tam broń o- 

aobistą "Ogrodnika",Był to przypuszczelnie dalszy ciąg aresztowań 

j e s i e n n y c h ,kiedy to 24,listopada 1340 r.aresztowano w Warszawie

•♦Karolczaka” i inne osoby z jego sztabu.
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Razem z Jeziorską aresztowano również siostrę Stanisławę i sios

trzeńca Konstantego,których jednak zwolniono po dwóch tygodniach.

17.lutego nastąpiły dalsze aresztowania obejmujące rodzinę Kłosińs

kich i Koźlikowskich,kuzynów Edwarda i Kazimierza i ich siostrę Ka-
4 4  4  ̂ ^  Wojciecha

zimierę,siostrę "Ogrodnika" Martę Wasołowską ^  jej męża i brata Roma

na i siostrę Janinę,mieszkających w Wąbrzeźnie,narzeczoną Halinę Le

wandowską z Chełmna - razem 8 osób.Na początku marca aresztowania 

przeniosły się na cały inspektorat i trwały do 6 #kwietoia 1341 r. 

Objęły one członków organizacji "Orzeł Biały" /taką nazwę dla gru

dziądzkiego ZWZ przyjęto tam po zcaleniu przez "Ogrodnika" kilku 

grupek konspiracyjnych,głównie ze środowiska zawodowych podoficerów/ 

Łącznie znalazło się wówczas w więzieniu 76 osób,w tym 18 wojskowych. 

Po śledztwie wywieziono dnia 29.maja 1941r#do obozu koncentracyjnego

w Stuttbofie 24 osoby,skąd wyszło żywych po wojnie 6 o s ó b , ^ 1̂

wówczas aresztowanych znalazł się

prof,Aleksander Hevelk«,potomek siedemnastowiecznego polskiego as

tronoma oraz jego córka Jadwiga Hevelke z Chełmna,do której jeździła 

Jeziorska.

Śledztwo aresztowanych kobiet,t.zn.Klary Jeziorskiej,Marty Wesołow

skiej,Kazimiery Kłosińskiej,Janiny Koźlikowskiej,Haliny Lewandows

kiej,Leokadii Kuklińskiej,Jadwigi Hevelke,odbyło się w Toruniu a od 

17.maja w Bydgoszczy."Ogrodnika" wywieziono jesienią 1941 r.po nie 

udanych dwóch próbach samobójstwa do obozu koncentracyjnego w Maut

hausen,gdzie uśmiercono go zastrzykiem fenolu 14.stycznia 1M 2 r #

Grupa kobiet została w kilku etapach wywieziona do obozu w Ravens- 

bruck.w tym Jeziorska,jak już pisalSśttyjdnia 9.czerwca, .

Literaturatiliechanowski K, ,Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 19|9« 
1945,Warszawa,1972 
Kiedrzyńska w . ,RavensbrQck, 1965 
By nie odeszły w mrok zapomnienia,Warszawa 1976 
Zawacka E #,Z dziejów żołnierskiej służby Torunia* 
nek,"Rocznik Toruński 1981" /w druku/
Liczne wzmianki w relacjach znajdujących się w zbio
rach autorki biogramu, w tym wyniki poszukiwań 
mjr Henryka Hirsza,syna zamordowanego podoficera 
z grudziądzkiego "urła Białego"
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i n a l F  y i j - a e ł a  •■.•frawc^saj

V. tym miejscu należało by sprostować błędną informację K..Ciecha

nowskiego /poz«l podanej wyżej literatury / na stronie 363fgdzie 

»ylnie p̂ ki-aje nazwisko Jezierska zamiast Jeziorska.Podaje ponad 

to,że Jeziorska była łączniczką między Komendą Główną PAP a or

ganizacją w Gradziądzu,co nie odpowiada prawdzie.Ciechanowski 

nadmienia zresztą na stronie ą33,że nie rozszyfrował pseudonimu 

"Ogrodnik".który był dowódcą Jeziorskiej. .
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J e z i o r s k a  Klara / iai2  - 1344 / /jj'”

Kurierka Inspektoratu Grudziąuz Związku V,alki Zbrojnej,więźniarka 

RavensbrGck

11,11stopada 1344 na apelu więźniarek w obozie koncentracyjnym w

Neubrandenburg i w obozie koncentrawyji^ym w Ravenabruck 3S -owskie 

władze obozowe ogłosiły,że więźniarka Klara Jeziorska została powie

szona za sabotaż.Ten zbrodniczy wyrok uzasadniono wykrytym rzekomo
w.*.

w fabryce części samolotowych w Naubrandenburgu usa>ślnyrc uszkadzaniem 

precyzyjnych części tam produkowanych,Znane są następujące faktty do

tyczące tej tragicznej sprawyi

Klara Jeziorska została wraz z grupą kobiet wywieziona do obozu w
jr.

Bavensbruck 3.czerwca 1342 r, Jej numer obozowy to liczba U  611, 

pierwszym etapie swego pobytu w obozie pracowała w tzw.Auasenko®- 

mando wykonującym roboty w okolicznych gospodarstwach rolnych a w 

lipcu 1343 r,została ‘'odtransportowana",nadal jako więźniarka9 do 

pracy w fabryce części samolotowych w Neubrandenburgu,Przydzielono 

ją do działu montażu części precyzyjnych.% maju 1944 r.w związku z • 

rzekomo wykrytym sabotażem objęto Jeziorską śledztwem i to jako głów

na podejrzana,po czym umieszczono ją w straszliwym bunkrze obozu kon

centracyjnego w KavensbrQck,gdzie wykonano wyrok śmierci,

A oto nieco danych biograficznych zmarłej więźniarki oraz jej powią

zań konspiracyjnych;

Jeziorska urodziła się 23.września 1912 r,w Berlinie-Pankow,jako 

córka emigranta piekarza V,ładys$awa Bartla i jego żony Marianny z

domu Kaźmieraka.Bartlowie sprowadzili się do Polski około roku 1924

wraz z dwiema córkami Stanisławą i Klarą i osiedlili się w Osieku

n/Notecią.Tam Klara wyszła aa mąż 28,maja 1931 r. za urzędnika pocz

towego Alfreda Wiktora Jeziorskiego z Kościerzyny,ur.13.kwietnia

1310 w Uisłoujściu k/Gdańska,syna urzędnika magistrackiego Antoniegc

Jeziorskiego i jego żony V.aleski Ha semann, zamieszka łych w tym czasi

w Toruniu przy ul.Kościuszki 67,Małżeństwo Klary z Alfredem zostało

rozwiązane orzeczeniem sądu w Toruniu z dniem 18,listopada 1340 r, 

Jeziorska miała kilkuletniego synka Stanisława,
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V. czasie okupacji Jeziorska mieszkała z Teściami w Toruniu,potem 

była zameldowana u rodziny Anuszynów w Toruniu a mieszkała u siostry 

Stanisławy Kurek przy ul.Mostowej na przełomie 1940/41.Pracowała 

jako kelnerka w niemieckiej restauracji,

Ti początku 1940 r,Klara Z0 3tał3 zaprzysiężona na członka Związku 

fcalki Zbrojnej,w skrócie ZY.Z,przez Zygmunta Koźlikowskiego /Ogrod

nik/ pierwszego dowódcy Inspektoratu Grudziądz Z^Z^ożlikowski,po

rucznik 6 6 pp pochodzący z ląbrzeźna,rozpoczął organizowanie podziem
na terenie powiatów Grudziądz.Chełmno i Wąbrzeźno, 

nego wojska w listopadzie 1939 r . ,przyjechawszy na Pomorze na roz

kaz Józefa Ratajczaka /Karolczak/,desygnowanego na komendanta Okręgu 

Pomorskiego Służby Zwycięstwu Polski /SZPfpoprzedzającej ustanowienie 

na początku 1940 r # Związku V.alktł Zbrojnej/ a przebywającego wówczas 

jeszcze w warszawie. Jeziorska pełniła funkcję toruńskiej łączniczki 

Kożlikowskiego.Znała punkty kontaktowf przy ul.Koniuchy 30/32fgdzie 

kuzynowie Koźlikowskiego,Edward i Kazimierz Kłosińscy,zaprzysiężeni 

do podziemnego wojska posiadali ogrodnictwo,!' punkcie tym spotykał 

się Koźlikowski z komendantem Ratajczakiem,jego szefem sztabu Józe

fem Chylińskim /wówczas "Bolesław^/ lub z ich wysłannikiwa Stefanem 

Kątkiii>can7E«kx Kłosińskim,mieszkającym w lfearszawie,Innym punktem ob

sługiwanym przez Jeziorską,dokąd przekazywano pocztę z Grudziądza 

mieścił się na ul#Mostowej przed Hotelem pod Orłem.Jeden z dalszych 

punktów kontaktowych,do którego dochodziła Jeziorska mieścił się na 

Chełmińskim Przedmieściu,

Zasadniczą funkcją Jeziorskiej były wyjazdy kurierskie do Grudziądza

i Chełmna,Jeździła również kilkakrotnie do Warszawy,

Lnia 6 .lutego 1941 r # zostali aresztowani w Toruniu u Stanisławy K u n  

rek Koźlikowski i Jeziorska.% czasie rewizji znaleziono tam broń o-

sobistą "Ogrodnika".Był to przypuszczalnie dalszy ciąg aresztowań 

jesiennych,kiedy to 24.1istcpade 2940 r.aresztowano w V.srszawie

'Karolczaka*' i inne osoby z jego sztebu.

2
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Razem z Jeziorską aresztowano również siostrę Stanisławę i sios

trzeńca Konstantego,których jednak zwolniono po dwóch tygodniach.

17.latego nastąpiły dalsze aresztowania obejmujące rodzinę Kłosińs

kich i Koźlikowskich,kuzynów Edwarda i Kazimierza i ich siostrę Ka-
. Wojciecha/

zimierę,siostrę "Ogrodnika" Martę Wesołowską^ jej mężaYŁ brata Roma

na i siostrę Janinę,mieszkających w Wąbrzeźnie,narzeczoną Halinę Le

wandowską z Chełmna — razem 8 osób^Na początku marca aresztowania 

przeniosły się na cały inspektorat i trwały do 6 #kwietmia 1941 r. 

Objęły one członków organizacji "Orzeł Biały" /taką nazwę dla gru

dziądzkiego ZWZ przyjęto tam po zeaieniu przez "Ogrodnika" kilku 

grupek konspiracyjnych,głównie ze środowiska zawodowych podoficerów/ 

Łącznie znalazło się wówczas w więzieniu 75 osób,w tym 18 wojskowych 

Po śledztwie wywieziono dnia 29,maja 1941r.do obozu koncentracyjnego

w Stutthofie 24 osoby,skąd wyszło żywych po wojnie 6 o s ó b . ^ 1* ^

♦y:vyyyyy-ryyyn;ryMyw* * ay.yygp-Ęy y y wówczas aresztowanych znalazł się

prof,Aleksander Havelka,potomek siedemnastowiecznego polskiego as

tronoma oraz jego córka Jadwiga Hevelke z Chełmna,do której jeździła 

Jeziorska.

Śledztwo aresztowanych kobiet,t.zn^Klary Jeziorskiej,Marty Wesołow

skiej, Kazimiery Kłosińskiej,Janiny Koźlikowskiej,Haliny Lewandows

kiej,Leokadii Kuklińskie,}, Jadwigi Hevelke,odbyło się w Toruniu a od 

17.maja w Bydgoszczy,"Ogrodnika" wywieziono jesienią 1941 r 0po nie 

udanych dwóch próbach samobójstwa do obozu koncentracyjnego w Maut

hausen,gdzie uśmiercono go zastrzykiem fenolu 14.stycznia 1942 r ę

Grupa kobiet została w kilku etapach wywieziona do obozu w Ravens- 

bruck,w tym Jeziorska, jak już pisałtó*y,dnia ^czjrw^a,  ̂

LiteraturarŁiechanowski Kf ,Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 19f9- 
1945,Warszawa,1272 
Kiadrzyńska W.,RavensbrGck,1965 
By nie odeszły w mrok zapomnienia,Warszawa 1976 
Zawacka E*,Z dziejów żołnierskiej służby Torunia- 
nek,"Rocznik Toruński 1981" /w druku/
Liczne wzmianki w relacjach znajdujących się w zbio
rach autorki biogramu, w tym wyniki poszukiwań 
mjr Henryka Hirsza.syna zamordowanego podoficera 
z grudziądzkiego "Orła Białego"
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^ tym miejscu należało by sprostować błędną informację ^ C i e c h a 

nowskiego /poz+1 podanej wyżej literatury / na stronie 363ygdzie 

mylnie nazwisko Jezierska zamiast Jeziorska.Podaje pomad

to,że Jeziorska była łączniczką między fomendą Główną PAP a or» 

ganiaacją w Grudziądzu,co nie odpowiada prawdzie#Ciechanówski

nadmienia zresztą na stronie ą33fże nie rozszyfrował pseudonimu
[fi ' • *%: - :&■ fT ‘ " --  ̂ *• ..  ̂  ̂ ~

"Ogrodnik ", który był dowódcą Jeziorskie j*

C_pcuj
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t&ZAi) SSUdiU CTJmiJ&Q 

H1AJTA I GMIHY 

WTRZY3K

(D
ł

Wyrzysk, dala 4 slei-pnla 1978 roku
O F P / s

Gbyw, Henryk Kirsz 

nl. Budrysów 18 m, 31 

04*119 w a r s z a w a

W związku z otrzymane® pismem Obyw, w sprawie dotyczącej 

Klary Bartel - Urząd -tanu Cywilnego w Wyrzyska uprzejmie wyjaśnia, 

źe mąż Klary Bartel na imię miał Alfred Wiktor, był urządnikiem 

pocztowym, urodzony 13 kMretnia 1910 roku /nazwa niemiocka- 

V.eischsehmunde k, Gdańska/ zamieszkały wKościerzynie /1’omorze/.

Był synem urzędnika magistrackiego Ar 1931 r/ Antoniego Jeziorskie

go i jego żony Zaleski z d, Haseoann, zamieszkałych w tym czasie 

w -oruniu ul, Kościuszki 57. Świadkami przy zawarciu mai żertwa 
byli: Franciszek Kasprowicz liczący w 1931 r» 61 lat, zamieszkały 

wówczas w Osieku oraz -incesty Wiśniewski 45 lat również z Osicka. 

waoby te nie ży^ą#

llałśeastwo Klary z Alfredem .'ikJborem zostało rozwiązane z daiem <■

18 listopada 1940 rolcu orzeczeniem Sądu w loruniu /1 Ii 80/40/* 
Pragaą nadmienić, źe jestem mieszkanką Osicka i chcąc pomóc w 
zasięgnięciu tak ważnych dla Obywatela informacji, przeprowadzałam 

rozmowy ze starszymi osobami zamieszkałymi stale w Gsieku na 

temat Klary Bartel, jednakże bez rezultatu - ponieważ nikt nie 

może sobie takowej przypomnieć. Ponadto z przykrością muaz* 

stwierdzić, że powyższe dane są wyczerpujące - zarejestrowane 

w aktach tutejszego Urzędu -tanu Cywilnego,

K i e r o w n i k  

Urzędu Stanu Cywilne 30 

podpis

Ludwika Badura
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Jeziorska Klara z domu Bartel ps."Jadwiga", żołnież SZP/ZSZ /1912-1944/ 
urodzona w  Berlinie-Pankow. Rodzica; Władysław Bartwl /piekarzy aatka 
Marianna z domu Kurak. Małżeństwo z Alfredem Jeziorskim zawarte w Osiee 
ku w  1 9 3 1 r . , zostało rozwiedzione w  listopadzie 1940 r. w Toruniu. 
Jeziorska mieszkała z rodzicami w Toruniu ul. Kećolusskl 57, potem 
u siostry na ul. MostwweJ w Toruniu.
W marcu 1940 r. Została łączniczką Zygmunta Koźlikowskiego ps. 'Ogro
dnik^","Zygiaunt*, pewnego inspektora inspektoratu SZP/ZWZ - Grudziądz. 
Jeździła Jako kurierka,”Zygmunta* z Torunia do Grudziądza, Chełmna, 
Wąbrzeźna a także do Warszawy.
Wskutek wielkiej wsypy w dniu 6 .II.1941 r. zostaje aresztowana wraz
z ‘'Zygmuntem". Po ^ledzt?fie w Gestapo toruńskim 1 bydgos^irs J* 3‘?p!łnno 
do 'Ravensbruck, rdr.ie za ssbetaż crzy ^ontowsmfcu części do rocifikćw 
V1 i V2 została powieszorn Jeeler.ią 1944 r.
"Zygmunt" prze'*ieziony do Lfcmthmasen zgirął od zastzryku fenolu 
dn. 14.01.1942 r.

Zbiory 5. Zawackifj poz. 3 5 6 /?on
t. K. Ciechanowski; "Ruch oporu na Pomorzu jdańskim 1939— 1945

etr. 3 6 3
2. W* 3Tiedrzy^«ka; •'Rayensbruok " str.395
3. akta parafialne Osiek
4. akta stanu cywilnego Wyrzysk
5. H. Hirsz Korespondencja do E.Z.

J
Biogram napisała Z. Iliraka 14.02.1981 r.

[ i i  i z -  ^ ‘>‘0
Jeziorska Kl.ro z floraa B.rtel os."J«<ł«ig»", żołnie* SZP/ZWZ /1912-1944, 
urodzona w Berlinie-Pankow. Rodzice} Władysław BarWwl /piekarz^ matka 
Marianna z domu Kurek. Małżeństwo z Alfredem Jeziorskim zawarte w Osia 
ku w 1931 r . , zostało rozwiedzione w listopadzie 1940 r. w  Toruniu. 
Jeziorska mieszkała z rodzicami w Toruniu ul. Kościuszki 57, potem 
u siostry na ul. MostwweJ w Toruniu.
W marcu 1940 r. Została łączniczką Zygmunta Koźlikowskiego ps. "Ogro
dnik" ,"Zygaunt",~fceUfnego Inspektora inspektoratu SZP/ZWZ - Grudziądz. 
Jeździła Jako kurierkat"Zygmunta" z Torunia do Grudziądza, Chełmna, 
Wąbrzeźna a także do Warszawy.
Wskutek wielkiej waypy w dniu 6 .II.1941 r. zostaje aresztowana wraz
* "Zygmuntem". Po ^l^dztwie w Gestapo torurskins i bydgoskim J. zesłano 
do Ravensbruck, gdzie za sabota* przy montowanku części do cociakdw 
V1 i V2  zoat«ła powieszona Jealenią 1944 r.
"Zygmunt" przewieziony do Mauthausen zginął od zastzryku fenolu 
dn. 14.01.1942 r.

Zbiory E. ZawackieJ poz. 356/Pom
t. K. Ciechanowski * "Ruch oporu na Pomorzu Gdańaki® 1939-1945" 

str. 363
2. W. Kiedrzymska; *Havensbruck " atr.396
3. akta parafialne Osiek
4. akta atanu cywilnego ^rrzyak
5. H. Riraz Korespondencja do E.Z.

Biogram nacinała Z. Ilirska 14.02.1981 r.
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powiązań konspiracyjnych: Jeziorska urodziła się 23 września  
1912 r. w  Berlinie-Pankow ‘jako córka emigranta piekarza W ła
dysław a Bartla i jego żony M arianny z domu K aźmierskiej. 
Bartlowie sprowadzili się do Polski około 1924 r. wraz z dwiema  
córkami Stanisławą i Klarą i osiedlili się w  Osieku n. Notecią. 
Tam Klara w yszła za mąż 28 maja 1931 r. za urzędnika poczto
wego Alfreda Wiktora Jeziorskiego z Kościerzyny, urodzonego 
13 kw ietnia 1910 r. w  W isłoujściu pod Gdańskiem, syna urzęd
nika m agistrackiego Antoniego Jeziorskiego i jego żony W aleski 
Hasemann, zam ieszkałych w  tym  czasie w  Toruniu przy ul. Ko
ściuszki 57. M ałżeństwo K lary z A lfredem  zostało rozwiązane 
orzeczeniem sądu w  Toruniu z dniem  18 listopada 1940 r. Je
ziorska m iała kilkuletniego synka Stanisława. W czasie okupacji 
Jeziorska m ieszkała z teściam i w  Toruniu, potem  była zameldo
wana u rodziny Anuszynów w  Toruniu, a mieszkała na przeło
mie 1940/1941 r. u siostry Stanisław y Kurek przy ul. M ostowej. 
Pracowała w tedy jako kelnerka w  niem ieckiej restauracji.

Na początku 1940 r. Klara została zaprzysiężona na członka 
Związku W alki Zbrojnej (ZWZ) przez Zygmunta Koźlikowskiego  
(ps. „Ogrodnik”) pierwszego dowódcę Inspektoratu Grudziądz 
ZWZ. K oźlikowski, porucznik 66 Pułku Piechoty, pochodzący 
z Wąbrzeźna, rozpoczął organizowanie podziemnego wojska na 
terenie powiatów Grudziądz, Chełmno i W ąbrzeźno w  listopa
dzie 1939 r., przyjechawszy na Pomorze na rozkaz „Karolcza
ka”. B ył to pseudonim Józefa Ratajczaka, desygnowanego na 
komendanta Okręgu Pomorskiego Służby Zw ycięstw u Polski 
(SZP, poprzedzającej ustanowienie na początku 1940 r. ZWZ), 
a przebywającego w ówczas jeszcze w  W arszawie. Jeziorska peł
niła funkcję toruńskiej łączniczki K oźlikowskiego. Znała punkt 
kontaktow y przy ul. K oniuchy 30/32, gdzie kuzynow ie Koźli
kowskiego Edward i Kazimierz K łosińscy, zaprzysiężeni do pod
ziem nego wojska, posiadali ogrodnictwo. W punkcie tym  spotykał 
się Koźlikowski z komendantem Ratajczakiem, jego szefem  szta
bu Józefem  Chylińskim (ps. „Bolesław ”) lub z ich w ysłannikiem  
Stefanem  Kłosińskim , m ieszkającym  w  W arszawie. Inny punkt 
obsługiwany przez Jeziorską, dokąd przekazywano pocztę z Gru
dziądza, m ieścił się przy ul. M ostowej przed hotelem  Pod Orłem. 
Jeden z dalszych punktów kontaktowych, do których dochodziła

y  g4aą/0Ą0j$ * * •
K L A R A  JE Z IO R S K A  ^  H 3

8 —■ Z a s łu ż e n i  P o m o rz a n ie .. .
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Jeziorska, znajdował się na Chełmińskim Przedm ieściu. Zasadni
czą funkcją Jeziorskiej by ły  w yjazdy kurierskie do Grudziądza 
i Chełmna. Jeździła również kilkakrotnie do W arszawy.

Dnia 6 lutego 1941 r. zostali aresztowani w  Toruniu u Stani
sław y Kurek K oźlikow ski i Jeziorska. W czasie rew izji znale
ziono tam  broń osobistą „Ogrodnika”. B ył to przypuszczalnie dal
szy ciąg aresztowań jesiennych, k iedy to 24 listopada 1940 r. 
aresztowano w  W arszawie „Karolczaka” i inne osoby z jego 
sztabu. Razem z Jeziorską aresztowano rów nież siostrę Stani
sław ę i siostrzeńca Konstantego, których jednak zwolniono po 
dwóch tygodniach. W dniu 17 lutego nastąpiły dalsze aresztowa
nia osób spokrewnionych z „Ogrodnikiem”, a należących do ro
dzin Kłosińskich i K oźlikowskich. Z tej pierwszej aresztowano: 
kuzynów  „Ogrodnika” Edwarda i Kazimierza oraz ich siostrę 
Kazimierę; z drugiej —  jego zam ieszkałe w  W ąbrzeźnie rodzeń
stwo: siostry Martę (wraz z jej m ężem  W ojciechem  W esołow
skim) i Janinę oraz brata Romana. Aresztowano także narzeczo
ną „Ogrodnika” H alinę Lewandowską z Chełmna —  razem  
8 osób.

Na początku marca aresztowania przeniosły się na cały inspek
torat grudziądzki i trw ały do 6 kw ietnia 1941 r. O bjęły one człon
ków organizacji „Orzeł B ia ły” (taką /nazwę dla grudziądzkiego 
ZW Z przyjęto tam po scaleniu przez „Ogrodnika” kilku grupek 
konspiracyjnych, głów nie ze środowiska zawodowych podofice
rów). Łącznie znalazło się wówczas w  w ięzieniu 75 osób, w  tym  
18 w ojskow ych. Po śledztw ie wyw ieziono dnia 29 maja 1941 r. do 
obozu koncentracyjnego Stutthof 24 osoby, z których przeżyło 
wojnę zaledwie 6 osób. Wśród aresztow anych w ów czas znalazł 
się prof. Aleksander H evelke, potomek siedem nastowiecznego  
polskiego astronoma H ew eliusza oraz jego córka Jadwiga H evel- 
ke z Chełmna, do której jeździła Jeziorska.

Śledztw o aresztowanych kobiet, tzn. K lary Jeziorskiej, Marty 
W esołowskiej, Kazim iery K łosińskiej, Janiny K oźlikow skiej, 
H aliny Lewandowskiej, Leokadii K uklińskiej, Jadw igi H evelke, 
odbywało się w  Toruniu, a od 17 maja w  Bydgoszczy. „Ogrod
nika” w yw ieziono jesienią 1941 r. po nieudanych dwóch próbach 
samobójstwa do obozu koncentracyjnego w  M authausen, gdzie 
uśmiercono go zastrzykiem  fenolu 14 stycznia 1942 r. Grupa

19



Jeziorska Klara z d. Bartel ps. „Jadwiga” (1912-1944), kurierka lnsp. ^ w z, 
Grudziądz. k

Urodzona 23 IX 1912 r. w Berlinie-Pankow; córka emigranta piekarza Wła- - 
dysława i Marianny z d. Kaźmierskiej. Bartlowie wrócili do Polski ok. 1924 r. wraz z

dwiema córkami Stanisławą i Klarą i osiedlili 
się w Osieku n/Notecią. Tam Klara wyszła za mąż 
28 V 1931 r. za urzędnika pocztowego Alfreda 
Wiktora Jeziorskiego z Kościerzyny, urodzonego
13 IV 1910 r. w Wisłoujściu pod Gdańskiem, syna 
urzędnika magistrackiego Antoniego i Waleski 
Hasemann, zamieszkałych w tym czasie w Toru
niu. Małżeństwo Klary z Alfredem zostało rozwią
zane orzeczeniem sądu w Toruniu z dniem 18 XI 
1940 r. Jeziorska wychowywała swego kilkuletnie
go synka Stanisława. W czasie okupacji mieszkała 
przez pewien czas z teściami w Toruniu, potem 
była zameldowana u rodziny Anuszynów w Toru
niu, a na przełomie 1940/1941 mieszkała u siostry 
Stanisławy Kurek przy ul. Mostowej. Pracowała 

wtedy jako kelnerka w niemieckiej restauracji.
Na początku 1940 r. Klara została zaprzysiężona przez por. Zygmunta Koźliko

wskiego ps. „Ogrodnik”, pierwszego inspektora SZP-ZWZ Grudziądz, pochodzą
cego z Wąbrzeźna, oficera 66 grudziądzkiego pp. (Koźlikowski rozpoczął organi
zowanie podziemnego wojska w obwodach Grudziądz, Chełmno i Wąbrzeźno w 
listopadzie 1939 r.). Jeziorska pełniła funkcję jego kurierki i łączniczki w Toruniu, 
gdzie Koźlikowski często przebywał w rodzinie swoich także zaprzysiężonych kuzy
nów Edwarda i Kazimierza Kłosińskich, prowadzących gospodarstwo ogrodnicze 
przy ul. Koniuchy 30/32. W tej „melinie”, do której Klara miała kontakt, przebywał 
przyjeżdżający z Warszawy kmdt Okręgu Pomorze Józef Ratajczak, szef Sztabu 
Józef Chyliński i ich kurier mieszkający w Warszawie Stefan Kłosiński. Jeden z dal
szych punktów obsługiwanych przez Klarę mieścił się przy ul. Mostowej przed hote
lem „Pod Orłem”. Zasadniczą funkcją Klary były wyjazdy kurierskie do Grudziądza 
i Chełmna; wyjeżdżała też kilkakrotnie do Warszawy.

Dnia 6 II 1941 r. została aresztowana w Toruniu u Stanisławy Kurek razem 
z Koźlikowskim, którego broń osobistą znaleziono w czasie rewizji. Aresztowania 
te były prawdopodobnie dalszym ciągiem aresztowań jesiennych, kiedy to 24 XI 
1940 r. aresztowano w Warszawie Ratajczaka. Razem z Jeziorską aresztowano 
również siostrę Stanisławę i siostrzeńca Konstantego Kurka, zwolniono ich jednak 
po dwóch tygodniach. W dniu 17 II nastąpiły dalsze aresztowania krewnych 
Koźlikowskiego, jego kuzynów Edwarda i Kazimierza oraz ich siostry Kazimiery 
Kłosińskiej. Z Wąbrzeźna zabrano rodzeństwo Koźlikowskiego: brata Romana 
i siostry Janinę i Martę wraz z jej mężem Wojciechem Wesołowskim oraz Halinę 
Lewandowską z Chełmna, narzeczoną Koźlikowskiego — razem co najmniej 8 osób. 
Na początku marca aresztowania przeniosły się na cały Inspektorat Grudziądzki, 
objąwszy organizację lokalną „Orła Białego”. Łącznie znalazło się wówczas w wię
zieniu ok. 75 osób, wśród nich 18 wojskowych, których prawie wszystkich wymordo
wano, w tym Koźlikowskiego 14 I 1942 r. w Mauthausen. Śledztwo Jeziorskiej 
i innych aresztowanych kobiet, odbywało się w Toruniu, następnie w Bydgoszczy, 
po czym wywieziono je do obozu Ravensbruck.

Jeziorska przywieziona do obozu 9 VI 1941 r. otrzymała nr 11611. Pracowała w 
tzw. Aussenkommando, wykonującym roboty w okolicznych gospodarstwach 
rolnych. W lipcu 1943 r. została odtransportowana do działu montażu precyzyjnego 
w fabryce części samolotowych w Neubrandenburg. W maju 1944 r., w związku
i  rzekomo wykrytym sabotażem, objęto ją śledztwem jako główną podejrzaną. 
Um ieszczono ją w bunkrze śmierci. W dniu 11 XI 1944 r. na apelu więźniarek w 
Neubrandenburg i Ravensbriick ogłoszono, że więźniarka Klara Jeziorska została 
pow ieszona za sabotaż, za umyślne uszkadzanie precyzyjnych części samolotowych.

AP AK, T.: Baranowska W., Brzozowska W., Hirsz H. (koresp. z autorką o J. K), Jezior
ska K. (akta paraf, i st. cyw. Osiek i Wyrzysk, list J. K. z obozu do rodziny), Kłosińska K., 
Kuklińska L., Lewandowska H., Wesołowska M., Zalewska K.; A K  na Pomorzu... -, By nie 
odeszły w mrok zapomnienia, pod. red. P o 1 u b i e c Z., Warszawa 1976; C i e c h a n o 
w s k i  K., Ruch oporu... (tu błędne nazwisko Jezierska oraz nieprawdziwa informacja, 
że była łączniczką PAP); K i e d r z y ń s k a  W., Ravensbriick..., s. 396; SŁ Konsp. Pom., 
cz. 1; Słownik uczestniczek...; W i ń s k a  K., Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z  Raven- 
sbriick, Gdańsk 1985, passim; Z a w a c k a E., Klara Jeziorska, [w:] Zasłużeni Pomo
rzanie..., s. 112-15,127,128; Z a w a c k a E., Szkice WSK...

'b ib  U. UiO 0A■ i  Ovnytf21/
Elżbieta Zawacka
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Ks# Kyasard -‘acanowsI JL 

69 - 333 Oaiek n/Kot#

Osiek, dnia 24.VIII*1970 r.

*S

Szanowny Panie t

KLARA BAEfSŁ rzeczywiście mieszkała w Ooieku* 

i>o Ooieka przyozła z rodzicami i z siostrą z Berlina gdzie

pravdoix>dobnio sli urodziła*

koiśćpch parafialnych istnieje adnotacja o Jej ślubie*

Siara Bartel lat 18 i Alfred J ozioroidl lat 21 z Kościerzyny

zawarli ślub kościelny w Osielca 28 maja 1931 roku.

Rodzice i-lary:

Władysław Bartel

Marianna Kurek - ~ o & *r* w *

' Siostra Klary Bartel Jak i Jej rodzice nie żyją*

Z wyrazami szacunku \ 
Ks« Pacanowski
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^ V l V  t  ? *'W ' u •* «  ^  h  *■■*'
fyy ^”w ~£ 1 'Vrv'-4 ij^Jj /i ̂ ,-r c-. »

i£oi nad wszystko ukochani! ^  ; . .  ̂ *

Szczęśliwa jestea, że ±aog% znowu do .was napisać. *Iój wy jazd nie był dla s o l  

onio straszny, siałam tylko o was najwięcej, i^ślałaa o i’obie u&ja ajatuś 

gdy bodziesz ju^ o tyia wiedziała, -don *© przeżyłaś a i nasłuchałaś si<*, 

z iejo powodu. Ale paoiętaj ze cokolwiek, si»* stało ty Proga aozesz zawsze 

być du ’iUj * ze wychowałaś mie talii, a nie inn^moze kiedyś b«4d<, iiogła opo

wiedzieć 'Ci wszystko to co wiea i czuj*. i> Ibyd^oszczy .jy jechało nas bardzo 

dużo, na dejscu spotkało nas uiłe rozczarowanie, ale tylico narazie, późnie; 

okazało si«„ ze piekło jest głsboko na dnio. ITie wieu adze jesten daieckieu 

szczęścia bo do tej poiy wszystko zło unie o iija, albo ja je o.djaa dość*
I . . .

że żyj , i jak do tej pory całaf Pracuj«, w fabryce sajLiolotów ale wiem ze
ie-

eaoja p r a c a  na nic i.a si^ zda, pracuje^ na dwie z-dany dlatego list ten 

pisze, w nocy a towarzy sz.*j. ' strzegą kego bezpieczeństwa * ze by i nie spadł 

majster na _łow«„ albo inny z opiekunów.

Zycie tu jest ciężkie * zwłaszcza jeśii ciiodzi o naszych oj.e..uaów, ale 

ajy jesteś .Ty juz tak zahartowani * k,e nie iaa ^rzezyc/które ao^ło by nas zaia 
• » 

asć# tr ;y ja.y si»* dzielnie i żyjemy nadzieje, powrotu. Proszą nie arowcie 

si«. o mie wszystko co człowiek w życiu przezywa jest j.u  potrzebne ś&oro

1 s to przeznacza*. llie żałujt niczego co si-. stało, zal ..ii tylko was i 

cierpień jakie przeżyliście. Mano i btasio wybaczcie "i .ffszystko to co z. 

zrobiłe. i ja całe, ąi&, pragną naprawie zło ctóre was. .yrzijdziłau* ^yśli oj 

Si. zwrócone ai wata kochani moi i czasaM chciałabyś mieć lat u.ziesi-.ć * 

przytulić si^ do ciebie mamo i tak bez słów przesiedzieć choć JLlka chwil

kiwasz głowt, czytając te słowa.
/

Tak droga la^o obecnie ja nie ta sama która' była kiedyś idaje d  si*, ze 

dopiero teraz u. dałamrbymtyc* ze lata ..djaj^ bezpowrotnie.
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Nie wieia jak sobie ułoz.% życie po powrocie, wszystko jest ja^ie^ ngliste 

1 niepewne, jedno wieii że waa ausz^ ulzyc i poaóc ale to wszystko daleka 

przyss^ojSć, teras jestea ogarnięta całj^, tęsknota,• Uie wiea esy Tiy tam w 

kraju aozecie rozuaiee tęsknot* wygnańców każdy proch ka*,dy kaniej jest 

czyofj tak kochany :2 żyi^a istota nawet wiatr wiejący ze wschodu, nazywa si<* 

naszym wiatrsti^o co jest teras nie zalicza si^ do życia, życie zacznie sic 

dopiero taa w kraju z TJaai dlatego błaga^sva3 żyjcie choć niestety już nie 

wszystkich zastany, nasza droga i elunia juz nas opuściła na zawsze, rozpac 

oja nie aa ’ granic f od tego juz nie uog^ pracowac ale teraz ty a  bardziej 

clicv zyć aby tobie kochana Stasiu po».u'c, serdecznie ,d żal iiaksa i tych 

małycii piskląt# ale wiej i jesteu przekonana, że w Tobie te aaleństwa 

znajdą dóbr** opiekun*.*. Ja nie ao^,* wszystkiego opisać co ale qy:llc
" ' i 1

rd nienawidzą ich gnębienia nas polskiego narodu ale wszystko aa, swój koh 
’ dnie o opowiea wam kiedy wre* co ay w niewoli przezywaj, po ii o wszystkiegc 

trzyółaiay si* dzielnie teraz wracamy do codziennych kłopotów* Wielkanoc 

była aiutn^ bo na głodnego ale i to si* przeżyło ,iyńla>ai byłar^ przy vas. 

Kochana jeali aożesz przyślij i sandały drewniane, cie>my fartuch na sze- 

licach i chuateczk* na głow*, jest m. przykro, że o ws^ystio do ciebie
*

piszf i nie aapojsnij tanie, aoże jaam bidzie aogła tai po^ióc nie wiem jak 

si\ wasze warunki ułożyły*

2

Całuje was wszystkich

* ' " serdecznie klara
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JEZIORSKA Klara z d #Bartel 

ur,23#września 1312 w Berlinie,córka piekarza Władysława Bartla i Marian

ny z domu Kazimierskiej,żona urzędnika pocztowego Alfreda Jeziorskiego 

od 1931. V. czasie okupacji zamieszkała w Toruniu ul,Kościuszki 5?$pracow« 

wała jako kelnerka. Zaprzysiężona do Z\vZ w marcu 1340 r, przez Zygmunta 

Koźlikowskiego,komendanta Inspektoratu Grudziądz pełniła funkcję jego to 

ruńskiej łączniczki i kurierki do Grudziądza,Chełmna i Wąbrzeźna a także 

do Warszawy*Aresztowana 6.1utego 1341 r.w Toruniu ul.Mostowa razem z Koź

lim owskim,po śledztwie w Toruniu i Bydgoszczy osadzona w obozie Eavens« 

br&ck,numer obozowy 11611,W  lipcu 1343 skierowana do pracy więziennej 

w fabryce samolotów Neubrandenburg,oskarżona w maju 1344 o sabotaż,po

wieszona w obozie 11#XI 1344
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