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Elżbiety ZfufcideJ I 
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Relacja o mojej Matce .

Maria Ziemlewicz z domu Bartik - imiona rodziców Hugo i Anna, 

urodzona dnia 2 3 .8 .  1892r. w Klenczanach pew,Gorlice; zmarła 1 8 .6 .1 9 6 5 r .  

w Bydgoszczy, pochowana na cmentarzu Serca Pana <OiXi

Jezusa w Bydgoszczy !

Matka moja Maria Zielniewicz mówiła mi,że mając lat 15 wyjechała do 

St.Zjedn.Am.Półn, /  USA /  " za Chlebem " ,  Tam też wyszła za mąż za Igna

cego Ziemlewicza. Rodfcice moi byli robotnikami. Ja urodziłam się w USA, 

Mieszkaliśmy w Sohene^tady M .Y .  udzie rodzice kupili dom. Chodziłam 

do polskiej szkoły parafialnej przy kościele Matki Boskiej. Z.opowiadania 

/.iatki mojej wiem że była w Związku Polek i w ty. Polskim Białym Krzyżu.
I a «

Miała dyplom za uzyskanie największej sumy ze zbiórki na pomoc dla bied

nych dzieci w Polsce i krzyż zasługi z Armii Hałfcra. Niestety wszystko 

zginęło we wojnie. Księża polscy w Ameryce nawoływali(aby Polacy wracali 

do Polski i ”wykupili zie lię polską z rąk niemieckich " . Więc rodzice 

moi sprzedali dom, Matka moja ze mną przyjechała do Polski w 1921 r. w 

maju. Kupiła gospodarstwo od niemców,na którym do dzi3iaj jestem.

Matka należała do tow, Sokół, związku Powstaiiców i Wojaków, tow,śpiewu 

"Lutnia" ,  Kółka Rolniczego i była założycielką Kółka Włościanek . Te 

wszystkie towarzystwa były na terenie Jachcic pod Bydgoszczą,

Kiedy w 1939 roku wybuchła wojna, Mama zaraz poszła szukać naszych 

rannych żołnierzy. Znalazła tymczasowy szpital na Jagiellońskiej w 

nie-istniejącym dziś budynku przy rondzie. Tam siostra polska bardzo się 

ucieszyła i prosiła przedewszystkim o kartofle , jarzyny, noże , fyżki , tale

rze , s i e n i k i , - bo żołnierze leżeli na podłodze. Więc Matka zbierała co 

mogła od ludzi. Pamiętam jak kupowaliśmy takie składane łł|żk#, nóż , 

widelce w 4Wusolfa^ na Gdańskiej. Jarzyny, kartofle , owoce, dowoziła Matka 

nasze i zbierała od sąsiadów, którzy chętnie dawali dla naszych rannych.

Ja stałam z wozem na ulicy , a Mama znosiła,bo czasem siostŁz^fsa^yjakiś 

mężczyzna pomagali znosić. Mama bardzo się cieszyła ,że mogła pomóc . 

Jednego dnia gdyśmy z Mamą byli z pełnym wozem, pamiętam jak Mama wyBzła 

załamana i mówiła,że już naszych żołnierzy nie ma i nie powiedzieli gdzie 

są, byli tara już niemcy. Chodziła Mama również do baragów dla internowa

nych przy cmentarzu Sorca Jezusa. Tam by Ja p . Baraszewska, jakiś angielski 

profesor i inni nosiła Mama tam mleko, żywność zarządcy cmentarza /  nio 

żyją / przemycali różne listy a Mama dalej roznosiła pod wskazane adresy. 

Przypominam sobie jak przyjeżdżał do nas Józef Czuba ńa rowerze, był inwa

lidą wojennym z pierwszej wojny światowej, Mama znała go z Ameryki kiedy 

jako,  robotnik wstąpił do Armii Hallera. V naszej kuchni zrobił sobie 

cie nię i wywoływał zdjęcia ja k ie ś ,przynosił tajne gazetki i u nas robił 

jakieś kolce^ nieraz przychodzili chłopcy jacyś, dawał im} fes? również i
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on zabierał i mówił,że należy rozrzucać po drogach, aby się niemieckie 

samochody kaleczyły. To urządzenie do wyginania tych gwoździ, oj ciec 

mój zawsze chował pod podłogą. Nigdy nie wiedzieliśmy ozy Czuba był w 

jakieś organizacji. Mama mówiła,że Czuba jej powiedział że ma polecenie 

wojskowe,Do dziś nie wiem nic w tej sprawie. W 1941r.wyrzucono nas z 

gospodarstwa - pewnego dnia przyjechał® Gestapo po zrobieniu strasznej 

rewizji kazali mojej Matce ciężki chorej wstać z łóżka i zabrali ją do 

Gestapo na Poniatowskiego, V/ia dom o mi,że za tą samą sprawę zginęli w ^  

gestapo oprócz Józefa Czu^y,dwaj bracia Przygientlca1̂  do obozu wysłano
\J

dwóch braci Kropińskich i ich Matlc^, nie żyją. Ha zera z Mamą była p.

Janina Jaworska zmarła po wojnie. Mama miała w Gestapo zapalenie stawów
Ź ©/

i krwawą biegunkę. Mama mówiła/do gestapo przychodził lekarz niemiecki 
\j l

dr Siegert -widziała Mama skatowanych, którym lekarz zapisywał coś. v 

Był również u Mamy i wydał zaświadczeniefże Mama jest nieuleczalnie 

chora i na tej zasadzie ją wypuścili. Wróciła niesamowicie wycieńczona, . 

przyjeżdżał na rowerze dr Górski Marian,/ćmarł po wojnie/ i Mamę wyleczył 

Mieszkaliśmy na końci wsi,gdzie  nas wysiedlono. Gdy Mama wróciła do 

zdrowia, starała się znów ladziom pomóc. Nie była związana z gospodarst

wem, miała dużo czasu, więc mogła więcej pomagać. W Smukale w karbitowni 

byli uwięzieni wysiedleni z własnych gospodarstwa rolnicy z pow,bydgos

kiego. Często Mama tam zanosiła żywność,którą przerzucała przez płot.

Nieraz przychodziła wystraszona bo wacłamani za nią strzelali .

W Smukale w lasku jest cmentarzyk na którym leżą zmarli z tego obozu 

przeważnie małe dzieci i starcy. Mama chodziła tam, wiedziała o jakiej 

porze przynoszą i chowają zmarłych udawało się jej czasem z więźniami 

rozmawiać i coś podać. Była tam skrytka pod starem niemieckim nagrob

kiem gdzie Mama kładła kartofje, kaszę itd . Była Mama też w Potulicach,
\J V/

pamiętam,że poznała kś.Ożgę z którym również współpracowała. Ks. Rólski^  

prob.parafii Serca Jezus, również często Mamie dawał różną żywność i 

rzeczy do rozdania wśród potrzebujących polaków. Często dawał Mamie p ie 

niądze niemieckie aby je rozdać wśród potrzebujących. Mamą najczęściej 

czła na dworzec gdzie po zapachu ubrań poznała, że wracali z jakieś 

obozów i wciskała im pieniądze, wracała uradowana,bo nigdy się nie p«- 

mjrliła i widziała ich wdzięczność. Ks.Rólski bardzo bardzo dużo pomagał 

materialnie i zawsze Mamie przypominał aby przychodziła po pomoc dla 

Polaków. Bardzo dużo Mama spotykała się z p.Jaworską /zmarła po w ojnie /. 

Pracowała ona w piekarni niemieckiej jako ekspedientka na ul,Dworcowej 

tam gdzie teraz "E ltra " ,  Pani Jaworska ” kombinowała " kartkami najwię

cej uwadało się Jej żołnierzy niemieckich oszukać, kazała Mamie przy

chodzić po chleb, bułki , - i znów Mama rozdawała, U nas było kilka 

rcrdzin z drobnymi dziećmi, więc chleb był im potrzebny no i kartki na 

mleko, P.Jaworska mówiła świetnia po niemiecku, szwaby mieli do niej 

zaufanie,a ona te wykorzystała aby móc pomagać Polakom, ej córki były5
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harcerkami. - Jeździła Mama również do Lipna. W K arlow ie  mieszkała 

rodzina mego ojca,skąd % m a  przywoziła również różną żywność, Tao wysyłała 

również paczki do obozów. Przypominam sobie,że dla p . Powały /zginął w 
obozie/który przysłał inne adresy. Raz spotkała Mama dwóch Anglików.

W przedziale rozmawiali po angielsku i Mama ich ostrzegła aby uważali , 

oni się ucieszyli że Mama zna angielski i kazali się zaprowadzić na umówi© 

ne jaż miejsce w Lipnie.

Nieraz ojciec się na Mamę złościł ,że  narobi sobie znów kłopotu,ale ona 

swoje robiła i czasem u nas ludzie różni się zatrzymywali na kilka dni.

Pod koniec wojny dwóch warszawiaków uciekli z transportu byli u nas kilka 

tygodni- nazw?sk już nie pamiętam.

Wojna się skończyła i wróciliśmy na nasze zniszczone gospodarstwo. Po 

wojnie była Mama członkiem Zbowidu, ale się to inaczej nazywało Zwiątek 

Więźniów ?

Pewnego dnia dostała Mama pismo,że wykreśla się ją ze Związku z jakiegoś 

paragrafd z czego wynikało,że była w organizacji wrogiej Polsce Ludowej. 

Później ją zapraszano i chcieli przyjąć do Związku, ale odmówiła.

Spisałam tylko część tego co zachowało się w mojej pamięci o Matce mojej, 

która nigdy się nie oszczędzała, aby nieść pomoc Polakom w ciężkich chwi

lach jakie przechodziła nasza Ojczyzna.

Magdalena Wilczewska
Bydgoszcz 85-543

1 6 . X I . 19 7 6 r .
Stwierdzam autentyczność podpisu 

Bydgoszcz 1 6 .X I .1 9 7 6 r .

/- /  podpis nieczytelny.
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Relacja o mojej Matce .

Marin Ziemlewlcz z domu Bartik - imiona rodziców Hugo i Anna, 

urodzona dnia 23.8* 1392r. w Klenezanach pow.Gorlice; zmarła 18 .6 .1965r . 

w Bydgoszczy, pochowana na cmentarzu Serca Pana SJUCi

Jezusa w Bydgoszczy !

Matka soja Maria Ziemlewicz mówiła mi,że mając lat 15 wyjechała de 

St.Zjedn.Am.Pdłn. /  USA /  " za Chlebem B. Tam też wyszła za mąż za Igna

cego Ziemlewleza. Recfelee mol byli robotnikami. Ja urodziłam się w USA. 

Mieszkaliśmy w Sohenedtady ^ .Y .  Gdzie rodzice kupili dem. Chodziłam 

do polskiej szkoły parafialnej przy kościele Matki Boskiej. Z opowiadania 

Matki mojej wiem|że była w Związku Polek i w 'JkPolskim Białym Krzyżu. 

Miała dyplom za uzyskanie największej sumy ze zbiórki na pomoc dla bied

nych dzieci w Pelsoe 1 krzyż zasługi z Armii Habera. Niestety wszystko 

zginęło wo wojnie. Księża polscy w Ameryce nawoływali, aby Pelaoy wracali 

de Polski i Bwykupili ziemię polską z rąk niemieckich * . Więc rodzice 

mol sprzedali dem, Matka moja ze mną przyjechała de Polski w 1921 r . w 

maju. Kupiła gospodarstwo od niemców,na którym de dzisiaj jestem.

Matka należała de tow. Sokół, związku Powstańców 1 Wojaków, tow.śpiewu 

"Lutnia", Kółka Rolniczego i była założycielką Kółka Włościanek . Te 

wszystkie towarzystwa były na terenie Jachoic pod Bydgoszczą.

Kiedy w 1939 roku wybuchła wojna, Mama zaraz poszła szukać naszych 

rannych żołnierzy. Znalazła tymczasowy szpital na Jaglelleiisklej w 

nle-lstniejącym dziś budynku przy rondzie. Tam siostra polska bardzo się  

ucieszyła 1 prosiła przedewszystkim e kartofle,Jarzyny, noże.fyżkl,tale

rze , sienniki, - be żołnierze leżeli na podłodze. Więc Matka zbierała me
i

mogła od ludzi. Pamiętam jak kupowaliśmy takie składane ł&żk*, niż , 

widelce w ^usalftf*  na Gdańskiej. Jarzyny, kartefle, owoce,dowoziła Matka 

nasze 1 zbierała od sąsiadów, którzy chętnie dawali dla naszyeh rannych.

Ja stałam z wozem na ulicy, a Mama znosiła,be czasem siestaiaejnmJc*, jakiś 

mężczyzna pomagali znosić. Mama bardzo się cieszyła ,że mogła pomóc • 

Jednego dnie gdyśmy z Mamą byli z pełnym wozem, pamiętam jak Mama wyszła 

załamana 1 mówiła,że już naszych żołnierzy nie ma i nie powiedzieli gdzie 

są, byli tam już niemey. Chodziła Mama również de baragdw dla internowa

nych przy cmentarzu Serca Jezusa. Tam była p . Banaszewska,jakiś angielski 

profesor i Inni nosiła Mama tam mleko, żywność zarządcy cmentarza /  nie 

żyją/ przemycali różne listy a .Mana dalej roznosiła pod wskazane adresy. 

Przypominam sobie jak przyjeżdżał do nas Józef Czuba na rowerze, był inwa 

lidą wojennym z pierwszej wojny światowej. Mama znała go z Ameryki kiedy 

jako, robotnik wstąpił de Armii Hallera. W naszej kuchni zrobił sobie 

ciemnię 1 wywoływał zdjęcia jakieś, przynosił tajne gazetki 1 u nas robił 

jakieś kelee, nieraz przychodzili chłopcy jacyś, dawał im; również 1
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•n  zabierał i mówił,że należy rozrzucać po drogach, aby się niemieckie 

samochody kaleczyły. Te urządzenie dc wyginania tych gwoździ,ojciec  

mój zawsze chował ped podłogą. Nigdy nie wisd&iellśmy czy Czuba był w 

jakieś organizacji. Mama mówiła,że Czuba jej powiedział że ma polecenie 

wejskewe.De dziś nie wiem nic w tej sprawie. W 194Ir.wyrzucone nas z 

gospodarstwa - pewnego dnia przyjechał* Gestapo po zrobieniu strasznej 

rewizji kazali mojej Metce ciężki chorej wstać z łóżka 1 zabrali ją  dc 

Gestapo na Poniatowskiego. Wiadomo rai,że za tą saoą sprawę zginęli w 

gestapo oprócz Józefa Czuby,dwaj bracia Przygientka- do obozu wysłano 

dwóch braci Kroplńskich i ich Ma tkaj, nic żyją. iiazem z Mamą była p. 

Janina Jaworska zmarła po wojnie. Mama miała w Gestapo zapalenie stawów 

1 krwawą biegunkę. Mama mówiłlyd© gestapo przychodził lekarz niemiecki 

dr Siegert -widziała Mama skatowanyoh,którym lekarz zapisywał coś.

Był również u Mamy 1 wydał zaświadczeniowe Mama jest nieuleczalnie  

chcra i na tej zasadzie ją  wypuścili. Wróciła niesamowicie wycieńczona, 

przyjeżdżał na rowerze dr Górski Marian,yżraarł po wojnie/ i Mamę wyleczył 

Mieszkaliśmy na keńel wsi,gdzie nas wysiedlono. Gdy Mama wróciła de 

zdrowia,starała się znów lfcdziem pomóc. Nie była związana z gospodarst

wem, miała dużo czasu, więc mogła więcej pomagać. W Smukale w karbitowni 

byli uwięzieni wysiedleni z własnych gospodarstwa rolnicy z pcw.bydgos

kiego. Często Mama tam zanosiła iywność,którą przerzucała przez płot. 

Nle>»ajr,Nieraz przychodziła wystraszona bo waclimani za nią strzelali .

W Smukale w lasku jest cmentarzyk na którym leżą ziaarll z tego obosu 

przeważnie małe dzieci 1 starcy. Mama chodziła tam, wiedziała o jakiej 

perze przynoszą i  chowają zmarłyeh udawało się jej czasem z więźniami 

rozmawiać 1 ooś podać. Była tam skrytka pod starem niemieckim nagrob

kiem gdzie Mama kładła kartofle, kaszę itd . Była Mama też w Potulleach, 

pamiętam,że poznała kś.Ożgę z którym rónnież współpracowała. Es. Itólskl 

prob.parafii Serea Jezus, również często Mamle dawał różną żywność i 

rzeczy de rozdania wśród potrzebujących polaków. Często dawał Mamie pie

niądze niemieckie aby je rozdać wśród potrzebujących. Mama najczęściej 

ezła na dworzec gdzie po zapachu u!:rań poznała, że wracali z jakieś 

obozów 1 wciskała im pieniądze, wracała uradowana,b© nigdy się nie po

myliła 1 widziała ich wdzięczność. Ks.Solski bardzo bardzo duże pomagał 

materialnie 1 zawsze Mamle przypominał aby przychodziła pc pomoc dla 

Polaków. Bardzo duże Mana spotykała się z p.Jaworską /zmarła po wojnie/. 

Pracowała ona w piekarni niemieckiej jako ekspedientka na ul.Oworoowaj 

tam gdzie teraz nEltra". Pani Jaworska ” kombinowała " kartkami najwię

cej uwadałe się Jej żołnierzy niemieckich oszukać, kazała Mamle przy

chodzić po ehleb, bułki , - 1 znów Mama rozdawała. U nas byłe kilka 

rodzin z drobnymi dziećmi, więc chleb był Im potrzebny nc i kartki na 

mleko. P.Jaworska mówiła świetnia po nlemleoku, szwaby mieli do niej 

zaufanie,a ona to wykorzys^Iła aby móc pomagać Polakom, ej córki były8



harcerkami. - Jeździła Mana również de Lipna. W Karftkowie mieszkała 

rodzina mego ojca,skąd ^aaa przywoziła również różną żywność, bo wysyłała 

również paczki de obozów. Przype ilnam sobie,że dla p . Powały /zginął w 

obozie/który przysłafcł inne adresy. Raz spotkała Mama dwóch Anglików.

W przedziale rozmawiali pe angielsku i Mama ich ostrzegła aby uważali t 

oni się ucieszyli że Mama zna angielski i kazali się zaprowadzić na omówię 

ne jaż mlejsoe w Lipnie.

Nieraz ojciec się na Mamę złościł,że narobi sobie znów kłepetu,ale ona 

swoje robiła i czasem u nas ludzie różni się zatrzymywali na kilka dni.

Pod koniec wojny dwóch warszawiaków uciekli z transportu byli u nas kllfca 

tygodni- nazwisk już nie pamiętam.

Wojna się skończyła 1 wróciliśmy na nasze zniszczone gospodarstwo. Pe 

wojnie była Mama członkiem Zbewldu, ale się te Inaczej nazywało Zwiąftsk

Więźniów ?

Pewnego dnia dostała Mama pismo,że wykreśla się ją ze Związku z jakiegoś, 

paragraf* z czego wynikało,że była w erganlzaoji wrogiej Polsce Ludowsj. 

Później ją  zapraszano 1 chcieli przyjąć do Związku, ale odmówiła.

Spisałam tylko część tego oo zachowało się w mojej pamięci o Matce mojej, 

która nigdy się nie oszczędzała, aby nieść pomoc Polakom w ciężkich chwi

lach jakie przechodziła nasza Ojczyzna.

Magdalena Wilczewska
Bydgoszcz 85-543 

16 .X I.19T6r .

Stwierdzam autentyczność podpisu 

Bydgoszcz 16 .X I.1976r .

/- /podpis  nieczytelny.
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