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T *  ̂ Ankieta - Bioogram

1# Jabłkowska Jadwiga, Maria
2. nazw, panieńskie - Gąssowska 
5. pseud. "Jadzia", nr ewid. ”928”
4-. ojciec-Wiesław, matka Anną Halina z Kosi/rckich
5. ur* w Skierniewicach 9.08.1911r.
6, ojciec- Dyrektor Wydz. Zasobów Dyr.Kolei Państwowych, w Warszawie, 

Radny Rady Miasta Stoł. Warszawa, wieloletni Prezes Stowarzyszenia 
Techników Polskich, Prezes Stow. Inż. Kolejowych, Sekretarz Stowa
rzyszenia Bachęta". Członek Stronnictwa Narodowegó. ' 
rffYłgft-ftrY Zginał w czasie Pęwstania w  dniu 3.08.1944r. ugodzony po 
Safeiâ n?? pflc^^fl SawoSowô lyfhSi' członkiem Stronnictwa Narodowe
go - w NOW nr ewidencyjny M 920”̂  # Brała czynny udział w pra
cy społecznej - w czasie okupacji niemieckiej w Radzie Głównej
Opiekuńczej współpracowała z prof.Staniszkisem.

7. Szkoła średnia - pensja Plater-Zyberkówn^. Antoniny Walickiej w 
Warszawie. Matura w 1930**.

8. Od 1930 do 1935r. studia na Wydziale Ogrodniczym SgGW. Brałam 
czynny udział w pracy społecznej pełniąc na uczelni funkcję
V-prezesa Koła Ogrodników oraz Sekretarza Bratniej Pomocy,
W 1935^ ukończyłam studia uzyskując jgcfeDii stopień inżyniera.
Już po wojnie, po złożeniu wymaganej pracy, u zyska łam tytuł maT
gistra*

9» Praca zawodowa
a/Pe-studiach - chemik w cukrowni w Glinojecku. Od marca 1939r. 
b/ kierow]1* składu nasion w zakł.Ulricha.

Do sierpnia 1944-r* nadal w zakładach C.Ulricha. - *
c/ Od 194-5r. - po powrocie do Wąrszawy - praca w Ogródkach > 

Działkowych, od czerwca 1945r. do paź
dziernika 1947r w Stacji oceny nasion, później kolejno jako 
nauczyciel— egzaminator w naocznych Kursach Towaroznawstwa, 
nauczyciel, a potem gł.księgowy w zespole szkół spółdziel
czych i kierownik laboratorium w Woj. Praedś. Handlu S.
Od 1957r. do emerytury w 1971r. kierownik laboratorium i 
inspektor plantacji nasiennych w C.N.O.ó.
Odznaczona jako Zasłużony pracownik Rolnictwa.

10* Działalność społeczna. 
a/ przed wo.ina

*

Jak w pk-cie 8 tzn. na studiach na SGGW V-ce Prezes Koła
ir ^ * * *Ogrodnikówf Sekretarz Bratniej pomocy* Poprzednio jeszcze

»** * *
w gimnazjum brałam czynny udział w pracach Towarzystwa Szkol
nego jako bibliotekarka i opiekunka klas młodszych a nastę-4
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fteiie jako przewodnicząca Towarzystwa, 
b/ w okresie okupacji

c/ -po &8?25XX wo.jnie _ - opiekunka chorych, w parafii św.Stanisława na 
Żoliborzu, członek Rady Parafialnej-, członek Służby Informacyjnej 
przy Sanktuarium Żoliborskim par.św. Stanisława.

11. Doznane -prześladowania i represje ‘
a/ w okresie okupacji 

«

b/ po 15.01*1945r
W dniu 8 lutego 1947r. zostałam zatrzymana na ulicy i przetrzy
mywana kolejno na Koszykowej i na Rakowieckiej. Zatrzymanie, jak 
zorientowałam się w czasie przesłuchań, wiązało się z aresztować 
niem Wiesława Chrzanowskiego /późniejszego marfcał̂ ka sejmu/, 
który był członkiem tej samej co ja organizacji podziemnej /NOW/i 
Z aresztu wyszłam 28.marca 1947r. /amnestia/*

12. Odznaczenia : , Medal Wojska Polskiego
dwukrotnie 8 obydwa odznaczenia nadane przez Londyn,

Warszawski Krzyż Powstańczy
Odznaka Zasłużonego Pracownika Rolnictwa

13. Wdowa*

.14.
v T 1

15* -
« . . . .16. W 1939r. ukończyłam Kurs L«0#P,P* i zostałam zmobilizowana w osta
tnich dniach sierpnia 193#r.

17* Służba wojskowa w czasie wojny
a/ w czasie kampanii wrześniowej 1939r.

We wrześniu 1939r. pełniłam służbę w Punkcie Ratowniczym przy 
szpitalu św. Łazarza w Warszawie jako patrolowa, 

b/ Służba w konspiracji
Do organizacji konspiracyjnej wstąpiłam w 1942r, była to wów
czas Narodowa Organizacja Wojskowa / później NOW - AK /, Przy
sięgę złożyłam ............ Dtrzymałam numer ewidencyj
ny ”928”* Do organizacji wprowadziła mnie Maria Tryjarska - 
nr.ewid»”975”» pseud.”Żmija", Podlegałam Jadwidze Mirackiej 
nr.ewid.,ł95,V  następnie Halinie Kotlińskiej nr.ewid. ”69” i 
Tadeuszowi Macińskiemu pseud, wPrus"«

LAl.źt, 12. *>2 5



-  3  -

Po przejściu przeszkolenia pełniłam funkcję instruktorki szkolenia 
sanitarnego.

W czasie Powstania od 1 sierpnia byłam sanitariuszką w szpitalu 
wojskowym /utworzony na terenie szpitala dziecięcego przy ul. Ko
pernika 43,

d/ Po upadku Powiśla pozostałam w szpitalu przy Kopernika 43 z ranny
mi, Wraz ze mną pozostało 5 osób ze służby sanitarnej. Niemcy po 
zajęciu szpitala chcieli nas rozstrzelać /stałyśmy parę godzin na 
podwórzu pod murem. Zrezygnowali z niewiadomych przyczyn.W dniu 18
września » na skutek interwencji naszego Komendanta d-ra Zbigniewa 
Tabeńskiego Komenda niemiecka mieszcząca się w gmachu sądów na Lesz
nie zezwoliła na wywiezienie dzieci i,rannych poza Warszawę. Grupa 
sanitariuszek dotarła do szpitala na Zbikowie /Pruszków/ i tam się 

.Rozwiązała.

19# Inne informacje
W dniu 1 sierpnia 3̂ PCKS23£ 1944r. mój brat Piotr wyszedł do Pow
stania /do grupy na Tamce/* Od tej chwili wszelki ślad po nim za
ginął.
Drugi brat Piotr /20-letni/ został zabity przez rosyjskich bandytoV 
/ banda z Kampinosu/ - strzałem oddanym przez podwójne drzwi.

ImwJk 11$. 193?.
Na podstawie relagdi pisemnej kol« Jadwigi Jabłkowskie.1 
opracowała Teresa Łubek - Łuboradzka

Warszawa, listopad 1933r#
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1, Jabłkowska Jadwiga, Maria 
2# nazw, panieńskie - Gąssowska
3, pseud. "fadzia”, nr ewid. ”928”
4.ojciec-Wiesław, matka Anną Halina z Kosteckich.
5. nr# w Skierniewicach 9»08.1911r.
6. ojciec- Dyrektor Wydz. Zasobów Dyr.Kolei Państwowych w Warszawie, 

Radny Rady Miasta Stoł. Warszawa, wieloletni Prezes Stowarzyszenia 
Techników Polskich, Prezes Stow. Inż. Kolejowych, Sekretarz Stowa
rzyszenia Bachęta*. Członek Stronnictwa Narodowegó. " ffiŁS3S£X3fXMX£X 
UdMSSCI Zginął w czasie Pęwstania w  dniu 3.08.1944r. ugodzony po 
Sa^M^nie &awoSowo?nly?&- członkiem Stronnictwa Narodowe
go - w NOW nr ewidencyjny " 920M|* * Brała czynny udział w pra
cy społecznej - w czasie okupacji niemieckiej w Radzie Głównej
Opiekuńczej współpracowała z prof.Staniszkisem.

7. Szkoła średnia - pensja Plater-Zyberkównyi Antoniny Walickiej w 
Warszawie. Matura w 1930r.

8. Od 1930 do 1935-e*. studia na Wydziale Ogrodniczym S§GW. Brałam ^ 
czynny udział w pracy społecznej pełniąc na uczelni funkcję 
Y-prezesa Koła Ogrodników oraz Sekretarza Bratniej Pomocy.
W 1935r ukończyłam studia uzyskując jgduti stopień inżyniera.
Już po wojnie, po złożeniu wymaganej pracy, uzyska łam tytuł ma? 
gistra*

9. Praca zawodowa
a/Pe-studiach - chemik w cukrowni w Glinojecku. Od marca 1939r. 
b/ kierowa. składu nasion w zakł.Ulricha.

Do sierpnia 1944-r. nadal w zakładach C.Ulricha, 
c/ Od 1945r, - po powrocie do ŁWąrszawy - praca w Ogródkach . 

Działkowych, od czerwca 1945r. do paź
dziernika 1947r w Stacji oceny nasion, później kolejno jako 
nauczyciel— egzaminator w naocznych Kursach Towarozaawstwa, 
nauczyciel, a potem gł.księgowy w zespole szkół spółdziel
czych i kierownik laboratorium w Woj* Praedś. Handlu S.
Od 1957r. do emerytury w 1971r. kierownik laboratorium i 
inspektor plantacji nasiennych w C.N.0.6.
Odznaczona jako Zasłużony pracownik Rolnictwa.

10. Działalność społeczna.
a » * *  * * * ( j *. %a/ przed wojna

Jak w pk-cie 8 tzn. na studiach na SGGW V-ce Prezes Koła 
Ogrodników* Sekretarz Bratniej Jomocy* Poprzednio jeszcze
w gimnazjum brałam czynny udział w pracach Towarzystwa Szkol
nego jako bibliotekarka i opiekunka klas młodszych a nastę-
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|>nie jako przewodnicząca Towarzystwa 
b/ w okresie okupacji

c/ po wo.inie _ - opiekunka chorych w parafii św.Stanisława na
Żoliborzu, członek Rady Parafialnej', członek Służby Informacyjnej 
przy Sanktuarium Żoliborskim par.św. Stanisława.

11. Doznane prześladowania i represje 
a/ w okresie okupacji

V  po 15.01.1945r
W dniu 8 lutego 1947r. zostałam zatrzymana na ulicy i przetrzy
mywana kolejno na Koszykowej i na Rakowieckiej. Zatrzymanie, jak 
zorientowałam się w czasie przesłuchań, wiązało się z aresztować 
niem Wiesława Chrzanowskiego /późniejszego marlał^ka sejmu/, 
który był członkiem tej samej co ja organizacji podziemnej /NOW/i 
Z aresztu wyszłam 28.marca 1947r. /amnestia/*

12. Odznaczenia i , Medal Wojska Polskiego
dwukrotnie $ obydwa odznaczenia nadane przez Londyn*

Warszawski Krzyż Powstańczy
Odznaka Zasłużonego Pracownika Rolnictwa

13. Wdowa*

,14.
V '

15. -
16. W 1939**. ukończyłam Kurs L«0*P,P* i zostałam zmobilizowana w osta

tnich dniach sierpnia 195#r.
17# Służba wojskowa w czasie wo.iny

a/ w czasie kampanii wrześniowe.i WM&ŹJ 1939r.
We wrześniu 1939r. pełniłam służbę w Punkcie Ratowniczym przy 
szpitalu św. Łazarza w Warszawie jako patrolowa.

W  Służba w konspiracji
Do organizacji konspiracyjnej wstąpiłam w 1942r. była to wów
czas Farodowa Organizacja Wojskowa / później NOW - AK /, Przy
sięgę złożyłam .... Otrzymałam numer ewidencyj
ny ”928”* Do organizacji wprowadziła mnie Maria Tryjarska - 
nr.ewid.”975"» pseud.”Żmija”. Podlegałam Jadwidze Mirackiej 
nr.ewid,"95’V  następnie Halinie Kotlińskiej nr.ewid. ”69” i 
Tadeuszowi Macińskiemu pseud. ”Prusn*
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Po przejściu przeszkolenia pełniłam funkcję instruktorki szkolenia 
sanitarnego.

W czasie Powstania od 1 sierpnia byłam sanitariuszką w szpitalu 
wojskowym /utworzony na terenie szpitala dziecięcego przy ul. Ko
pernika 43.

d/ Po upadku Powiśla pozostałam w szpitalu przy Kopernika 43 z ranny
mi# Wraz ze mną pozostało 5 osób ze służby sanitarnej. Niemcy po 
zajęciu szpitala chcieli nas rozstrzelać /stałyśmy parę godzin na 
podwórzu pod murem> Zrezygnowali z niewiadomych przyczyn.W dniu 18
września , na skutek interwencji naszego Komendanta d-ra Zbigniewa 
Tabeńskiego Komenda niemiecka mieszcząca się w gmachu sądów na Lesz
nie zezwoliła na wywiezienie dzieci i,rannych poza Warszawę. Grupa 
sanitariuszek dotarła do szpitala na Zbikowie /Pruszków/ i tam się 

.Rozwiązała.

19* Inne informacje
W dniu 1 sierpnia 1944-r. mój brat Piotr wyszedł do Pow
stania /do grupy na Tamce/* Od tej chwili wszelki ślad po nim za
ginął.
Drugi brat Piotr /20-letni/ został zabity przez rosyjskich bandy £oV 
/ banda z Kampinosu/ - strzałem oddanym przez podwójne drzwi.

Na podstawie reladdi pisemnej kol. Jadwigi Jabłkowskie.1 
opracowała Teresa Łubek - Łuboradzka

Warszawa* listopad 1933i*.
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