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JANKOWSKA JADWIGA

Jadwiga Jankowska była córką krawca z Charkowa, najstarszą z licznego rodzeństwa. Naukę 
przerwała w V klasie gimnazjum.

aresztowaniu przez bolszewików zaangażowanych w pracy POW sąsiadów, zaopiekowała się 
ich córeczką. Zgłosiła się też do Komendy Okręgu i zaczęła sama pracować na rzecz POW, a także 
wciągnęła do tej pracy młodszego brata Mieczysława.
Została aresztowana i po ciężkim śledztwie, podczas którego nikogo nie wydała, w lipcu 1920 r. 
skazana na wyrok śmierci, [tak na str. 177; na str. 221 w opisie grupy charkowskiej mowa o 
rozstrzelaniu 13/14 kwietnia 1921 r.]
Za pracę pełną odwagi i poświęcenia oraz za śmierć bohaterską wraz z innymi peowiakami z grupy 
charkowskiej przedstawiona do odznaczenia Krzyżem VM przez Komendanta KN 3 Henryka 
Józewskiego. (Nr krzyża 7915, Dziennik Pers. MSWojsk nr 1 z 4.01.1923 r.)

Ziemiański I., Praca kobiet w POW... s. 176-177,211,215,221.
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JANKOWSKA JADWIGA (?- 1921)

Brak zdjęcia

O Jadwidze Jankowskiej wiadomo niewiele. Była najstarszą córką krawca z 

Charkowa. Miała liczne rodzeństwo. Z powodu braku środków finansowych naukę przerwała 

w V klasie gimnazjum. Po aresztowaniu przez bolszewików sąsiadów, którzy byli 

zaangażowani w pracę POW, zaopiekowała się ich córką. Sama także wstąpiła do POW, 

wciągnęła również do pracy w organizacji młodszego brata Mieczysława. Weszła w skład 

nowo utworzonej Komendy POW Okręgu Charkowskiego i w marcu 1921 r. została wraz ze 

wszystkimi członkami Komendy aresztowana przez bolszewików. Po ciężkim śledztwie, 

podczas którego nikogo nie wydała, została rozstrzelana wraz z grupą charkowskich 

peowiaków w nocy z 13 na 14 kwietnia 1921 r. We wniosku o odznaczenie Krzyżem Virtuti 

Militari zamordowanych wówczas członków POW Komendant KN3, Henryk Józefski, \ /w  

napisał, że „ pomimo znęcań się, wszyscy aresztowani zachowali tajemnice Organizacji: 

wytrwali do ostatniej chwili” i ,,podług słów świadków wszyscy zachowali się mężnie i po  

bohatersku, szli na śmierć, śpiewając: „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Jadwiga Jankowska za swoją odwagę, ofiarność i poświęcenie Dekretem NPiNW z 17 

maja 1922 r. ogłoszonym w Dz. Pers. MSWojsk. Nr 1 z dnia 4 stycznia 1923 r. została 

pośmiertnie odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy. Nr 

krzyża 7915.

BIBLIOGRAFIA

Pełczyńska W., Kobiety-bohaterki położyły wielkie zasługi dla Polski podczas walki o 

wolność, Strzelec 1932, nr 38, s. 8; Ziemiański, Praca kobiet.., 115, 147, 151, 157.
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JANKOWSKA JADWIGA (?- 1921), członkini ($£©8łefidy -£OW Okręgu Charkowskiego
\(a A ĉ

KN III POW; rozstrzelana przez CzeKa

Brak bliższych danych biograficznych o Jadwidze Jankowskiej. Wiadomo, że była 

najstarszą córką ubogiego krawca mieszkającego w Charkowie na Ukrainie. Miała liczne 

rodzeństwo, którym musiała się opiekować; dzieci ledwo mówiły po polsku. Z powodu braku 

środków finansowych przerwała naukę w V klasie gimnazjum. Kiedy, po zajęciu Charkowa 

przez bolszewików, zostali aresztowaniu sąsiedzi z kamienicy zaangażowani w pracy POW 

Okręgu Charkowskiego, Jadwiga uprosiła rodziców o zaopiekowanie się ich córeczką Sama 

zgłosiła się do Komendy Okręgu i podjęła służbę jako wywiadowczym, poświęcając jej odtąd 

wszystkie swe siły. Wciągnęła także do organizacji brata Mieczysława (później rozstrzelanego 

przez bolszewików). W marcu 1921 została wraz ze wszystkimi członkami Komendy 

aresztowana przez bolszewików. Po ciężkim śledztwie, podczas którego nikogo nie wydała, 

została rozstrzelana wraz z grupą charkowskich peowiaków w nocy z 13 na 14 IV 1921.

Jadwiga Jankowska Dekretem Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza z 17 V 1922 

(Adj. Gen. L. 13391) została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego 

Virtuti Militari z nr. Krzyża 7915. We wniosku o odznaczenie VM zamordowanych wówczas 

członków POW Komendant KN III, Henryk Józewski, napisał, że „ pomimo znęcań się, 

wszyscy aresztowani zachowali tajemnice Organizacji: wytrwali do ostatniej chwili” i 

„podług słów świadków wszyscy zachowali się mężnie i po bohatersku, szli na śmierć, 

śpiewając: „ Jeszcze Polska nie zginęła

APAK, T. 3054/WSK; Dz. Pers. MSWojsk. Nr 1 z 4 I 1923;

Filipow K., Order Yirtuti Militari 1792-1945, Warszawa 1990, s. 115; Pełczyńska W., Kobiety- 

bohaterki położyły wielkie zasługi dla Polski podczas walki o wolność, Strzelec 1932, nr 38, s. 8; 

Wesołowki, Order VM... - brak wzmianki, ale pod nr. Krzyża 7915 jest puste miejsce; Ziemiański, 

Praca kobiet.., s. 177,211,215,221.
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JANKOWSKA JADWIGA (?- 1921), członkini POW Okręgu Charkowskiego KN III 

Kijów, rozstrzelana przez CzeKa

Brak bliższych danych biograficznych o Jadwidze Jankowskiej. Wiadomo, że była 

najstarszą córką ubogiego krawca mieszkającego w Charkowie na Ukrainie. Miała liczne

rodzeństwo, którym musiała się opiekować; dzieci lledwd mówiły po polsku. Z powodu braku i
A/M/£/ii

środków finansowych przerwała naukę w V klasie gimnazjum. Kiedyj po zajęciu Charkowa | \ f  

przez bolszewików^ zostali aresztowaniu sąsiedzi z kamienica/zaangażowani w pracy POW \_ ^  

Okręgu Charkowskiego, Jadwiga uprosiła rodziców o zaopiekowanie się ich córeczką. Sama 

zgłosiła się do Komendy Okręgu i podjęła służbę jako wywiadowczym, poświęcając jej odtąd 

wszystkie swe siły. Wciągnęła także do organizacji brata Mieczysława (później rozstrzelanego 

przez bolszewików). W marcu 1921 została wraz ze wszystkimi członkami Komendy 

aresztowana przez bolszewików. Po ciężkim śledztwie, podczas którego nikogo nie wydała, 

została rozstrzelana wraz z grupą charkowskich peowiaków w nocy z 13 na 14 IV 1921.

Jadwiga Jankowska Dekretem Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza z 17 V 1922 

(Adj. Gen. L. 13391) została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego 

Virtuti Militari z nr. Krzyża 7915. We wniosku o odznaczenie VM zamordowanych wówczas 

członków POW Komendant KN III, Henryk Józewski, napisał, że „ pomimo znęcań się, 

wszyscy aresztowani zachowali tajemnice Organizacji: wytrwali do ostatniej chwili” i 

„podług słów świadków wszyscy zachowali się mężnie i po bohatersku, szli na śmierć, 

śpiewając: „ Jeszcze Polska nie zginęła”.

APAK, T. 3054/WSK; Dz. Pers. MSWojsk. Nr 1 z 4 I 1923;

Filipow K., Order Yirtuti Militari 1792-1945, Warszawa 1990, s. 115; Pełczyńska W., Kobiety- 

bohaterki położyły wielkie zasługi dla Polski podczas walki o wolność, Strzelec 1932, nr 38, s. 8; 

Wesołowki, Order VM... - brak wzmianki, ale pod nr. Krzyża 7915 jest puste miejsce; Ziemiański, 

Praca kobiet.., s. 177,211,215,221.
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Jankowska Anastazja

patrz wspomnienia Czesława Hakke znajdujące się w FAPAK w Toruniu, u St. 
Dąbrowa -  Kostki w Krakowie i Muzeum Miasta Krakowa na ul. Pomorskiej.

Źródło: Julia Huk -  Hakke z Białegostoku, tel. 0-85 / 67 517 53 
(przenosi się wkrótce do Poznania)
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