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Augustytfska Janina

z d* gielewia*

-

"Janina*

IBP* 17*7111* 1320 r* w Bydgos-seay*
Poległa 13*^111*1344 w Powstaniu od wybuchu n i 3 r.iscSi.s30 czołju*

aiay na ul* Kilińskiego aa Starym Mieście*
»
Ojciec - Stanisław 2ielewics, kierownik ®arsatatow kolejowych w
Byd:joszcsy.|

raatka - BSerianaa 2 Uatussewakich*

Janina ukeńesy&a Miejskie Lic&vm Husaanistyesne w Byd/jossosy#
tach szkolnych nalegała do harcerstwa*

W la

Cd juatury pracowała*

Do Warszawy przyjechała wraz z rodziną w 1340 bąd.: 1941 r*

2ar«w~

no Janina, Jak obydwaj jej bracia - Stefan i Bolesław - brali udsiał
w pracy konspiracyjnej*

W lutym 1942 r* całą rodzin* aresztowano*

w mieszkaniu przy ul* Barbary, którego częM 2iolewicsse odnajtiowali,
gestapo analaało bro£f
?sucha, potaa na Pawiak*

wszyscy lokatorzy zostali sabrani najpierw na
w rsiesskaniu .gestapo założyło kocioł*

3ie~

lewiczów trsysteno na Szucha p rzm tydzień, na In d a t e posostswali de
31 maja, kiedy to udało si§ icli wykupid*

Inforascje powyższo oparte

są na relacji ąisstry Janiny - Sfandy SsspelskieJ /tal* 2&-d>»35/*
Pobyt na Pawiaku brsei Eielwticaćw, przybyłych
H* Poisgmska "tawiak*** str* 204?

24*-XX* 1942 odnotowują

reszty rodziny Kie wymienia*

W lenie 1343 r* Janina Ziślewiea poślubiła harcs&strza Jędrzeja
Amguatyńakiego i zapewne za Jego pośrednictwem związała ai# z j-iufcasti
Polskimi* kturych JfirzaJ był członkiem*
f Powstaniu Janina Au~ustyreka brała udział Jako sanitariuszka
komp* 8HarcerskieJ" bat* **Custaw*, w którym saą£.je j, ha ppor* -'Jądrze,
Ausustyński, rSwnisż żołniarz komp* “Harcerskiej®, pełnił funkcje p*o.
n i seii©efcie;;:©/
kwstersdstrsa# wraz z m^żera z:sin§łg 13* VIII* 19 44 od wybueha/es0*g»»
-miny przed kwaterami ba cisu Gustaw** na ul* 3Ci&lńfkle$o«

. n

S^łs-ił równie.- w Powstania w d* l*?lll]naj©tarasy brat Janiny $

Stefan Bielewicz* por* “Olcha**, z-st§pca dowódcy fcosp* KGertruda baon?
"Justaw**
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Janina Au^aty^s&a Jast ^jolanlona w "Harcerki 1539-45" P W 1973,
w Liście straty \f Da&e podana wy, ej oparte są sa inTormacjac^i siostry
- 3*w* «*aa BR yslachach icelsg#® s baonu Gustaw*1* laatsriały w posia
daniu -Sosisji aist03*yczs®3 baonu*
»

Bw# SraanMolnta
r? Poprsseme 10 a*3
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