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Przebieg służby w A .K ,

P.

"Bożenki11 /Sztab Obw./

Zgrupowania Walki "Obroża”

"Bożenka” - Grażyna Jazdowska ur. w 1910 r.
W 1939 r. pozostałam z małym dzieckiem - mąż ofieer zawodowy dostał
się do Oflagu.
W 1940 - 41 r . pracowałam w duńskim przedsiębiorstwie budowy dróg i
mostów "Contractor".
W 1942 r . wstąpiłam do A .K . wprowadzona przez "M isię" złożyłam przy
sięgę żołnierska 2 7 .V I . 1942 r . Pracowałam jako łączniczka odnosząc
pocztę do "Kupea",

"Skarbnika",

"Sekretarza" na punkt na ul.Chmielnej

i Słowackiego - często też zastępowałam "Jan kę", która z powodu cięż
kiej choroby męża nie zawsze mogła odnieść pocztę do "Spawaeza" i na
ul.Wiktorską.
Mając możliwość otrzymania pewnych auswajsów, w porozumieniu z "Kup
cem" i "Portierem" umożliwiła zatrudnienie kilku chłopców - jako
"martwe dusze" w przedsiębiorstwie, w którym pracowałam. Z pomocą sio
stry swej, która pracowała w PZH zdobywałam insulinę i zastrzyki prze
eiw zgorzeli gazowej, które odnosiłam za wiedzą "M isi" do "Felczera"
na ul.M ickiew icza.
W Powstaniu Warszawskim odkomenderowana zostałam do komendantki "Anie
l i " - p.Kruk na ul.Hoża - komisariat i tam pełniłam funkcję intendentk i, nie tracąc jednak łączności ze swym zgrupowaniem, utrzymując
ścisły kontakt z "M isią ",

"Mariolą" i "Janką ". Jednocześnie opiekowa

łam się 5 rannymi ze Zgrupowania "Krybara" - między którymi była cięż
ko ranna moja młodsza siostra. W początku września zostałam przydzie
lona de prac w szpitalu polowym na ul.Mokotowskiej i z nim zostałam
wywieziona do Stalagu IY B. w Zeitheimie. W Zeitheimie spotkałam
ciężk© ranną "M isię" i razem z nią przebywałam w Stalagu do wyzwole
n ia . Podczas Powstania zostałam odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi
z Mieczami i otrzymałam nominację na st.s ie rż a n ta . Po zakończeniu
wojny otrzymałam czterokrotny Medal Wojska i Krzyż A .K . przesłany

z

Londynu.
/- / Jazdowska Grażyna "BożenkaŻ

HSz.
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*aśw±adczenia
Zaświadczenie. Jako Była Komendantka Wojskowej Służby Kobiet V II
Obwodu A*K. Okręgu Warszawa stwierdzam niniejszym, że Grażyna
Jazdowska pseudonim ''Bożenka” u r .2 stycznia 1910 r.
©becnie w Pruszkowie

zamieszkała

- wstąpiła w r.

1942 do A .K . z przydziałem do Wojskowej Służby Kobiet Okręgu War
szawa, Obwód V II , do października 1944 r . Podczas Powstania War
szawskiego awansowała do stopnia starszego sierżanta i została
odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Po upadku Powsta
nia Warszawskiego została wywieziona do obozu jenieckiego IV B.
w Mflhlberg-Zeitheim, w którym przebywała do wyzwolenia - w szpi
talu,

jako chora na płuca.
/- / H.Nieć
Helena Nieć
ps. Helena-Bona

Poznań, dnia 2 6 .V I . 1958 r.
HSz.

Kapitan /Starsza Komendantka/A.K.
Poznań, ul,
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W dniu 22 kwietnia 2010 roku
odeszła od nas, przeżywszy 100 lat

SP

Grażyna Jazdowską
nasza najukochańsza Mama i Babcia,
kochana przez wszystkich, którzy Ją znali.
Uczestniczka Powstania Warszawskiego,
odznaczona m.in.:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Zasługi z Mieczami, trzykrotnie Medalem Wojska,
Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym,
Krzyżem Partyzanckim, Medalem za Warszawę.
Członkini Światowego Związku Żołnierzy AK,
wieloletnia działaczka Związku Inwalidów Wojennych RP,
wielka społeczniczka niosąca zawsze pomoc
wszystkim potrzebującym.
Msza święta odprawiona zostanie
... kwietnia 2010 roku o godzinie ...
w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach,
po czym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego.
O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku
córki, zięć, wnuki, prawnuki i rodzina
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