
Jadwiga Dudziec

Urodzona 19 marca 1912 r.
w Jaworach Starych   
gm. Goworowo

Zmarła 16 lub 17 lipca 1944 r.
w Wilniew Wilnie

Żyła 32 lata.



Dzieciństwo w Jaworach Starych

● Ojciec Stanisław Dudziec, rolnik z Jawor,
● Matka Józefa z Osowieckich,
● Osierocona przez ojca w wieku 2,5 r.
● Dziewięcioro rodzeństwa,

1915 -1918 wygnanie na Ukrainę,● 1915 -1918 wygnanie na Ukrainę,
● Nauka w kl. I-I V w szkole w Jaworach,



Dzieciństwo w Jaworach Starych

● Ojciec Stanisław Dudziec, rolnik z Jawor,
● Matka Józefa z Osowieckich,
● Osierocona przez ojca w wieku 2,5 r.
● Dziewięcioro rodzeństwa,

1915 -1918 wygnanie na Ukrainę,● 1915 -1918 wygnanie na Ukrainę,
● Nauka w kl. I-IV w szkole w Jaworach,



Nauka w kl. V – VII w Goworowie



W Warszawie  1926 - 1931

Nauka w Seminarium ● Nauka w Seminarium 
Nauczycielskim 
Zgromadzenia ss. 
Zmartwychwstanek

● w Warszawie
● na Żoliborzu
● zakończona uzyskaniem 

dyplomu nauczycielki 
szkół powszechnych.



Irena Adamowicz

● Polska harcerka, jedna
● z naczelnych Związku 

Harcerstwa Polskiego.
● Była związana z żydowską 

organizacją Haszomer Hacair.
● Członek Armii Krajowej,

Otrzymała medal ● Otrzymała medal 
Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata nadany przez Yad 
Vashem w 1958 roku.



Polska w XX-leciu międzywojennym



3 lata pracy nauczycielskiej

w Oszmianie, miasteczkuw Oszmianie, miasteczku
w woj. wileńskim



Od 1934 roku w Winie

Widok miasta współcześnie
● Jadwiga zdaje

egzamin dojrzałości● egzamin dojrzałości
● przed państwową komisją



Uniwersytet im. Stefana Batorego
w Wilnie

● Studia na wydziale 
matematyczno-przyrodniczym matematyczno-przyrodniczym 
ukończone w 1938 r.

● Praca nauczycielska w szkole 
pedagogicznej w Trokach



Harcerstwo

● Członkini  starszoharcerskiej 
gromady „Makrele”  przy 13. 
Drużynie Harcerek w Wilnie –
Czarna Trzynastka -
prowadzonej przez druhnę prowadzonej przez druhnę 
Marynę Grzesiakową.

● Jako podharcmistrzyni 
pracowała z dziećmi 
żydowskimi /obozy koło 
Bielska i Warszawy/.



Aktywne życie

● Podróże: Kraków, Ojców, Piekary Śląskie, Salzburg, Klagenfurt, 
Budapeszt, Raszków, Czehryń
Członkostwo:● Członkostwo:

● -Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej           
● „Odrodzenie”,
● -Towarzystwo Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary,
● -Sodalicja św. Piotra Klawera.
● Uczestniczyła w Kongresie Pax Romana w Wiedniu w 1936 r.



Wrzesień 1939- Wilno

● Pracowała w małej fabryce 
drewniaków, później nią kierowa-drewniaków, później nią kierowa-
ła, zatrudniała głównie 
ukrywających się Żydów.

● Współpracowała z Armią Krajową 
/przewożenie dokumentów, broni/.

● Odbyła kurs sanitarny, posługiwa-
nia się bronią i nt. metod walki w 
konspiracyjnych warunkach.

● Udostępniała swoje mieszkanie na 
konspiracyjne szkolenia i 
spotkania.



Pomoc  Żydom

● Jej koleżanka-harcerka Gabriela 
Kosińska:

● „Przypinając żółtą gwiazdę 
wchodziła do getta, wyprowadzała 
małe Żydówki, by je ukryć na wsi. 
Ratowała od zagłady żydowskie 
dzieci. Jeśli nie udało się ich 

●Prof. Władysław Bartoszewski –Ten jest z
ojczyzny mojej.dzieci. Jeśli nie udało się ich 

umieścić na wsi, kołatała do 
klasztoru ss. Szarytek.”

● Przechowywała dokumenty i rzeczy 
m.in. Rchiela Szejnbauma -przywódcy 
powstania w getcie i Abu Kovnera –
poety.

●udokumentował umieszczenie przez
Jadwigę 17 Żydów, członków 
syjonistycznej organizacji skautowej
w klasztorze ss. Dominikanek.



7 – 13 lipca 1944 r. – bitwa o Wilno

● 13 lipca trwał zażarty bój o Wilno. 
Przed południem walki między Przed południem walki między 
broniącymi się uparcie Niemcami

● a nacierającymi żołnierzami AK
● i Armii Czerwonej toczyły się
● w ścisłym centrum miasta –

Operacja Ostra Brama.

● Wtedy właśnie harcerze Wileńskiej 
Czarnej Trzynastki im. Zawiszy Czarnej Trzynastki im. Zawiszy 
Czarnego walczyli na ulicach 
Wilna w osłonie dowództwa dziel-
nicy. W  trakcie walk  Grażyna 
Maria /pseudonim Jadwigi/ została 
ugodzona pociskiem w nogę. 
Pozbawiona opieki medycznej 
zmarła po kilku dniach.



Została pogrzebana przez Została pogrzebana przez 
druhny na Nowej Rossie,

w sąsiedztwie swojej 
drużynowej Maryny 
Grzesiakowej.

Grobem opiekują się harcerki ● Grobem opiekują się harcerki 
9. Wileńskiej Drużyny 
Harcerskiej „Viator”.

● Oddaliśmy jej hołd
● 11 listopada 2014 r.



17 lipca 1999 r. - 87. rocznica śmierci

Tego dnia
decyzją Instytutu

Yad Vashem w Jerozolimie za 
ratowanie Żydów przyznano

Jadwidze Dudziec
tytułtytuł

Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata



Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat



Ogród pamięci w Jerozolimie



Obecnie w Wilnie



Obecnie w Goworowie



Pytania bez odpowiedzi

● Jak nazywał się chłopak Jadwigi? Jakie były jego dalsze losy?

● Jak nazywały się osoby uratowane przez Jadwigę? Czy przeżyły? 
Co działo się z nimi później?

● W jakim celu Jadwiga jeździła do Warszawy w czasie okupacji?W jakim celu Jadwiga jeździła do Warszawy w czasie okupacji?

● Jakie były dalsze losy harcerek Z Czarnej Trzynastki?



Dziękuj ę

WykonałaIrena Minota
14 marca 2018


