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Janina z j , DOBROWOLSKA - SERAFIN

Odpis z akt kombatanc
kich dokonany przez
Włodzimierza Żychowicza

Życiorys
Urodziłam się dnia 5 kwietnia 1920 r w Brzeżanach woj. Tarnopolskie.Szkołę podstawową i gimnazjum ogólnokształcące typu neoklasycznego ukończyłam w Brzeżanach w 1938 r.Od 1-szej klasy gomnazjalnej należałam do ZHP a w latach 1936 ,1938 byłam drużynową 1-szej
drużyny harcerskiej im.E.Plater w Brzeżanach. W roku 1938/1939
byłam na 1-szym roku studiów w Szkole Nauk Politycznych w Warsza
wie. Tam należałam do kręgu Starszoharcerskiego.
Z chwilą wybuchu wojna znalazłam się w Krakowie*4 W okresie okupa
cji ukończyłam kurs handlowy i kurs biurowości.

Na wiosnę 1941 r.

wstąpiłam do N0WK,: Sekcja sanitarna.W jesieni 1942 r w wyniku
akcji scaleniowej organizacji wojskowych zostałam wcielona do AK
do oddziałów Wojskowe Służby Kobiety pion sanitarny. Zostałam za
przysiężona przez Krystynę Zychowicz pseudonim "Grażyna" vel"Pola'’
/

Przeszłam szkolenie ogólno-wojskowe i sanitarne. Szkolenia odbywa
ły się przeważnie w mieszkaniu Leny Kucharskiej / przyp. mój "Lent
to pseudonim Danuty Kucharskiej/ul.J.Dietla 99. a także u Cz.Bigaj ps."Iza" ul.Berka Joselewicza 4 i u Krystyny Brzewskiej ps.
"Krystyna" ul.św.Sebastiana 27 m 13.Szkolenie sanitarne teore
tyczne i praktyczne odbyłam u SS Szarytek na oddzialeChirurgii
u dr. Stockiego Kraków ul.M.Kopernika 21.Jednocześnie zajmowałam
się gromadzeniem i dostarczaniem materiałów opatrunkowych,' kolpor
tażem prasy podziemnej, pełniłam również jakiś czas funkcjęłączniczki w O.P."Szczerbiec" poprzez Floriana Daniela z Gdowa. Daniel
zginął rozstrzelany przez Niemców. Równolegle z pracą w NOW-AK,
pracowałam w harcerstwie. W jesieni 1943 r. zostałam przyjęta na
2-gi rok studiów farmaceutycznych na tajnych kompletach i w marcu
1945 r zostałam przyjęta na 2-gi rok studiów w Uniwersytecie Jagif
lońskim^" które ukończyłam w czerwcu 1947 r. uzyskując dyplom ma
gistra farmacji; Po odbyciu praktyki podyplomowej w kwietniu 19493
podjęłam pracę w aptece "Pod Słońcem" Kraków Rynek gła 42, gdzie
pracowałam do chwili przejścia na emeryturęz dn 30 IX 1980 r.
Dnie 19 wrżeśnia 1989r.Komisja Krzyża AK przy Kole Byłych Żołnierz
Armii Krajowej w Londynie przyznała mi Krzyż Armii Krajowej nr
44782 a Ministerswto Obrony w Londynie Medal Wojska po raz 1,2,i 3
nr.45567.
Janina Serafin Dobrowolska
Kraków 12 listopada 1992 r.

i

l\

\0zJUhLd- ' (jjhSJlPi

4

5

t

77

lu iH

AK
Kraków

Serafin - Dobrowolska Janina

Adres:

Kraków
ul. Sarego 24
tel. 421 19 87
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- sanitariuszka NOWK / AK w Krakowie
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