
1



+ '
SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI — .3. .Cr. A.Si  Y..U. A............

................................................

.....................................

l ^ r c h s K .
I. Materiały dokumentacyjne -------  /

1/1 - relacja właściwa

I/2 - dokumenty (sensu stricto) dot. osoby relatora ---

I/3 - inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora —

II. Materiały uzupełnieniające relację V

III. Inne materiały (zebrane przez „relatora”): -----

111/1-dot. rodziny relatora

III/2 - dot. ogólnie okresu sprzed 1939 r. "—

III/3 - dot. ogólnie okresu okupacji (1939 -1945) ——

III/4 - dot. ogólnie okresu po 1945 r.

III/5 - inne... — ^

IV. Korespondencja

V. Wypisy ze źródeł [tzw.: „nazwiskowe karty infonnacyjne”j

VI. Fotografie sj . źA o a 0. ^

2



3



> •3 / ^ C

4



5



6



7



Arb e i t  Bbeą^Winigung

',*. *J/» -C . ?': '•; fę p jt1 "' "

Es *ird hierrnit bęecheinigtidass

Herr/Frsu izi  

feeboren em. MTi&I JfA łf.-, .^ohnhsft 
łr, Lubi i n..

bei dera Poln^Hilfskomitee fiir Stadt 

u.Kreis Lublin jals Angestellte be- 

schaftigt iet«
• Lublin,dnia

Zaświadczenie 

Kiniejszym sańwiadcza s ię ,£5

M f f t & t * : . . : .  u r o d . . . . * £ £ - « f
zsajesztoł.OS » Lublinie,ul 

jest obecnie zatrudniony/z/ jako praco?.’?;: 

cssko/ umysłowy/a/ Polskiego Komitetu Opi 

Inuicsego w Lublinie.
a

. ^ —  1 0 /iJ r

i ^ r .  R a & i - e Q e r  
POLN ląCłKtr Sl !►; f ir  § K O  M i T E E
PO LSrr KOfhi H* r O, y  K UŃC7. Y 

ił -O fe r tr  &ń\ -I; 5/:••«>su<
8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



„Kalina" szybko opanowała sytuację: chwyciła lei cc i zawróciła rozszalałe konie. W tym czasie jeihia z kul trafiła 
ją w biodro. Zaczęła słabnąć, jeszcze stała na wozie, gtly ręką dotknęła biodra: dłoń była pełna krwi. "  .>•

99 Kalina" -  żołnierz bezimienny
A lina Blaszyńska urodziła się w 1922 r. 

w Lublinie. Gdy wybuchła II wojna 
światowa skończyła 17 lat, mogła więc zo
stać -  i została -  żołnierzem Polski 
Podziemnej, jak jej ojciec legionista, ucze
stnik kampanii wrześniowej i akowiec. 
Wraz z młodszą siostra Danutą była łącz
niczką Wojskowej Służby Kobiet AK 
Okręgu Lubelskiego. Podlegały 
krótko hm Marii Nowickiej, 
a potem przez długie lata oku
pacji hm Danucie Magier- 
skiej. Latem 1944 r. już po 
wkroczeniu wojsk sowiec
kich na Lubelszczyznę 
wszystkie dziewczęta 
z WSK AK zostały zwol
nione z żołnierskiej przy
sięgi.

Dla Aliny i Danusi nie 
skończyła się wojna. Wkrótce 
nawiązały kontakt w Lublinie 
z Markiem Grzesiukiem ps 
„Henryk", oficerem Narodowych Sił 
Zbrojnych. Miejscem spotkań było mie
szkanie przy ul. Olejnej, gdzie mieszkały 
dwie siostry: Maria ps. „Marta" i Elżbieta 
Kałużne. W NSZ Alina przyjęła pseudonim 
„Kalina", Danusia -  posługiwała się imie
niem „Ewa". Przebywały wiele tras, by ob
służyć oddziały partyzanckie. Jedna z wy
praw była dla „Kaliny" ostatnią.

Dotarła do oddziału kpt „Szarego" nie
malże w ostatniej chwili, gdy w dniu 9 czerw
ca 1945 r. pod Wierzchowinami rozegrał się 
śmiertelny bój partyzantów zaskoczonych 
natarciem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnę
trznego, a nawet formacji NKWD. Kpt. „Sza
ry*  pdedł „Kalinie" wywieźć dokumenty, 
które nie powinny wpaść w ręce wroga. Do
stała dwukonny wóz i w tym zamieszaniu 
mogfc odjechać w odwrotnym kierunku od 
linii nieprzyjaciela. Wtedy, gdy podjęła bra
wurową ucieczkę, wskoczyć na wóz partyzant 
Roman Jaroszyński z oddziału „Szarego" 
i spełnił dwuznaczną rolę: wyrwał dziew
czynie ląoe i skierował konie w kierunku ko- 
mtmistów wołając „Nie strzelać! Wiozę „Ka- 
Enę"!" Strzały nie milkły, zatem Jaroszyński 
tEŚtKpjk z wozu, by się ratować. „Kalina" 
szyfcfoł opanowała sytuację: chwyciła lejce 
i aawificOa rozszalałe konie. W  tym czasie 
Jedna z kul trafiła ją w biodro. Zaczęła słab
nąć, jeszcze stała na wozie, gdy ręką dotknę
ła biodra: dłoń była pełna łowi.

Później opowiedziała przebieg zdarzeń 
matce i siostrze: odnalazł ją jakiś partyzant, 
trafił po śladach krwi. Miejscowy lekarz 
udzielił pierwszej pomocy: wyjął kulę, która 
roztrzaskała biodro i wleciała do pachwiny, 
założył opatrunek i deseczki, by unierucho
mić nogę. Konieczna była natychmiastowa 
operacja. A tymczasem „Kalinę" położono na 
noszach i przekazano polskim kolejarzom z... 
pociągu towarowego. Przywieźli ją o świcie 
10 czerwca do Lublina i zanieśli do mie
szkania przy ul. Olejnej. Panie Kałużne umie

ściły ranną w szpitalu Jana Bożego dzięki 
odważnej decyzji doktora Bolesława Ku- 
źmy. Już bowiem dotarła do Lublina wieść
o rozbiciu oddziału NSZ i śmierci dowód
cy, kapitana „Szarego". Ubowcy szukali zbie
głych i rannych żołnierzy.

„Kalina" ciągle przebywała w szpitalu, 
a rana się nie goiła. Wprost przeciw

nie, zaczęła ropieć i gnić. Nie po
mogły starania matki i siostry 

w postaci wzmacniającego po
żywienia: koziego mleka, cie
lęciny, gotowanych jarzyn. 
Chora traciła siły. Opieko
wały się nią Siostra Jadwi
ga, szarytka i przydzielo
na przez organizację spe
cjalna pielęgniarka Janina 

Golan (po mężu I voto: War- 
dzik, I] voto: Paprocka). 

Opiekę duchową sprawował 
ks. Stefan Panas. Niestety, „Ka

lina" gasła, a ranę pod gipsem to
czyły robaki, co powodowało dodat

kową udrękę.
Miesiąc przed śmiercią pojawił się w szpi

talu u „Kaliny" Roman Jaroszyński. Przy
niósł 2000 zł i nalegał o adresy rodziny, aże
by ją powiadomić o sytuacji. Alina Blaszyń- 
ska posługiwała się fałszywym nazwiskiem 
Gródecka, dlatego właśnie Jaroszyński nie 
mógł znaleźć jej rodziny . Nie wiedział, jak 
się „Kalina" rzeczywiście nazywa. Ona jed

nak pamiętała jego zachowanie w czasie 
potyczki i odmówiła z nim rozmowy. 
Wkrótce po tej nieudanej wizycie UB posta
wił straż przy łóżku. Ubowcy usiłowali na
wet przewieźć ją do szpitala więziennego. 
Doktor Kuźma stanowczo się sprzeciwił. 
Tajniacy wycofali się dopiero, gdy „Kalina" 
straciła już przytomność. Prawdopodobnie 
obserwowali jednak, kto przyjdzie po zwło
ki niezidentyfikowanej pacjentki.

Alina Blaszynska -  „Kalina" zmarła 
w dniu 23 października 1945 r. Harcerki wy
kradły ciało z kostnicv szpitalnej i przewio
zły wozem konnym do kościoła po-wizyt- 
kowskiego. Rodzina musiała na pogrzeb 
ubrać się zwyczajnie, bez czerni-i powstrzy
mać się od płaczu, bv nie ściągnąć na siebie 
uwagi ubowców. Ks. Panas poprowadził 
pogrzeb na cmentarz przy ul. Lipowej. Za 
trumną szło grono kobiet, a wśród nich sio
stra. Brat szedł na końcu.

Alina liczyła zaledwie 23 lata, ale mia
ła na swym koncie pięcioletni bagaż żoł
nierza Polski Podziemnej i umierała 
w szpitalu ponad sto dni. Pan Bóg oszczę
dził jej katowni w gestapo czy celi śmier
ci w UB... Jednakże na długie dziesięcio
lecia pozostała żołnierzem bezimiennym. 
Zabrakło nawet „nocnych rodaków roz
mów" o jej heroicznej miłości Ojczyzny, 
bo przyszły czasy, w których zabijano pa
mięć Narodu.

Zenobia Kitóuma

Marżę © Domu Kresowiaków
O dchodzi cale pokolenie męczenni

ków za wiarę i polskość, które po
zostało na straconej placówce. Nie sko
rzystali z umożliwionej repatriacji, aże
by przetrwać przy swoich kościołach, 
cmentarzach zrujnowanych, pamiątkach, 
księgozbiorach, przy chorych i sparali
żowanych. Um ierają w nędzy i zapo
mnieniu, nie wywdzięczeni, nie wyna
grodzeni za m ęki, nie opłakani.

Tych, niestety, już nielicznych pozo
stałych przy życiu należałoby częściej 
zapraszać do kraju, zapoznawać z pa
miątkami historycznymi, kościołami, po
magać w leczeniu, wspierać materialnie
i moralnie. Niezmiernie trudna jest sy
tuacja, że starsi w iekiem  kresowiacy 
odwiedzając rzadko Polskę nie mając 
krewnych, nie m ogą tu zamieszkać. Tak 
było na przykład przed kilkoma laty 
z prawie niewidomym gorliwym kato
likiem  z D rohobycza, W ładysław em  
Mietkiem. M usiałam go umieścić w lu
belskim hotelu , który opłaciła znana 
działaczka p atriotyczna pochodząca 
z Wilna -  pani doktor medycyny Hele
na Gulanowska. Zaś były żołnierz AK ze

stryja Kazimierz Podhajecki znalazł go
ścinę na okres dwóch tygodni w domu 
pani doktor Gulanowskiej. W ubiegłym 
roku polska rodzina z Grodna z chorym 
dzieckiem  musiała tułać się po m ie
szkaniach życzliwych ludzi, nie mając 
stałego zamieszkania.

Więc bardzo się ucieszyłam, gdy po
znałam obecnie w Lublinie prawego Po
laka Wiesława Trumińskiego, który za
inicjował budowę Domu Kresowiaków. 
Przekazuje na ten cel bezpłatnie działkę 
na swojej posesji. Szuka instytuqi i sto
warzyszeń oraz życzliwych osób do re
alizacji tego pomysłu. Ma to być dom dla 
czterdziestu osób, w którym starsi wie
kiem kresowiacy mogliby bezpłatnie za
mieszkać, zwiedzając Lublin. Biedni, ży
jący na Kresach w trudnych warunkach 
mogliby tu w Ojczyźnie zamieszkać na 
stałe. Pan Trumiński podaje swój adres
i telefon: ul. Nałęczowska 56, 20-831 Lu
blin, tel. 5333791.

Żywię nadzieję i chcę ujrzeć ten dom 
za mego życia. A mam już 81 lat.

Dora Kacnelsor
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p. y
"N N" BLASZYŃSKA Alina
Chor. Lubelska. Harcerka z IV Druż. Lubelskiej 
W latach okupacji prac. ochronki i Referatu 
opieki nad dzieckiem RGO. Kurierka AK. W 194-4- 
wysłana do partyzantki, ciężko ranna w bitwie 
dowiozła powierzone jej przez dowódcę dokumen 
ty. Zmarła w szpitalu w Lublinie na skutek od 
niesionych ran.
Źr. Harcerki, Mat.do Słown.Biograf.
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