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Jio jram

A lisy Chmur z ar. ki, ps. "243%  "Antonina"

Alina CHlSLiiZ&kiśA

Fseud. ,f243" » "AIMOKIKA"

ur. w 19251?* w Grodnie .

Poległa rozerwana wybuchem czółgu-pułapki na ul. Bilińskiego

na Starym lieśeie 13*7111.1944 łf*

Córka ̂ pułkownika w'P, zawodowego wojskowego, *iialisa Jakuba

Chmury, pole łego w obronie iVara2awy/lTTS33 r* /.VzaŁanka u w* 
Vv-v/

Porwifca/7^ ilatka Janina 2 Szymanowskich*

Rodzina przenosiła si^ z miasta do miasta w zale^nobci od służb; 

wojskowej ojca, m* in. Grodno, Ciechanów, wreszcie Warszawa# 

a czasie okupacji 1939-1944 M ina  mieszkała w Warszawie, przy 

ul. zen, Zajączka.

3yła uczennicą giianazjum, następnie liceum p» Lang© przy ul. 

Kiecałej, fornalnie zapisana do szkoły galanteryjnej* W 1944 r 

ukończyła I licealną.

Od 1343 r* należała dc SU, potem NOW/AK, wprowadzona przez 

Alicjv Karsir. ską. itiiała peeud. »24*". Frzeszła przesilco lenie 

sanitarne i otrzymała przydział do bat. "Gustaw", komp. "Ger

truda"* /ew. "Harcerska" ?^, W czasie Powstania przyjęła pseud* 

"Antonina".

Poległa 13 . V III. 1944 - j.w . W chwili wybuchu esołau znajdowała 

si* na I p* tCi lińskiego 3. przy rannych^w kwaterach batalionu. 

Ka chwil* przed wybuchem podeszła do okna - została rozerwaana 

na strzępy* VI? zrujnowanym po&oju znaleziono tylko dłoń i pasmo 

włosów.

Pseud. "Antoniny" znajduje a i5 na płycie symbolicznego grobu w 

kwaterze bat* "Gustaw" na Powązkach, „ojskowych w v,-wie.

Verte!
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Drobne błon."yrkr, o fretko obciętych joEn^o1': wio ach. Delikatna 

i wrn£ liwa* iiiuBic^a •r::łnda£ ^iele ?;^sił:cu, b,y ■'og ocov; si„ 

do twardych po-^to^esreh "-©runka?/ I oi^jłe^o o?-eov;ania s lud?- 

kin: c:i :rri- nxo:r. i , niercią,

Dio.^raia opracowany wg ipf zmuGji prs^jaci-iki Pilny ^iiscur^anki -

i ^
Janiny Mockałło i wspe^ioł* rwy Orlico'skiej-I^a^wol^ :iej»

"Antonina** wyrrdśniona w książce "Harcerki 1339- 1945 /PAS 1973*

*-wa/, :« iiaai;’s strat#, • * "Słowniku uczestniczek walk o niepc-

dlsgłość ?cls.ki 1339-1945" /I-IW 1988, w-wa/ - biogram niepełny,

wg posiadany ca w owce is wiadc*. .o^jci*

y .ieniayna w nieopublikowanyeh wepo. nieniccu 7. rozstania pt.

*-• 3X1X *» (:? ł# y ’ * § Xii-Â. i anych w pa,., asi . erniku 1944 r. przes 3wv Orli—

::o-*ską /o. . ‘rr.sncwolnką/ 1 Ann., aaafckorB»K± /ui^non-iioosett/ -

"Ew*-11ori£i "Ank*" 2  Korp* "liarcerókiaj, />£■-»_ •*r?-.r j
ich__/ 0/

■■yrnieaî flu *s/rFa. .tnon tac 'i «anicazca<mych ?/ "3tlicy" sierpniu

1973 ^  vwoww^oS^ « CUxyaXató,wi ~  iw u

Fotografia Aliny Chmurcanki do wypoi vcjsenia*

X

Opracowała Ewa iCrasnowolska
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