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Biogram
Krystyny FiiY52HAKĆWNY , pseud. “Krystyna1*, "ż-aba",

"Poznańska"
Krystyna FR?SZTAKflffKA
ps. "iCrystyna", "Żabai,, "Poznańska"
Ur. XI, 1920 r. w Drohobyczu - Poległa 13*VIII# 1944 przy wybu

chu czołgu-pułapu na ul. Kilińskiego aa Starym Mieście* 
Córka Ludwika Frysztaka, nauczyciela i ii-cofani! z Michów, 
zmarłej ok. 1942 r* /pochowanej na Powązkach w warszawie/* 
Krystyna ukończyła gi&nasjuzn w Kościanie, po czym studiowała 
na «Vydz* Filologii Polskiej na Uniw* A. Mickiewicza w Poznaniu* 
Harcerka Chorągwi kielkopolSitiej, członek akademickiego Koła 
harcerskiego im* Heliodcra Święcickiego*
'*! 1939 r* pracowała ochotniczo v ełui-bie sanitarnej*
Podczas okupacji wysiedlona wraz z rodziną do (hifcerni General
nej, mieszkała w Krakowie, potem w <* ar t zawis, -fzie nadal stu
diowała polonistyk* na tajnym Uniw* Ziem-Zachodnich /UZZ/* 
drała^ czynny udział w pracy konspiracyjnej, ukrywała sif* 
Kaleiała do harcerstwa Polskiego /Hufce Polskie, HP/* Pełniła 
różne funkcje, b y ka zastępową, potem drużynową* następnie
przeszła dc pracy w kierownictwie HP. W 1942 r. była k ± *w n m

letnieąo /aisakor komendantką/tajnego obozu harcerskiego IIP w Chylicach,
l

prowadzonego pod przykrywką kolonii letnich dla dzieci SGO*
W czasie Powstania .'/arszaws kiego w batalionie "Gustaw" NOW/AK, 

w korap* "Gertruda". 0bj3ła służbg gospodarczą, kierując m*in* 
pracą kucani# Zginała przy wybuchu czołgu-miny, zabita na 
miej ecu*
Ite płycie symbolicznego grobu poległych batalionu "Gustaw" na 
Powązkach Wojskowych znajduje si$ jej pseud* "Krystyna" /w 
chwili budowania kwatery nazwisko nie było znane/*

Yorte !
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Biogram Ar^etyny Fr^sstakówmy aoetał oparty na informacjach
je.j kuzynki /samieszfca.łej w© Wrocławiu/, na informacjach 
Ireny Kacpre-yńeki©;}« ob* Ogrjcaak, csłonka i'&, podległej 
Krystynie jako ssastvpo»ej i ruiiynov‘ejf na informacjach Eugenii 
W Ca 4r> *JK Kkiej, ob* Ketffcasz* anającej Krystyn® s oboeu w 0hyli
cach*
Urystyaa wymieniona w książce ”u.r córki 1933-19451* w liście
Gttat, yf Ea2*', 1573* w«»%a/» w ‘‘Słowniku ucseetniozek walk o
niopod logi ość Toleki w lat och 1533-45’7 P2W 1988, w ,?2.y-
ciu v? powstańczej Warszawie" F* Scrwańakiego /FAZ, 1970, K-wa/,
we wstępie do ,"Szklany oh tarcs" iiarii Szypov:akioj i in« \ » 
y. ^x W h iu e^ fcgXtu<£!M̂ ; ^C^ifllbu«r" l *. WoLVvLCV5r Vw&£nA

gd^cW^-

Gpracowaka Kwa iirasnowolska*
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