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FELIŃSKA

Powstania:

Krystyna Felińska ukończyła gimnazjum francuskie w Warszawie.
W czasie II wojny światowej uczyła na tajnych kompletach i udzie
lała lekcji języka francuskiego. Jako żołnierz Armii Krajowej w 5.
kompanii pod dowództwem ppor. „Pługa” Batalionu Pancernego
„Golski” prowadziła szkolenia i uczestniczyła w przygotowaniach do
walk z Niemcami. Po upadku Powstania Warszawskiego dostała się
do szpitala Czerwonego Krzyża, co uchroniło ją od obozu. Jako sa
nitariuszka, wraz ze szpitalem, chorymi i rannymi, została ewakuo
wana przez Niemców do Krakowa. Pracowała jako laborantka
w szpitalu przy ul. Grzegorzewskiej.

-

mgr historii sztuki i romanistyki, żołnierz AK, uczestniczka
Warszawskiego

chu wojny z Końskich, późniejszy członek
Sądu Biskupiego diecezji sandom ierskiej.
Przyjaźń między nimi przetrwała aż do
śmierci nauczyciela i powiernika Karola.
Na przełomie 1946/47 roku Głogowscy
zamieszkali w Łodzi. Karol ukończył tam
Liceum dla Pracujących. Już jako uczeń an
gażował się w działalność polityczną m.in. wypowiadając się pu
blicznie na temat zbrodni katyńskiej popełnionej przez ZSRR.
W wieku 18 lat Karol ożenił się z Anną. Z tego związku zrodziło się

Zakończenie działań wojennych pozwoliło Krystynie na odnale
zienie ojca i połączenie się z rodziną we Wrocławiu w czerwcu
1945 r. Została zatrudniona w Wojewódzkim Wydziale Odbudowy.
W latach 1947-1952 ukończyła 2 fakultety na Uniwersytecie Wro
W „Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii! cławskim, uzyskując magisterium filologii francuskiej i historii sztu
Powstania W arszawskiego” (t. 5) napisania ki. Pozostała na uczelni i pracowała jako lektorka języka francuskie
o niej i jej bracie: „Felińska Krystyna «Kry-| go. Po zlikwidowaniu romanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim,
styna» córka Romana, ur. 23.10.1919 War-t podjęła pracę w Wydawnictwie Ossolineum. Była kierownikiem re
szawa, łączniczka dcy komp. Śródmieście, dakcji historii sztuki. W r. 1980 przeszła na emeryturę.
Krystyna Felińska należy do sekcji Pionierów Wrocławia. Jest
bat. «Golski», V komp., 150 plut.; Feliński
Leszek «Feliks», lat 31, strzelec podchorąży.: członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ze stop
niem wojskowym podporucznika. Otrzymała wiele odznaczeń, m.in.:
Poległ 5.08.1944 r. - ul. Długosza, Wola,
Warszawski Krzyż Powstańczy, Złoty Krzyż Zasługi, medal Wetera
zgr. «Paweł-Róg», bat. «Wigry», komp.
«Czesław»” . Obszerny życiorys ojca Krysty-: na Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, a także tytuł Budow
ny napisał spokrewniony z rodziną Feliń niczy Wrocławia oraz Zasłużony dla Dolnego Śląska.
Adres: 50-369 Wrocław, ul. Curie-Skłodowskiej 81/5
skich Tadeusz Laszkiewicz. Jego babka Ste
fania Kopernicka była rodzoną siostrą Romana Felińskiego.
Roman Feliński (1886-1953) był wybitnym i wszechstronnie
wykształconym architektem i urbanistą. Studiował we Lwowie,
KAROL ALEKSANDER GŁOGOWSKI (1933-2005)
w Monachium, w Paryżu, Wiedniu, a następnie we W łoszech,!
- adwokat, twórca
Związku Młodych Demokratów, działacz ROPCiO
Grecji, Egipcie, Palestynie, Szwajcarii i w Niemczech. W r. 1911"
ożenił się z Różą Krzyżanowską. W II RP pracował w M inister
Urodził się l lipca 1933 r. w Gowarczo
stwie Robót Publicznych. Wykonał m.in. plan rozbudowy Gdyni.
wie, jako najstarszy syn Jana i Feliksy Hele
W r. 1945 organizował państwową służbę budownictwa na Dol
ny z d. Kupis. Ogromny wpływ na jego oso
nym Śląsku jako Naczelnik Wojewódzkiego Wydziału Odbudowy
bowość i całe późniejsze życie wywarł ks.
we Wrocławiu.
dr Stanisław Krasa, przeniesiony po wybu
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