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Farasol rla Hawai§lł§ej
Wyj qtkow o, aIęj alcże p o -

ryyroki sądowe z absurdalnie

paźdsiernikaw Społecznym GimnasjumiLi-

den z gości, pan Wojciech
Swiątkowski ps.,,Korczak",

trzebną lekcja odbyła się
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naUrqmowie.

dziśbrzmiących powodów. Je-

który został sk azany w czasach
stalinowskich na piętnaście lat
więzienia, z czego sześćodsiedział, mówił*źe o prawdziwej

W lekcji wzięli udział żohrie- wolnościczłóWieki przesądzi
rze legendarriego batalionu Ar- , wolnośćducha, a on nigdy ta-

mii ltajowej
sanita",Parasol":
rjuszki wacława Jurczakowska
ps. ,,Wacka" i Janina Szczęsna
ps. ,,Jeanette" (obydwie w cza-

sie Powstania pod ostrzałem
niemiedłim wynosiĘ rannych
z Ratusza), łączniczka Eleonora Sochoń ps. ,,Nora"- wielo-

krotnie,przenosząca broń w

czasie okupacji, Maria SrypuŁ
kowska- Chojecka ps.,,Kama"
uczestniczka akcji na Kutsche-

-

rę,

-

Witold Sławski ps. ,,Sławek"

żołnj.erz 3 kompanii, Woj-

ciech Swiątkowski ps. ,,Kor-

czak" i Zbigniew StoroĄński
ps.,,Fernando" - żokrierze sekcji ,,Moto" zajmującej się zdo-

bywaniem i przygotowywaniem do akcji samochodów
oraz stanisław wicherkiewicz

kiej nie utraiił.
Warto prz/pomnieć, że Ursynów, mimo że nie znajduje się
na szlaku dawnych walk,,Parasola", też ma miejsca upamiętniające żohrierzy tego oddziału.
W ,,Passie" z 79 października
pisałem o komplelaie uliczek
przy Rosoła, sławiąrych polegĘch po akcji na Kutscherę - z
błędnyrn imieniem śmiertelnie
rannego wówczas Mariana Sengera ps. ,,Cichy''. Okazało się,
że parri Wadawa Jurczakowska
ps.
była jedną z sanita"Wacka"
riuszek
czuwającycb pra1 Łóżgdy umieraŁ
ku
"Cidrcgo",
Zeby trafić w inne miejsce,

trzeba powędrować ulicą Ci-

szervskiego w kierunku Skarpy
Ursynowskiej. Tam - po lewej

ps. ,,Zawieja', znany m. in. z stronie od mostka - znajdńepowstańczego epizodu obrar- my powstariczą mogiłę. Napis
cania butelkami z benzynąsa- na kamieniu pod wierzbą płamochodów pancernych.
czącą informqie: '
Była to lekcja wyjątkowa o
tym miejscu dnia 2
"Na 1944 roku zginęli
różnych trudnych syn:acjach sierpnia
w
okupacyjnych i powstańczych : walce z Niemcami żołnierze
o odpowiedzialności moralnej Armii !(rajowej z grupy harcerłączniczki, która nie mogła po- skiej ,,Parasol".mylić się przy rozpoznawaniu
Ludwik Michałowski lat 21,

niemieckiego zbrodniarza Andrzej Klawer lat 21 i trzej

przed wykonaniem na nim wyroku, o czuwaniu przyrannych
po akcji na Kutscherę, o dra-

nierozpoznani towarzysze".
Miejsce to bardzo niepozorne, na uboczu od miejskiego

matyzmie wydarzeń po kra- zgiełku. Dni listopadowe w na-

kowskiej akcji na Koppego, o szej tradycji sprzyjają nie rylko
rozbrajaniu Niemców, wresz- reflelaji o bliskich, ale i wskrze-

cie o przepłynięciu

Wis}y
wpław, gdy dla powstania nie
byłojużżadnego ratunku ...
Czasy po roku 1945, niestety, też nie byĘ dla bohaterów
,,Parasola" sielanką. PowitaĘ
ich brutalnie hasła: ,,AK- za-

pluty karzeł reakcji", bywało
też, że otrzymywali wysokie

szeniu pamięci zbiorowej,

I

mam nadzieję, że w tym szcze-

gólnym czasie światełekpod
kamieniem poległych nie zabraknie.
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