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Oearaoweks ?of1a - ‘‘Lula*’

Ur» w listopadzie 1904 ?.

8;;ln§ła w Powstaniu 11*?ITI 1344 * • Ra Starym *41«śclo Jako cs^cmek
AK/

obsługi kuchni powstańczej w lokalu H*30 jinzy ul* Swi*t o jań s kiej •

Cc r-ta Jćftefa 1 Janiny z HerMclińsklch, ziemian, Bmtanica prof* 
Stefana Czarnowskiego, socjologa i antropologa*
Absolwentka simnar.jiua Cecylii Piater-Eyber-:cvf*ny w ^arczawie /naukę 

rozpoczynał;-, w Szymanowie u SS niepokalanej/ S&tur* uzyskała w 

1923 r.

Przed uojną nic pracowała* w czasie okupacji podjęła praeg w kuchni

RSO przy ul. f^i:-1 ojaf skiaj* Sassie ;Cły działalności konspiracyjaej

rodz3nie nieznane /pr-Ccz informacji, ^  ■wsółpracewała £ Marią 38 o-
\

diibowcką/*

W czesi* ^wstania nadai. pracowała w kuchni v lokalu r::00 ^tającej 

dlr cddglaKw walczących w tym rejonie, zwłeezcza dla załogi bary*, 

kady przy ul* £wi. toj^ekiaj* tl&ywała m tym czarle pseućU "Lula".

I, d* 11 sierpnia e^akmesuani na skutek silnego naboru niemieckiego

obsada kuc ni została ewakuowana na ul* ^rzozową. "Lula" wra* z

koleżanką powr.ciły ns świętojańską, by zabrać pozostawione tam

dokumenty kole anki* iUemcy z załogi Rajsku urządzili zasadzkę

pozorując mywanie pomocy przez raaaego* idy na krzyk npomocyn

“Lala" zatrzymała ei«* - puszczono ser i#* 0A§&k© ranna w brzuch
ostatnich sakramen* 

została wciągnięta do kościoła u* Jeuit<~w* im antariaKtojpBBMMi

to® udziel.ił jej o* ±om&z Rostworowski, po czym w riedn-ugi® ezeeie 

zmarła i została pocKowana na cmentarzyku w dziedzińca o* jezuitów* 

Fksfcumowana po wojnie, pochowana na fowąskach i-.oj8kov.yoli, w.g infor

macji rodziny dnej z .wat er powstać czy oh* Ma tabliczc® nagrob-
oz p r;ie mytna? -

nej mylna data uroczenia i - zćfa9r*KX4otx#&ng informacja, że była

i/ycsłonklew baonu nZO;Ikawc

/(</ Ban® wg: informacji siostry Zofii Czarnowskiej - andy iloellohen /Cel 
1 2B~S$~Ąk9 W-wa/  i danyc zebranych przez tiedakejf książki o szkole

O* Plater^Zyberkcwny*
Foto-rafia Zofii Czarnowskiej do udostępnienia*
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