Piknik Cichociemnych za nami! Zobacz jak było VIDEO
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- Historia naszego narodu jest ciekawa, ale powinna być opowiadana w spoób lekki i nie
pompatycznie - mówił Aleksander Tarnawski, ostatni żyjący Cichociemny. Były żołnierz
Armii Krajowej był specjalnym gościem V Dnia Cichociemnych na Ursynowie.
Teren wokół Górki Kazurki zapełnił się w sobotę sprzętem wojskowym. Nie brakowało też atrakcji na
i przed sceną - były pokazy samoobrony, muzyka wojskowa, występ orkiestry Moderato oraz zespołu
dudziarskiego Pipes&Drums z Częstochowy. W parku im. Cichociemnych pojawiły się całe rodziny,
dzieci mogły wejść na czołg T-72 i podziwiać zrekonstruowany M4A1 Sherman z 1943 roku. Były
strzelnice ASG, ścieżki treningowe wzorowane na tych, które przechodzili Cichociemni w trakcie
szkoleń, czy przejażdżki wojskowymi wozami terenowymi.
- Jeśli jesteś pasjonatem militariów, to mogłeś dowiedzieć się tu wielu rzeczy, np. rozłożyć AK-47.
Ja pobiłem swój rekord rozkładania tego karabinu zajęło mi to ok. 15 sekund - mówi Kacper, miłośnik
pikników militarnych.
Harcerska Organizacja "Cichociemni" z Brzegu Dolnego zorganizowała dla ursynowian grę terenową
"Festung".
- Jest osiem punktów na terenie całej imprezy, trzeba wykonać rzut granatem, jest małpi gaj,
musztra, strzelanie i dobra zabawa! - mówi Piotr Gajewski z organizacji.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja sprzętu używanego przez jednostkę specjalną
Grom. - To wyposażenie z lat wojny w Iraku i Afganistanie, sprzęt nieużywany, zastąpiony przez
nowocześniejszy - mówi Tomasz.
Gościem specjalnym imprezy był por. Aleksander Tarnawski - ostatni żyjący w Polsce skoczek

Ciochociemny.
- Bardzo dobrze pamiętam mój pierwszy skok spadochronowy. Przed wojną nie miałem możliwości
ani latać samolotem, ani skakać z niego. To była bardzo ważna próba, na szczęście wyszedłem z niej
cało - wspomina.
- Jestem zaszczycony zaproszeniem i szczęśliwy, że przebywam w towarzystwie tak przyjaznych
ludzi. Historia naszego narodu powinna być opowiadana lekko i nie pompatycznie - powiedział
Aleksander Tarnawski w rozmowie z Haloursynow.pl.
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