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Oddajemy do Państwa rąk drugi numer „Zeszytów Historycznych”.  

Od kilku miesięcy żywa wśród mieszkańców Konstancina-Jeziorny była myśl o nadania jednemu z 

rond imienia „Inki”, czyli Danuty Siedzikówny. Podjęto wiele działań aby powyższe umożliwić, a na 

rondzie zawisła tablica z informacją o tej idei. Jednakże kim właściwie była „Inka” i jakie były jej 

związki z tymi terenami? Historia nierzadko bywa uniwersalna, co pokazuje artykuł Tomasza Zymera, 

pozwalając na poznanie losów „Inki”, nadal jeszcze mocno zapomnianej postaci tragicznych czasów, 

mających miejsce po zakończeniu II Wojny Światowej na ziemiach polskich. Artykuł także ukazuje 

podobieństwo do losów jednej z mieszkanek naszej gminy – p. Barbary Kulińskiej, biorącej udział w 

działaniach powstańczych sierpnia 1944 roku w Mirkowie. Rondo zostało zaś wybrane 

nieprzypadkowo, bowiem w tym miejscu do roku 1956 znajdował się wjazd do zamkniętego miasta, 

strzeżonego dniem i nocą osiedla dostojników państwowych, wysokich funkcjonariuszy partyjnych i 

pracowników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Choć tamte czasy odeszły na szczęście w 

zapomnienie, być może postać „Inki” skłoni kogoś do refleksji na temat niedalekiej przeszłości tych 

okolic i tutejszych mieszkańców. 

Niniejszy numer ukazuje się w roku siedemdziesiątej rocznicy wspomnianego Powstania 

Warszawskiego, którego potyczki rozegrały się na tych terenach w pierwszych dniach sierpnia 1944 

roku. Od lat uroczystości gminne w dniu 1 sierpnia obchodzone są w niedalekim Powsinie, leżącym na 

terenie Warszawy. Jednakże historia znajdującej się tam mogiły powstańczej jest historią 

mieszkańców Jeziorny i okolic, o czym przekonać się można czytając artykuł nieżyjącego już 

mieszkańca Klarysewa, p. Zygmunta Karaszewskiego, a także odnalezione przez Krzysztofa Kanabusa 

wypracowanie szkolne pochodzące z czasów powojennych, opisujące w wymowny sposób pochówek 

powstańców, gdy kondukt pogrzebowy wyruszył z Jeziorny. 

Z epizodami Powstania mającymi miejsce na terenie gminy oraz w lasach chojnowskich wiąże się 

nierozerwalnie Czarnów, co upamiętnia znajdujący się tam kamień pamiątkowy. Informacje na ten 

temat znaleźć można w tekście przygotowanym z okazji 155-lecia Czarnowa, wsi leżącej w otulinie 

lasu chojnowskiego, obecnie będącej jednym z głównych miejsc osiedlania się na terenie 

Konstancina-Jeziorny. W grudniu 2013 roku miały miejsce oficjalne obchody, związane z otwarciem 

przez sołtys Czarnowa Małgorzatę Wojakowską–Żeglińską wystawy okolicznościowej, 

przedstawiającej historię miejscowości. Uroczystość relacjonowało wiele lokalnych gazet, zaś 

wystawę po dziś dzień oglądać można na placu sołeckim. Z niej pochodzą zdjęcia ilustrujące artykuł, 

zawierające wiele ciekawych informacji od mieszkańców Czarnowa, także wspomnień z czasów II 

Wojny Światowej.  

Przyjemnej lektury! 

Redakcja 
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TOMASZ ZYMER 

Inka – Danuta Siedzikówna (1928-1946) 

Przed kościołem w Narewce stoi pomnik Inki. Około 40 metrów dalej początek bierze ulica 

Aleksandra Wołkowyckiego, nauczyciela-komunisty, który miał wydać matkę Inki w ręce Gestapo 

(według nadal niepotwierdzonych przez IPN relacji). Jego imię nosi także miejscowa szkoła 

podstawowa. „Wołkowycki wierzył, że Narewka i jej okolice staną się po wojnie częścią ludowego 

państwa białoruskiego” 

W centrum wsi stoi też inny pomnik, na którym po lewej stronie 

znajdują się nazwiska mieszkańców zamordowanych przez 

hitlerowców, po prawej zaś zastrzelonych za zdradę ojczyzny w dniu 17 

kwietnia 1945 przez żołnierzy 5 Brygady Wileńskiej AK dowodzonej 

przez majora Zygmunta Szendzielarza - „Łupaszkę”, na podstawie 

wyroku bielskiego obwodu AK. Prócz Wołkowyckiego, zastrzelono 

wówczas także wójta, sekretarza Gminnej Rady Narodowej oraz 

gajowego. „Żołnierze „Łupaszki”, wywodzący się w znacznej części z 

Wileńszczyzny, wierzyli, że przez walkę przywrócą swoją ziemię 

rodzinną Polsce.”  

Półtora miesiąca później, w dniu 6 czerwca, jeden z patroli majora 

„Łupaszki” uwolnił z konwoju UB grupę pracowników nadleśnictwa, aresztowanych za współpracę z 

niepodległościowym podziemiem. W tym transporcie znajdowała się również 16-letnia Inka, która 

dołączyła do brygady „Łupaszki” jako sanitariuszka. Na początku września 2013, w kościele w 

Narewce świętowano 85 rocznicę urodzin Inki. Uroczystości te wywołały kolejną falę gwałtownych 

dyskusji.  

„Trzeba nie mieć sumienia, aby w tym rejonie urządzać takie świętowanie. A gdzie pamięć o ofiarach 

Inki i jej kompanów: niewinnych starcach, kobietach i dzieciach bestialsko przez nich 

pomordowanych w puszczańskich wioskach?” - pyta anonimowy internauta.  

„Patronem szkoły jest konfident wszelkich możliwych służb okupacyjnych. Współpracował bowiem z 

NKWD i Gestapo” - tłumaczy katecheta ze szkoły w Narewce, podczas gdy prawica demonstruje przed 

Urzędem Wojewódzkim, żądając zmiany patrona miejscowej szkoły na... Inkę – Danutę Siedzikównę. 

Na zachód od Narewki ulica Wołkowyckiego wiedzie do jego rodzinnej wsi. Na wschód droga 

prowadzi wprost do rodzinnej wsi Inki, obok milczącego wzgórza kryjącego cmentarz, na którym 

pochowano miejscowych Żydów, stanowiących w przedwojennej Narewce zdecydowaną większość 

mieszkańców. Jeśli zapytamy w jednym z okolicznych domów o Wołkowyckiego usłyszymy, że był 

bohaterem, Łupaszka zaś bandytą i zbrodniarzem. Zadając to samo pytanie sąsiadowi dowiemy się, że 

to Łupaszka był bohaterem, a Wołkowycki zdrajcą i konfidentem. Tak przedstawia się świadomość 

historyczna na wschodnim Podlasiu w roku 2013.  

Kim była Inka?  „Wychowana przez rodziców i babkę na fanatyczną patriotkę Siedzikówna - duża i 

niezbyt urodziwa dziewczyna podążająca za oddziałem” (z internetowego forum). W 1969 roku 

ukazała się książka napisana przez byłego szefa UB w Kościerzynie Jana Babczenkę oraz dziennikarza 

Rajmunda Bolduana zatytułowana „Front bez okopów”. W tej popularnej publikacji Inka - 
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sanitariuszka „Łupaszki” – jest „kruczoczarną” i „krępą” kobietą ze „szramą na twarzy”, strzelającą z 

„sadystycznym uśmiechem” do funkcjonariuszy UB. W spektaklu Teatru Telewizji "Inka 1946" 

Wojciecha Tomczyka z roku 2006, Karolina Kominek, delikatna, smukła blondynka grająca rolę Inki, 

opatruje milicjantów i ubeków rannych w potyczce z oddziałami „Łupaszki” - tych samych, którzy 

później w procesie gdańskim będą świadczyć przeciwko niej. Na nielicznych zachowanych 

fotografiach widzimy niepozorną szatynkę o łagodnych, dziewczęcych rysach z opaską sanitariuszki 

na mundurze, pozującą do zdjęcia z oddziałem.  

 

Inka spędziła niemal całe swoje życie we wsi Olchówka, zwanej przez miejscowych „Alichauką”, w 

leżącej na jej skraju gajówce swego ojca, leśniczego Wacława Siedzika. Dziś 85% mieszkańców gminy 

stanowią prawosławni Białorusini. Przed wojną było podobnie: Polacy (często pracownicy leśni) 

stanowili zdecydowaną mniejszość. Większe miejscowości zamieszkiwała głównie ludność żydowska, 

wsie zaś zasiedlone były przez Białorusinów, przeważnie o nieugruntowanej tożsamości narodowej. 

Inka ukończyła czteroklasową szkołę powszechną w rodzinnej wsi; większość jej koleżanek mówiła 

białoruskim dialektem i chodziła do cerkwi. W pierwszych latach wojny rozpoczęła naukę w 

katolickim gimnazjum Sióstr Salezjanek w Różanymstoku. Ojciec Inki spędził trzynaście lat na Syberii, 

gdzie został zesłany jako student Politechniki w Petersburgu. W lutym 1940 roku Sowieci ponownie 

wywieźli go do łagru. Z armią Andersa dotarł do Teheranu, gdzie zmarł z wycieńczenia. Matka, 

Eugenia z domu Tymińska, należała do siatki terenowej AK na Podlasiu. Aresztowana przez Niemców 

w listopadzie 1942 roku, po ciężkim śledztwie i torturach została zamordowana w lesie pod 

Białymstokiem. Z przekazywanych z więzienia grypsów wynika, iż została wydana przez członków 

Komitetu Białoruskiego z Narewki. W jednym z ostatnich grypsów przesłanym córkom napisała: 

„Dziewczynki, zemstę zostawcie Bogu”. 

Danusia i jej siostry zostały pod opieką babki. Na przełomie 1943/44 roku, Danuta wraz z siostrą 

Wiesławą złożyła przysięgę w AK, gdzie odbyła szkolenie medyczne. Po ponownym wejściu Sowietów 

pracowała jako kancelistka w nadleśnictwie Hajnówka. Uwolniona z konwoju UB, służyła jako 

sanitariuszka w oddziałach 5 Brygady (m.in. w oddziale porucznika "Nowiny", później znanego 
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polskiego historyka Pawła Jasienicy). Po przejściu oddziałów „Łupaszki” na Kaszuby wysłana po 

zaopatrzenie medyczne do Gdańska; Wskutek zdrady łączniczki aresztowana przez bezpiekę i 

umieszczona w pawilonie V więzienia w Gdańsku jako więzień specjalny. W więzieniu bito ją i 

poniżano, jednocześnie obiecując uwolnienie i pomoc w kontynuacji nauki w zamian za wskazanie 

miejsca pobytu oddziałów „Łupaszki”. Mimo fałszywych zeznań skierowanych przeciwko Ince, 

funkcjonariuszom nie udało się udowodnić, że kiedykolwiek użyła broni w potyczce. Skazana na 

śmierć wyłącznie za przynależność do „bandy”, odmówiła podpisania adresowanej do prezydenta 

Bieruta prośby o ułaskawienie. Prośbę w jej imieniu złożył obrońca; Bierut jednak nie przyznał prawa 

łaski. Inka została zastrzelona przez dowódcę plutonu egzekucyjnego 28 sierpnia 1946 roku, na pięć 

dni przed swymi osiemnastymi urodzinami. Wraz z nią rozstrzelano też jednego z żołnierzy majora 

Szendzielarza. Według relacji ks. Mariana Prusaka - świadka egzekucji - przed śmiercią krzyknęła: 

„Niech żyje Polska! Niech żyje "Łupaszka"!”. W 1991 roku zrehabilitowana wyrokiem Sądu 

Okręgowego w Gdańsku. W 2006 roku Prezydent RP pośmiertnie odznaczył ją Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Dziś Inka ma swój symboliczny grób w Gdańsku, kilka 

pomników w całej Polsce (krakowski zbezczeszczono w tym roku) oraz park i żeńską drużynę 

harcerską swego imienia w Sopocie. Jej imię nadano także gimnazjum w Ostrołęce i Szkole 

Podstawowej w Podjazach na Kaszubach. W Konstancinie-Jeziornie radni omawiają projekt nadania 

jej imienia jednemu z rond w centrum miasta, w miejscu, gdzie za czasów stalinowskich strzeżona 

brama prowadziła do zamkniętej dzielnicy zamieszkanej przez funkcjonariuszy komunistycznego 

rządu i UB.  

 

W Klarysewie mieszka rówieśniczka Inki – pani Barbara Kulińska, podobnie jak Inka wywodząca się z 

patriotycznej polskiej rodziny, łączniczka i sanitariuszka Batalionu NSZ „Mączyński”, uczestniczka 

Powstania Warszawskiego w Mirkowie. Po wojnie wydana UB przez członka leśnego oddziału, jako 

17-latka torturowana w ówczesnej siedzibie organów w konstancińskiej willi „Biały Dworek”; 

oskarżona o szpiegostwo, cudem uniknęła procesu pokazowego i wyroku. Jakże podobne są losy tych 

dwóch kobiet. I podobnie, jak w przypadku Inki, oprawcy pani Kulińskiej żyją do dziś, unikając 

odpowiedzialności za swoje czyny. Konstancin-Jeziorna także posiada milczących bohaterów. Stąd 
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pomysł nadania imienia Żołnierzy Batalionu NSZ „Mączyński” mostowi na rzece Jeziorce, nieopodal 

miejsca, gdzie zdobywcy Papierni w Mirkowie stoczyli w dniu 1 sierpnia 1944 roku podczas przeprawy 

przez rzekę na Błotnicy bitwę, w której poległ ich dowódca. Na nowym placu sportowym nieopodal 

mostu umieszczone zostaną – jeśli gmina wyrazi zgodę - tablice informujące o przebiegu Powstania 

Warszawskiego w Mirkowie. Młodzież odpoczywająca po meczu czy jeździe na rolkach będzie mogła 

poczytać, zeskanować kody QR i za ich pomocą odnaleźć kolejne bogate ilustrowane materiały na 

stronach internetowych. W ten sposób historia NSZ-AK, zamiast jak dawniej dzielić - połączy 

mieszkańców, a most stanie się bramą wprowadzającą w świat przeszłości naszej małej i większej 

ojczyzny.  

W październiku 2013 roku odbyłem z dziećmi z VI klasy Szkoły Podstawowej No Bell Montessori w 

Konstancinie-Jeziornie rajd rowerowy śladami Danuty Siedzikówny. Rozmawialiśmy z mieszkańcami 

rodzinnej wsi Inki, którzy pamiętają ją i jej rodzinę. W odbudowanej po wojnie ze zgliszczy Olchówce 

odbywają się co roku wspólne ekumeniczne procesje katolików i prawosławnych.  Uczyliśmy się także 

białoruskich pieśni i wierszy podczas spotkania z mieszkańcami Narewki, z których zdecydowana 

większość przyznaje się dziś do podwójnej narodowości: polskiej i białoruskiej. Byliśmy pod 

pomnikiem Inki, zaś z dziećmi ze szkoły im. A. Wołkowyckiego odbyliśmy wspólne warsztaty plecenia 

„krajek”.  

Podczas rajdu pytałem 12-letnich uczestników, czy Inka może być dzisiaj dla nich wzorem do 

naśladowania. Odpowiadali różnie. Jedni, że wojna dawno się skończyła i że nikt już nie musi umierać 

za ojczyznę. Inni, że nie da się dziś pogodzić różnych wersji historii i ustalić ponad wszelką 

wątpliwość, kto był bandytą, kto zdrajcą, a kto bohaterem. Mówiono także, że Inka pozostała do 

końca wierna sobie i swoim ideałom – i że to właśnie jest w tej postaci najważniejsze. Można 

powiedzieć, że dzieciństwo, wychowanie, losy obojga rodziców - w ogromnym stopniu przyczyniły się 

do nieugiętej postawy Inki podczas późniejszego śledztwa oraz przed egzekucją. W jednym z 

ostatnich grypsów do przyjaciół Inka napisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak 

trzeba”. Pytałem zatem dzieci, czy sądzą, że Inka postąpiła słusznie wybierając śmierć zamiast zdrady, 

która dałaby jej szansę rozpocząć życie na nowo. To pytanie okazało się jednak za trudne. 

Odbudowana gajówka, w której Inka spędziła dzieciństwo, stoi wtulona w ścianę Puszczy 

Białowieskiej. Za nią, w kierunku wschodnim, przez kilkadziesiąt kilometrów ciągnie się już tylko 

puszcza - dziś przedzielona w poprzek białoruską „sistiemą” graniczną, przez którą ponoć nie 

prześlizgnie się łoś, żubr ani dzik. Ze wspomnień Brunona Tymińskiego dowiadujemy się, że Inka w 

dzieciństwie kochała wspinaczki po drzewach. Była dzieckiem lasu, wiejską dziewczyną z Olchówki-

Alichauki, córką sybiraka i patriotki-szlachcianki, bawiącą się z białoruską dzieciarnią w stogach siana. 

Mogłaby dzisiaj stać na przystanku na rozstaju dróg obok dawno już nieczynnej szkoły w Olchówce: 

zgarbiona, w chustce na głowie. Podobna do innych staruszek, które jechały z nami pekaesem na tej 

trasie. 

Czy gdyby nie uwolnienie z konwoju UB przez oddział leśny, Inka zostałaby kiedykolwiek „żołnierzem 

wyklętym”? Takich pytań historii się nie zadaje. 
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ZYGMUNT KARASZEWSKI 

Powsińska nekropolia żołnierzy Armii Krajowej 

Na terenie naszym walki powstańcze ustały w pierwszych dniach września, wojska rosyjskie stały na 

prawym brzegu Wisły, Powsin, Jeziorna i wioski nadwiślańskie opustoszały, mieszkańcy zostali 

wysiedleni. Funkcję Kościoła parafialnego pełniła w tym czasie kaplica w domu dzisiejszego Ośrodka 

Wczasów a duszpasterstwo prowadził ks. R. Gawlik. Proboszcz parafii powsińskiej, ks. J.Garwoliński 

(był proboszczem w latach 1928-1947), przebywał w Piasecznie.  

 

W drugiej połowie stycznia 1945 r. ucichły walki, front przesunął się na zachód, ludzie zaczęli wracać 

do swych domów. Rodziny liczyły straty, szukały bliskich i ich grobów – był to czas powojennego 

chaosu, zamętu i biedy. Mimo tego znaleźli się ludzie – patrioci, oddani sprawie w każdym czasie i 

sytuacji, których nurtowała myśl, by zebrać i godnie pochować poległych. Miejscem pochówku stała 

się działka ziemi ofiarowana na ten cel przez hr. Beatę Branicką (ostatnia  na Wilanowie), położona na 

wprost cmentarza parafialnego i blisko miejsca gdzie 13 marca 1944 r. oddział Dywersji Bojowej V 

Rejonu "Obroża", dowodzonego przez S.Ł. Milczyńskiego– „Gryfa” wykonał wyrok na kata powiatu 

warszawskiego - Bujnisa.   

Bliski koniec zimy zmuszał do szybkiego działania. Już w pierwszych dniach marca w Jeziornie Pan 

Piotr Szczur – nauczyciel - tworzy „Komitet Ekshumacji i Budowy Pomnika Powstańców”. Członkami 

Komitetu zostają przedstawiciele rodzin poległych, sekretarz gminy Lucjan Lipień, nauczyciele oraz ks. 

Bronisław Krasowski – wikariusz w Powsinie i kapelan Domu Sierot w Klarysewie. Dnia 28 marca 1945 

r. rozpoczęły się w okolicach Powsina pierwsze ekshumacje  – kto dziś pamięta ten niekończący się a 
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posępny kondukt wozów konnych z trumnami poległych - lecz niepokonanych, ciągnący się od 

Jeziorny. Nie grały im wtedy surmy bojowe ani nie biły dzwony żałobne, tylko płacz matek i 

najbliższych i smutek .... 

Zadaniem AK było wyparcie Niemców z rejonu Jeziorna- Konstancin oraz zapewnienie łączności Lasu 

Kabackiego i Chojnowskiego z walczącą Warszawą. Tu chcę przywrócić pamięć o mniej znanych 

powstańcach i ich losie.  

2. sierpnia w Kabatach padł Józef Karaszewski, 

pseudonim Wicher, przy próbie zdobycia 

stanowiska reflektorów – postrzelony, zmarł 

na rękach swego kolegi Józka Janka z Powsina. 

Pochowany w pośpiechu w grobie rodzinnym 

na cmentarzu parafialnym z niewiadomych 

przyczyn nie został przeniesiony na cmentarz 

powstańczy.  Natomiast bracia Stanisław (lat 

18) i Tadeusz (lat 19) Kulińscy - podchorążacy, 

odbywali ze swym oddziałem „Zośka”  

ćwiczenia. Złapani i wydani Niemcom przez 

polską rodzinę (niegodnego wspomnienia 

nazwiska) ze wsi Latoszki - zostali rozstrzelani 9 

maja 1943 r.  i spoczywają razem z 

powstańcami. Ich śmierć została w krótkim 

czasie pomszczona.  

Wanda Krystyna Kurelska ps. ”Lala”, 

sanitariuszka z Warszawskiej Starówki, 

odznaczona Krzyżem Walecznych miała 21 lat 

gdy zmarła 6 lipca 1945 r. w Jeziornie 

Fabrycznej  na skutek odniesionych w 

powstaniu ran. Ona również została godnie 

pochowana. 

Stanisław Latoszek syn Stanisława, ps. „Kamień” z Powsina był jednym z czterech Akowców, którzy 

uratowali w 1941 r. przed konfiskatą dzwon z naszego kościoła – zginął 17 listopada 1945 r. od 

bratobójczej kuli żołnierza LWP  i pochowany został we wspólnej mogile wraz z powstańcami. 

Uratowany dzwon stał obok jego trumny w kościele parafialnym w czasie pogrzebu. Był to ostatni 

pogrzeb na powstańczym cmentarzu.  

Początkowo nad grobami poległych stał, polskim zwyczajem, brzozowy krzyż. Jednakże wielka 

determinacja Komitetu i niezwykła ofiarność społeczeństwa sprawiły, że już w połowie 1946 r. 

zgromadzono 750 tys. zł na urządzenie cmentarza – nekropolii godnej bohaterów. Projekt 

architektoniczny wraz z zadrzewieniem opracowali dwaj inżynierowie - Giertych i Wróblewski z 

Fabryki Papieru. Wykonawstwo powierzono inż. Kosińskiemu, Wolskiemu i braciom Książkom z 

Klarysewa. Prace postępowały szybko przy wydatnej pomocy mieszkańców w formie robocizny. 
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Powstałe dzieło zachwyca pięknem stylu i wymową stylistyki. Prosty, z czarnego granitu Krzyż, białe 

zwycięskie skrzydła husarskie, u podstawy: Bóg – Honor – Ojczyzna – słowa, hasło, a raczej idea, 

której byli wierni do końca chłopcy i dziewczęta tamtych lat .....  i dwie bratnie mogiły, całość 

dopełniają tablice z nazwiskami i datami życia.  

Rok 1947 to początek gromadzenia się czarnych 

chmur na polskim niebie dla powstańców z 

opaską AK na ręku. W środę 30 lipca 1947 r. UB 

aresztowało cały Komitet (w tym ks. 

Krasowskiego - wikarego) wraz z księdzem 

Proboszczem z Powsina, razem 22 osoby. 

Przewiezieni zostali do Głównego Urzędu 

Bezpieczeństwa pod zarzutem nielegalnych 

zebrań – spotkań bez zgody  Związku 

Walczących Polaków (poprzednik ZBOWiD-u). 

Po 5 godzinach przesłuchań wszystkich 

odwieziono do domów zaś ks. Krasowskiemu 

polecono opuścić parafię powsińską.  

3 sierpnia 1947 r. już bez przeszkód pomnik 

został odsłonięty przez matki, które straciły 

trzech synów tj. panie Komorowską i Nerkową, 

w obecności Komendanta Okręgu 

Warszawskiego AK płk. Radosława. Poświecenia 

dokonał ks. Konstanty Kostrzewski – proboszcz 

w Powsinie (w latach 1947-1963) przy udziale 

księży Krasowskiego i Paciorkowskiego z 

Jeziorny Fabrycznej. Była to największa 

powojenna manifestacja o charakterze religijno-

patriotycznym. Wzięło w niej udział kilka tysięcy ludzi, dwie orkiestry, liczne poczty sztandarowe 

wtedy jeszcze działających organizacji prawicowych oraz około 100 harcerzy. 

Ten skrawek powsińskiej ziemi to swoisty relikwiarz historii naszej ojczyzny, obok którego nie można 

przechodzić obojętnie: 

Polski, Polsko 

Kto Ciebie chciał?.... 

Nie pytaj, czy chcących było wielu –  

Żołnierskie policz groby  

od Powsina poprzez Warszawę aż po Wawel. 

 

Pierwodruk: Wiadomości Powsińskie lipiec/sierpień 2004. Przedruk za zgodą redakcji. 
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KRZYSZTOF KANABUS 

Cmentarz Powstańczy w Powsinie  

Zbliża się 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i chociaż na terenie Wilanowa i Jeziorny nie 

toczyły się właściwe walki powstańcze, to z terenu parafii św. Anny i św. Elżbiety w Powsinie, 

wyruszyła młodzież gotowa wziąć w nim udział. Wśród niej byli żołnierze Armii Krajowej, wywodzący 

się głównie z Wilanowa, jak również członkowie Narodowych Sił Zbrojnych pochodzący z okolic 

Powsina i Jeziorny, stanowiącej wówczas część parafii św. Elżbiety. Na terenie Jeziorny, głównie w 

fabryce papieru, działał Samodzielny Batalion im. Brygadiera Mączyńskiego* Narodowych Sił 

Zbrojnych. Środowisko, z którego rekrutowało się wielu późniejszych żołnierzy i dowódców Batalionu, 

sięga swymi korzeniami lat przedwojennych. Było ono związane głównie z Sekcją Akademicką 

Stronnictwa Narodowego, do której należeli założyciele Batalionu: Florian Kuskowski – „Szary”, 

Franciszek Kamiński – „Siwy”, Zygmunt Zarębski – „Marian”, Bronisław Zychowicz – „Wiktor” i 

Zdzisław Krzemiński – „Zych”. Sprzyjającą okolicznością dla działalności Batalionu było istnienie na 

terenie Mirkowskiej Papierni struktur partyjnych Stronnictwa Narodowego, którymi kierował inż. 

Józef Gajewski. Przez szeregi Batalionu „Mączyńskiego”, w latach 1942 – 1945 przewinęło się 509 

żołnierzy i 77 członkiń Wojskowej Służby Pomocniczej Kobiet, większą część z nich znamy tylko z 

pseudonimów i przydziałów i do dziś ich nazwiska pozostają nieznane. Miało to swoją dobrą stronę, 

szczególnie w latach powojennych, gdy szczególnie zajadle byli oni tropieni przez nowego okupanta i 

jego agentów. Nie wszystkim udało się uniknąć „długich rąk” przybyszów ze wschodu. Jednym z tych, 

którzy na własnej skórze odczuli „wyzwolenie” Polski przez Rosjan, był por. Jerzy Skorupiński, 

aresztowany 6 kwietnia 1945 r. w Piasecznie przez NKWD. 

 

Już 1 sierpnia, w pierwszym dniu powstańczych walk wielu z nich zginęło. Niestety w następnych 

dniach polegli kolejni, którzy byli chowani najczęściej tam gdzie zaskoczyła ich śmierć - na terenie 
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Jeziorny, Powsina oraz Kabat. Dopiero po wycofaniu się Niemców z okolic Warszawy w Powsinie 

powstał pierwszy cmentarz powstańczy. Zostali na nim pochowani pochodzący z tych stron żołnierze 

AK i NSZ polegli zarówno w bliższej i dalszej okolicy, ale też i w Warszawie, jak chociażby poległa na 

Mokotowie sanitariuszka Leokadia Bawolik „Ewa”, rodem z Powsina. Tu spoczywają również 

żołnierze AK - podchorążowie Jerzy Wieczorkowski, Witold Chmielewski, oraz bracia Stanisław i 

Tadeusz Kulińscy zamordowani przez niemieckich żandarmów i kolonistów na Kępie Latoszkowej 9 

maja 1943 r. Wśród tysięcy uczestników ich pogrzebu przybyłych z okolicznych miejscowości nie 

zabrakło również młodzieży z powsińskiego gimnazjum. Zadaniem młodzieży z pierwszej klasy 

gimnazjum było napisanie wypracowania na temat tej uroczystości. 

Poniżej zamieszczamy jakże wymowny tekst autorstwa jednego z gimnazjalistów. Styl i znaki 

interpunkcyjne tego wypracowania nie były poprawiane i jest ono przepisane zgodnie z oryginałem. 

W wymowny sposób oddają nastrój tamtych czasów.  

[Brygadier Czesław Mączyński ; ur. 9 lipca 

1881 r. w Kaszycach, ówczesny powiat 

Jarosław województwo Lwowskie. Ukończył 

uniwersytet króla Jana Kazimierza we 

Lwowie. W czasie pierwszej wojny 

światowej służył w armii austriackiej w 

randze kapitana. W dniach od 1 do 22 

listopada 1918 r. jest komendantem 

Polskich Sił Zbrojnych we Lwowie ( w ich 

szeregach walczą Orlęta Lwowskie – 

kilkunastoletnie Dzieci Lwowa), które bronią 

miasta przed Rusinami ( Ukraińcami). Od 22 

listopada zostaje również komendantem 

powiatu Lwowskiego, a 12 grudnia „Brygady 

Lwowskiej”. W 1920 r., podczas najazdu 

bolszewickiego organizuje i dowodzi „ 

Małopolskimi Oddziałami Armii 

Ochotniczej”. Po wojnie zostaje wybrany 

posłem do Sejmu Rzeczpospolitej. Powraca 

do wojska w stopniu pułkownika. 

Przeniesiony do rezerwy ze względu na stan 

zdrowia. Umiera po długiej i ciężkiej 

chorobie 15 lipca 1935 r. Jest pochowany na 

cmentarzu Obrońców Lwowa.  

 

W Kaszycach, jego rodzinnej miejscowości znajduje się szkoła podstawowa jego imienia.] 
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Wypracowanie p.t.  „ Pogrzeb poległych bohaterów . W obronie Ojczyzny” 

 

O nasze uszy obiła się wieść że będą 

pochowywani powstańcy, którzy byli 

pozakopywani na rozdrożach w lesie będąc 

zabitymi okrutną śmiercią od Hitlerowców w 

czasie nierównej walki. Uroczysty pogrzeb miał 

się odbyć dn. 28 III 1945 r. to znaczy w środę o 

godz. 11. 00. Więc już od rana zbierały się 

tłumy ludzi ażeby oddać ostatnią przysługę i ( 

oddać ) cześć bohaterom. O godz. 10 ksiądz 

wikary pojechał do Jeziorny. W Jeziornie 

oddano cześć bohaterom z 1918 r. Ustalono 

porządek pochodu i orkiestra zagrała „ Jeszcze 

Polska nie zginęła”. Pochód ruszył. Przodem 

szły latarnie i krzyż za nimi długi wąż dzieci 

szkoły Jeziorna i rozmaite organizacje i koledzy 

poległych, wszyscy nieśli wieńce. Szła orkiestra 

szedł ksiądz trumna symboliczna i trumna z 

ciałem św. p. Nerki* a za nią tłum ludzi. W 

takim porządku doszedł pochód do 

wojskowego cmentarza . Do grobu złożono 

jeszcze jedną trumnę a po obu stronach 

trumny symbolicznej zaciągnięto straż 

honorową. Pochód wszedł do kościoła. W 

kościele odprawiła się uroczysta Msza św. 

żałobna . podczas której śpiewał bardzo ładnie chór. Po Mszy Ksiądz Proboszcz** miał kazanie , po 

kazaniu pochód ruszył na cmentarz . W uroczystym pochodzie brała udział i nasza szkoła . Gdy 

pogrzeb zbliżył się do cmentarza orkiestra zagrała „ W mogile ciemnej” podczas grania orkiestry 

wniesiono symboliczną trumnę na cmentarz. Na cmentarzu najpierw odbyło się poświęcenie placu 

pod nowy cmentarz wojskowy. Następnie księża odśpiewali wilie i litanię do wszy. św. po łacinie i 

miał przemowę ksiądz Wikary*** . Przemowa ta zawierała wszystko począwszy od łapanek i 

wywożenia do Niemiec rozstrzeliwania publicznie więzieniach komorach gazowych itp. Nie mogli 

znieść tego synowie ojczyzny poderwali się do walki z hitleryzmem ażeby bronić zagubionej ojczyzny 

ojców matek i sióstr zginęli bo wróg skierował w ich serca grad kul karabinowych. Zginęli i oto leżą 

przed nami w dwóch odkrytych grobach. Po przemowie księdza przemawiał Kiero. związku opiekuń. 

Nad poległymi i w swej przemowie zaproponował postawić wspaniały pomnika na cześć bohaterów 

za pomocą ludzi , którzy zebrali się tak tłumnie . Przemawiał też ojciec jednego z poległych , który 

pokładał starsze lata swoje i żony w nim . Więc choć z bólem serca żegnając się z nim ofiarował go 

ojczyźnie. Wyznał On miłość ojcowską i miłość do ojczyzny. Po przemowach były odczytane nazwiska 

poległych na polu chwały było ich aż 49 powinny one utrwalić się w pamięci albowiem z ich kości 

zrodzi się mściciel i nie odda ziemi w obce ręce. Po odczycie zaśpiewano hymn „Jeszcze Polska nie 
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zginęła” podczas którego żołnierze prezentowali broń i wystrzelili 5 salw na cześć poległym na koniec 

orkiestra zagrała „ Rotę” Marii Konopnickiej a ludzie zaczęli powoli rozchodzić się do domu , mając w 

sercu ten wspaniały pomnik polskich bohaterów. A na cmentarzu został tylko krzyż brzozowy dwie 

mogiły pokryte wieńcami i polskie sztandary które szumiały dziwną pieśń śpijcie w spokoju bohaterzy 

bo oddaliście to czego żąda od was ojczyzna. Śpijcie więc snem wiecznym i spokojnym. Polscy 

bohaterowie. Cześć Polskim bohaterom.  

Monart Bronisław, Klasa I gimn. 

* - ppor. Józef Nerka ps. „ Boim” 

** - ks. Jan Garwoliński 

*** - ks. Gawlik  
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CEZARY ŻEGLIŃSKI 

Historia wsi Czarnów 

„Historia to zbiór biografii wielu ludzi” 

W dniu 17 grudnia 1858 roku Julian Czarnowski, właściciel dóbr Chylice, zawarł z 13 mieszkańcami 

wsi Wierzbno kontrakt dzierżawy. Koloniści otrzymali 3 lata na zagospodarowanie wykarczowanej 

części lasu, po upływie których mieli zacząć płacić czynsz. Teren oddany w wieczystą dzierżawę 

określono jako graniczący od wschodu z lasem chylickim, od południa ze wsią Łubna oraz lasem 

chojnowskim, zaś od północy z tymi oboma lasami. Koloniści otrzymali także w dzierżawę łąkę 

graniczącą z łąką stanowiącą własność dworu w Chylicach. Dziedzic zobowiązał się zapewnić im 

drewno na budowę domów oraz dopomóc w karczowaniu lasu, zaś po upływie trzech lat prócz 

wnoszenia czynszu koloniści trzy dni mieli odrabiać żniwa dla dworu w Chylicach. Zastrzeżono także 

przymus propinacyjny wskazując, iż alkohol mogą sprowadzać i zakupywać jedynie z Chylic. Zakazano 

polowań na tych gruntach. Nazwę kolonii nadano od nazwiska dziedzica. 

Założenie Czarnowa odbyło się w formie 

charakterystycznej dla kolonizacji 

olęderskiej, w oparciu o te same zasady 

często w pierwszej połowie XIX wieku 

zakładano nowe osady w Królestwie 

Polskim. Po zniesieniu pańszczyzny w roku 

1807 dla właścicieli dóbr z biegiem czasu 

okazało się bardziej korzystne 

otrzymywanie w miejsce płodów rolnych 

gotówki. Dużo bardziej ekonomiczny stał 

się model zawierania kontraktów 

emfiteuzy, czyli dzierżawy z okresem 

początkowej wolnizny przeznaczonej na 

zagospodarowanie terenu. 

Rozpowszechnił się on w Królestwie w 

latach 1815 – 1830, gdy nasilony był 

napływ olędrów. Koloniści olęderscy 

zakładali wsie nie tylko nad rzekami, lecz 

również w lasach, które karczowali pod 

uprawę i osadnictwo. W ten sposób 

założono niezbyt odległą miejscowość 

Kąty w powiecie piaseczyńskim. Także 

pobliski Józefosław powstał jako tego 

rodzaju kolonia, nazwana początkowo 

przez kolonistów Ludwigsburgiem. 

W Czarnowie osiedliło się początkowo 11 polskich kolonistów, noszących nazwiska jak Kanclerski, 

Andziak, Szlązak, Sygoski, Falencki, Paczyński, Żurawski, Świątkiewicz i Dębiński, lecz również dwóch 

osadników niemieckich – Fryderyk Lampart i Gottlib Stockinger. Czarnów założono jako kolonię, choć 

w owym czasie nie używano już w zapisach kontraktu określenia olędrzy. Ciekawy przywilej otrzymał 
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jako zdun kolonista Ludwik Dębiński, któremu Czarnowski zezwolił na dobywanie gliny do jego 

„fabryki”, tak długo jak pozostanie kolonistą w Czarnowie. 

Po założeniu wsi w 1858 roku koloniści przystąpili do adaptowania gruntów pod uprawę rolną. Ziemia 

była tu jednak słaba /V i VI klasa/. W południowej części Czarnowa znajdowały się tereny podmokłe a 

w części  północnej ziemie piaszczyste. Najbardziej żyzna była część zachodnia. Pomimo tych 

niedogodności aż do końca lat osiemdziesiątych XX wieku rolnictwo stanowiło jedno z podstawowych 

źródeł utrzymania mieszkańców Czarnowa. 

W marcu 1864 r., aby odciągnąć chłopów od powstania styczniowego, car Aleksander II wydał ukaz 

uwłaszczeniowy, na mocy którego koloniści stali się pełnoprawnymi właścicielami gruntów. W roku 

1867 wraz z realizacją ukazu uwłaszczeniowego rozparcelowano między kolonistów dzierżawione 

włóki. Tak jak inne okoliczne osady olęderskie Czarnów zmienił się w wieś wyłączoną spod 

patrymonialnej władzy właściciela tutejszych dóbr, bowiem podporządkowano go utworzonej gminie 

Nowa Iwiczna. 

 

O życiu mieszkańców Czarnowa w okresie rozbiorów niewiele wiemy. Wiadomo, że oprócz zajęć na 

roli trudnili się też i innymi zawodami. Tak np. Ludwik Andziak z zawodu szewc, został wcielony do 

armii carskiej i brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej w roku 1904/1905. Podczas jednej z potyczek 

dostał się do niewoli i został przeniesiony do obozu jenieckiego na Sachalinie. Dzięki swoim 

umiejętnościom szewskim, szybko zdobył uznanie Japończyków i dostał propozycję osiedlenia się tam 

na stałe. Po zakończeniu wojny wrócił do ojczyzny. Okazało się jednak, że trwało tu bezrobocie, 

którego główną przyczyną była ta wojna. Wojna rosyjsko-japońska była przyczyną kryzysu w 1905 

roku i spowodowała również wystąpienia robotników na ulicach Królestwa Polskiego. Jeszcze przez 

wiele lat nasz krajan żałował, że nie pozostał w Azji na stałe. Wspominał, iż  traktowano go z 

szacunkiem, otrzymywał przepustki z obozu, a także otrzymywał drobny żołd np. na papierosy.  
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W XIX wieku Czarnów należał  do parafii św. Anny w Piasecznie. Zmarli z tych miejscowości chowani 

byli na nowym cmentarzu. Zbierając pieniądze w roku 1881 na odnowienie ogrodzenia cmentarza, 

wójt gminy Piaseczno skierował pisma do gmin, w granicach których położone były miejscowości 

należące do parafii piaseczyńskiej. W odpowiedzi nadesłano spisy miejscowości z podaniem liczby 

obywateli, którzy powinni uczestniczyć w zbiórce. W Czarnowie mieszkało wówczas 14 rolników, a w 

Skolimowie 24. W pobliskim Wierzbnie jedynie 10. Do lat dwudziestych  XX w. mieszkańcy Czarnowa i 

okolicznych wsi jeździli  do swojej parafii  do Piaseczna i tam celebrowali uroczystości  chrztu i 

komunii. Do dziś dnia „drogę” rozpoczynającą się na końcu obecnej ulicy Partyzantów przy starej 

kapliczce, wiodącą przez las w stronę Stefanowa, starzy mieszkańcy  nazywają „Kościelną”. 

Krzyżowała się ona z drogą prowadzącą wzdłuż lasu na Jastrzębie i Chylice. Droga ta nosiła nazwę 

pryncypalnej, jako drogi na folwark. Podległość parafialna Czarnowa zmieniła się dopiero w roku 

1923 r. gdy powstała parafia Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie 

 

Czarnów pomimo swojego położenia geograficznego, miejscowości zagubionej w lasach, był też 

częścią działań wojennych. Przez te rejony przechodził w 1914 r. i w 1915 r. front niemiecko-rosyjski, 

którego celem było oblężenie i zdobycie Warszawy. 10 października 1914 roku front rozciągał się 

przez las chojnowski wzdłuż linii Jeziorki. Natarcie powstrzymywano początkowo na rozstaju dróg 

nieopodal Skolimowa, w rejonie Czarnowa. Bitwę rozpoczętą w sobotę 10 października uznano za 

zakończoną dopiero w kolejny poniedziałek. Na polach pozostały stosy trupów, które stopniowo 

identyfikowano i chowano w miejscach, w których polegli żołnierze.  Z relacji mieszkańców wynika, że 

w tym okresie w Czarnowie północnym chowano zabitych żołnierzy. W latach powojennych jeszcze 

odnajdywano  zagubione mogiły. 

Do końca okresu międzywojennego wieś korzystała z prosperity pobliskich letnisk Skolimowa i 

Konstancina przyjmując nierzadko letników na wypoczynek. Spokój ten, jak wszędzie, przerwał 
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wybuch drugiej wojny światowej. Nastąpiła mobilizacja, z Czarnowa do wojska poszedł między innymi 

Stanisław Sobczak. 

We wrześniu 1939 roku z Czarnowa widoczne były łuny pożarów Warszawy, a nad głowami 

mieszkańców krążyły samoloty. Podczas kampanii wrześniowej na polach czarnowskich od strony 

północnej rozbił się polski samolot łącznikowy,  piloci zginęli na miejscu. Przybyli na teren wsi Niemcy 

otoczyli mieszkańców znajdujących się w pobliżu samolotu. Od nieuchronnej śmierci mieszkańców i 

spalenia wsi ocaliła wszystkich pani Stockinger, mieszkanka  Czarnowa, potomek pierwszych 

osadników pochodzenia niemieckiego. Dzięki jej wstawiennictwu Czarnów ocalał. Po dziś dzień 

Stockingerowie wspominani są przez starszych mieszkańców wsi z dużym szacunkiem. Rodzina 

wielokrotnie ostrzegała sąsiadów o grożącym niebezpieczeństwie, ratując im życie. Niestety zbliżający 

się front wschodni, spowodował, że Stockingerowie (ich dwóch synów zostało wcielonych do 

Wermachtu - prawdopodobnie wojny nie przeżyli) wyjechali stąd na zawsze. 

W okresie okupacji, zwłaszcza młodzi mieszkańcy Czarnowa, należeli lub sympatyzowali z Armią 

Krajową. Wspierali podziemie przewożąc broń i amunicję. W Czarnowie znajdowały schronienie 

osoby związane z AK i Żydzi (rodzina Sobczaków przez pewien czas ukrywała właściciela willi Syrena 

zanim dotarł do „bunkra” w lasach oborskich. Ukrywających się tam Żydów, wtajemniczeni 

mieszkańcy zaopatrywali w żywność i ubranie). Również na pomoc mieszkańców mogli liczyć dwaj 

żołnierze radzieccy – Sasza i Grisza, uciekinierzy z obozu jenieckiego. Ukrywali się na tzw. dębinie w 

lasach chojnowskich na pograniczu Czarnowa od 1943 roku do wyzwolenia, po czym ślad po nich 

zaginął. 

 

Ciekawa historia wiąże się z jednym z domostw. Grunty we wsi w roku 1941 kupił na nazwisko swojej 

kochanki Heleny Bobkowskiej nieznany z nazwiska Niemiec lub kolaborant. Wybudował drewniany 

dom letniskowy wykończony na owe czasy i miejsce bardzo luksusowo. Dom miał instalację 

elektryczną z własnym agregatem prądotwórczym oraz hydrofor. Elementy do budowy właściciel 
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załatwiał poprzez Niemców. Na terenie była również mała stadnina. Dom leżący na uboczu, przy 

samym lesie „tętnił życiem, ale dość tajemniczym”. Chodziły słuchy, że nowy właściciel  domu 

prawdopodobnie działał na kilku frontach. Nie tylko współpracował z okupantem, ale miał dobre 

kontakty również z AK i innymi wywiadami sojuszniczymi. W domu odbywały się potajemne 

spotkania i narady różnych obozów. Jednak właściciel nie do końca spełnił swoją rolę pośrednika, 

ponieważ został zlikwidowany pod koniec wojny. Nie wiadomo czy dokonało tego gestapo, czy też 

Polskie Państwo Podziemne. Niedługo po tym zdarzeniu Helena Bobkowska odsprzedała własność 

adwokatowi z Warszawy o nazwisku Krzyżanek, sama zaś wyjechała do Londynu. 

Podczas okupacji na terenie niedalekiej miejscowości Solec (Szulec) stacjonowały wojska węgierskie, 

które życzliwie były nastawione do Polaków. Przychylność Madziarów wykorzystywali partyzanci 

organizując na wydmach czarnowskich szkolenia.  

W czasie wojny w ramach prac przymusowych mieszkańcy Czarnowa pracowali przy budowie wałów 

nadwiślańskich w Dębówce. Kiedy mieszkańcy wsi nadwiślańskich zostali deportowani w 1944 r. 

(zbliżał się front wschodni i na tych terenach wojska niemieckie budowały umocnienia obronne od 

strony Wisły), również w Czarnowie uchodźcy znaleźli schronienie. 

W czasie okupacji, tuż przed wsią (na terenie dzisiejszego nowego cmentarza parafii skolimowskiej) 

znajdowały się niemieckie reflektory - szperacze patrolujące niebo nad Warszawą. W pierwszych 

dniach powstania warszawskiego dochodziło na tych terenach do potyczek „konstancińskich 

powstańców” okręgu „Gątyń” z niemiecką obsługą reflektorów liczącą kilkunastu żołnierzy. Czarnów 

był miejscem przegrupowywania oddziałów zmierzających w lasy chojnowskie. Mieszkańcy wspierali 

partyzantów w trakcie trwania powstania, kiedy kompania „Krawiec” przebijała się z lasów 

chojnowskich w stronę Warszawy. Z Czarnowa poszedł z nimi wówczas jedyny syn Wrotków – Jan syn 

Franciszka. Z powstania do domu już nie wrócił. Nie wrócił również Kazimierz Goss - syn Jana. 
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Po wkroczeniu Armii Czerwonej, na pograniczu Szulca i Czarnowa, przez pewien czas, stacjonował 

posterunek żołnierzy radzieckich. Żołnierze niejednokrotnie  przychodzili do Czarnowa i siali postrach 

wśród mieszkańców. Długo jeszcze po zakończeniu wojny mężczyźni z Czarnowa musieli jeździć 

zasypywać leje po bombach na dzisiejszym lotnisku Okęcie. Z kolei wydmy i tzw. „dębina” w lesie 

chojnowskim były miejscem ćwiczeń (poligonem) dla żołnierzy wojska polskiego do lat 

siedemdziesiątych XX wieku. 

Po wojnie w rejonie nazwanym Nowym Czarnowem osiedlać zaczęli się przyjezdni, pracownicy 

fabryki w Jeziornej oraz rodziny spokrewnione z byłymi mieszkańcami Czarnowa. Powstawać zaczęły 

nowe domostwa. W roku 1957 na terenie wsi utworzono również fermę zwierząt futerkowych. 

Spółka Roguski & Reklewski i inni wydzierżawiła na końcu osady pod lasem część gruntów wraz z 

domem i zabudowaniami gospodarczymi od adwokata Krzyżanka. Krzyżanek traktował swój zakup od 

Heleny Bobkowskiej jako lokatę i przez wiele lat posesja była opuszczona, co spowodowało 

pojawienie się tzw. dzikich lokatorów.  W 1957 r. w domu pod lasem mieszkały już cztery rodziny. W 

tym czasie odbywały się tam „spotkania wiejskie i potańcówki”. Dom i zabudowania traktowano jak 

świetlicę wiejską. Po zawiązaniu spółki dom stał się miejscem, które gościło wielu znanych ludzi:  

m.in. Edwarda Osóbkę-Morawskiego, Zygmunta Zabierzockiego - polskiego lekkoatletę, sprintera i 

trenera (współtwórca sukcesów Alberto Juantoreny). W domu tym mieszkała także Maria Reklewska- 

Rottermund (żona prof. Andrzeja Rottermunda dyr. Zamku Królewskiego). Na początku lat 60-tych XX 

wieku spółka uległa rozwiązaniu, a posiadłość kupił Władysław Roguski nadal prowadząc tu fermę 

zwierząt futerkowych. 

Po wojnie, pojawiły się na wsi tzw. „kołchoźniki”,  czyli radia dostępne dla każdego. Sygnały małej 

częstotliwości przesyłane były za pomocą przewodów telefonicznych, a do odbioru wykorzystywano 

wzmacniacze małej częstotliwości z głośnikiem. Wadą tego systemu był brak możliwości zmiany 

programu. Odbiornik można było tylko włączyć lub wyłączyć, ewentualnie zrobić głośniej lub 

wyciszyć. Kołchoźniki używane były do czasu założenia prądu we wsi w 1967 r. Standardowo na 

gospodarstwo domowe przypadało wówczas po jednym gniazdku elektrycznym i dwa punkty 

świetlne. W latach siedemdziesiątych w przeciętnym gospodarstwie domowym standardem była 

żarówka i tzw. "mała siła". Również wtedy zostało założone pierwsze oświetlenie na ulicy 

Partyzantów - prąd był włączany i wyłączany ręcznie przez sołtysa Jana Wrotka. Wraz z 

elektrycznością na wsi pojawiają się telewizory. Pierwszy telewizor  pojawił się jeszcze zanim popłynął 

prąd. Do końca lat sześćdziesiątych tylko nieliczni ich nie posiadali. Także w tym czasie zaczęły 

pojawiać się pierwsze samochody. Jak wspominają mieszkańcy: „w latach 60-tych w Czarnowie były 

tylko dwa samochody, teraz jest ich tyle na każdym podwórku ”. 

Zagrożenie pożarowe spowodowane drewnianą zabudową i upalnymi latami zmusiło mieszkańców 

do utworzenia nocnych patroli, które monitorowały teren wsi i w razie zagrożenia wszczynały alarm. 

Do tego służyła stara felga samochodowa przywiązana do lipy obok posesji Jana Książka na obecnej 

ulicy Partyzantów, w którą uderzano przywiązanym do niej na stałe prętem. Ten nietypowy alarm 

funkcjonował jeszcze do lat dziewięćdziesiątych. 

Pierwszy telefon został doprowadzony na fermę lisów ok. 1973 r. (prywatna inicjatywa właściciela 

fermy), a następny w 1979 r. zainstalowany został u sołtysa wsi z racji pełnionego urzędu. W latach 

80-tych telefony pojawiły się jeszcze w kilku domach. Infrastruktura telefoniczna w pełni rozwinęła 

się dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 
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Małe gospodarstwa rolne i ziemia V i VI klasy nie pozwoliły na utrzymanie się tylko z roli. Mieszkańcy 

szukali zatrudnienia poza rolnictwem. Rozbudowa fabryki w Mirkowie, powstanie zakładów pracy w 

Piasecznie Laminy i Zelosu oraz w latach 70-tych XX wieku Polkoloru stworzyły szansę na lepsze życie. 

Powoli postępowało zagospodarowanie Czarnowa, który w drugiej połowie XX wieku przede 

wszystkim pełnił funkcję letniskową. Wspomnieć należy, iż dopiero od roku 1973 Czarnów, choć 

związany od dawna z pobliskim Skolimowem, stał się częścią utworzonej gminy Konstancin-Jeziorna. 

Wcześniej na przestrzeni dziejów wielokrotnie „wędrował” zmieniając swoją przynależność 

organizacyjną, znajdując się m. in. w gminie Nowo-Iwiczna, gromadzie Żabieniec czy Jazgarzew. 

W 2000 r., w wyniku starań majora w stanie spoczynku Zygmunta Wielochy, przy ulicy Partyzantów 

został postawiony i poświęcony pomnik - kamień upamiętniający walki partyzanckie  VII Obwodu 

„Obroża” na tym terenie w 1944 r. 

 

„Nowa krew” i oczekiwania zwłaszcza młodego pokolenia rodowitych mieszkańców wsi, 

doprowadziły do powstania grupy społecznej, która integruje się i promuje przemiany poprzez 

oddziaływanie na młode pokolenie. W 2001 r. został powołany przez sołtys Małgorzatę Wojakowską-

Żeglińską Młodzieżowy Sołtys Wsi i Młodzieżowa Rada Sołecka funkcjonująca przez wiele lat jako 

ciało doradcze sołtysa w sprawach młodzieży i dzieci. Był to nie tylko ewenement na skalę gminy 

Konstancin-Jeziorna ale i na skale kraju. Pierwsze imprezy integracyjne są organizowane już w 1998 

r., w które przede wszystkim zaangażowane są dzieci i młodzież oraz rodzice. Powstaje tradycja 

organizowania Dnia Dziecka. Do współpracy są zapraszani mieszkańcy całej społeczności – ze wsi, 

osiedla i Nowego Czarnowa, razem przygotowując plac, budując scenę i scenografię oraz uczestnicząc 

w przygotowaniu i realizacji programu. Pierwszym przedsięwzięciem było wystawienie przez dzieci 

„Jeziora łabędziego” P. Czajkowskiego, a w następnym roku „Błękitnej rapsodii” G. Gershwina. 
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Zostają uszyte stroje i zakupione baletki, zaś próby odbywają się w domu Pani Sołtys. Ponieważ był to 

sukces również na skalę gminy, dzieci ze swoim programem były zapraszane nie tylko do Konstancina 

ale i do Warszawy. Poczucie sukcesu „wzmogło apetyty” i społeczność czarnowska postanowiła 

reaktywować, już na dobre, plac zabaw zwany „Sołtysówką”, wyznaczając tym samym nowe 

standardy również dla całej gminy. W latach 2000-2001 odbywają się tutaj również msze polowe w 

każdą niedzielę. Od tego czasu teren ten za sprawą Sołtys Czarnowa Małgorzaty Wojakowskiej-

Żeglińskiej i mieszkańców Czarnowa jak również dzięki funduszowi sołeckiemu rokrocznie jest 

doinwestowywany w nowe atrakcyjne urządzenia sportowo - rekreacyjne dla wszystkich 

mieszkańców. Odbywają się tu turnieje sportowe i festyny oraz imprezy lokalne i gminne. Teren 

został ogrodzony i oświetlony, zakupione zabawki dla dzieci, zbudowane boiska do koszykówki, 

siatkówki oraz badmingtona, powstała strefa fitness oraz ognisko z zadaszoną altaną. W 2013 r. 

został założony monitoring. 

Spektakularnym osiągnięciem była organizacja dożynek gminnych w roku 2008 z okazji 150-lecia wsi. 

Profesjonalizm i pełne zaangażowanie mieszkańców spowodowało, że impreza przerosła oczekiwania 

ich samych. O tym  wydarzeniu było głośno nie tylko w gminie i w powiecie. Do Czarnowa przyjechało 

ponad trzy tysiące gości. Odtąd w świadomości mieszkańców gminy, Czarnów jest postrzegany w 

nowym świetle, wzbudzając podziw innych społeczności. Nie mniejszym sukcesem była też 

organizacja Międzynarodowego Dnia Dziecka w 2010 roku, w której uczestniczyły wszystkie szkoły 

znajdujące się na terenie gminy. Konstancińska młodzież przedstawiała historię, kulturę i obyczaje 

wybranych przez siebie państw. Nie zabrakło też degustacji potraw regionalnych i promocji 

konstancińskich ośrodków kultury i sportu.  

Mówiąc o rozwoju kultury i sportu, nie można nie wspomnieć o powstałym w Czarnowie na początku 

2002 roku Muzeum Opowiadaczy Historii, które ma swoją siedzibę na ul. Diamentowej. Dzięki niemu 

„świat przyszedł do Czarnowa, a Czarnów poszedł w świat”. Odbywają się tu koncerty etniczne 

zespołów i artystów nie tylko z Polski ale i z całego świata przedstawiane są spektakle autorskie, a w 

okresie zimowym i w czasie przerw świątecznych, przy współpracy z sołtysem, organizowane są 

zajęcia dla dzieci i młodzieży wiejskiej.  

Obecnie Czarnów jest rozpoznawalny daleko po za granicami gminy Konstancin-Jeziorna. Sołtys i 

społeczność wsi jest wielokrotnie nagradzana za swoje osiągnięcia. Młodzież czarnowska studiuje i 

szuka swego miejsca we współczesnym świecie, nie pozostając w tyle za rówieśnikami z miasta. 

Populacja mieszkańców i przyrost naturalny w Czarnowie jest tak duży, że stawia obecnie sołectwo, 

pod względem ilości ludności, po Bielawie na drugim miejscu w naszej gminie. Na terenie Czarnowa 

zameldowanych jest obecnie 666 osób, mieszka zaś ponad tysiąc mieszkańców, a sołectwo z racji 

populacji, w/g nowych zasad wyborczych, ma zagwarantowane jedno miejsce radnego w gminie 

Konstancin-Jeziorna. Czarnów zajmuje wraz ze wspólnotą leśną powierzchnię 159,3052 ha. 

 

Korekta merytoryczna – Bogdan Sikora 

Skróty od redakcji. W artykule wykorzystano fragmenty tekstów autorstwa Pawła Komosy 
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POWOJENNI SOŁTYSI CZARNOWA 

 

b/d – 1955  Świątkiewicz Michał 

1955 – 1967  Wrotek Jan 

1967 – 1971  Kalmus Stanisław 

1971 – 1988  Andziak Leokadia 

1988 – 1991  Sokalska Barbara 

1991 – 1999  Żyłka Zbigniew 

1999 – 2001  Pawlak Elżbieta 

2001 – obecnie  Wojakowska-Żeglińska Małgorzata 

 



Zeszyty Historyczne – Nie tylko Konstancin i Jeziorna - #2 

str. 24 

 

Wydarzenia 

„Zaduszki Konstancińskie” 

Jak co roku 7 listopada 2013 roku Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina zaprosiło 

na „Zaduszki Konstancińskie”. Organizowane od wielu lat przez TMPiZK listopadowe spotkania 

poświęcone pamięci zmarłym, związanym z gminą stały się już tradycją. Po mszy odprawionej w 

kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny odbył się w restauracji Galeria Konstancja 

wieczór wspomnień, w hołdzie tym, którzy odeszli. Zebrani goście przybliżyli sylwetki m.in. rodziny 

Berentowiczów, dra Andrzeja Piętki, dra Zbigniewa Cechnickiego, Krystyny Henisz, a Tadeusz Koss w 

barwny sposób przedstawił obraz Konstancina lat 1945-1949. Wzruszający wieczór zakończył pokaz 

filmu poświęconego rodzinie Żeromskich, który zaprezentował prof. Jerzy Snopek. Spotkanie 

utrwalono przy pomocy kamery, pamięć o wspominanych zmarłych przetrwa dla dalszych pokoleń 

chociażby w postaci zapisu. Zgodnie z powiedzeniem „dotąd umarłych wieczność trwa, dokąd 

pamięcią się im płaci”. 

Spotkanie poświęcone zabytkom Konstancina 

10 października 2013 r w Restauracji Galeria Konstancja odbyło się zorganizowane przez 

Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina spotkanie poświęcone zabytkom naszej 

gminy. Sesję otworzyła Maria Witkowska (TMPiZK) przedstawiając obecny stan zabytkowych 

obiektów. Po niezbyt optymistycznym dla przyszłości Konstancina wystąpieniu, głos zabrał Tadeusz 

Świątek, zabierając zgromadzonych w podróż w czasie do przedwojennego Konstancina. Kolejnym 

zagadnieniem poruszonym na spotkaniu była krótka historia papierni w Jeziornie, przygotowana w 

formie prezentacji przez Hannę Szaflik, a przedstawiona przez członków TMPiZK. Na koniec głos w 

imieniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zabrały panie Jolanta Szczęsna oraz 

Aleksandra Udziela-Łabęda, odpowiadając na pytania padające z sali, a także doradzając jakie jeszcze 

działania można podjąć w przypadkach ochrony konkretnych zabytków. Miejmy nadzieję, że mimo 

tak przygnębiającego obrazu stanu zabytkowych willi, spotkanie przyniesie pozytywne skutki dla 

losów tutejszych zbytków. 

Spotkanie z cyklu Wirtualne Muzeum Konstancina – Rodzina Mullerów 

12 października 2013 roku w siedzibie Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Jaworowskiego odbyło 

się kolejne spotkanie z cyklu Wirtualne Muzeum Konstancina. Jego tematem była rodzina Mullerów, 

przedwojennych mieszkańców dwóch konstancińskich willi przy ul. Sobieskiego – Zameczek i As. 

Dzieje rodziny (od momentu jej przybycia do Polski) przedstawił zebranym Tadeusz Świątek, a 

poszczególne sylwetki przybliżyli członkowie rodu Mullerów licznie przybyli na spotkanie . Szczególnie 

wzruszający był wątek Jadwigi Jaillard – zapomnianej twórczyni unikalnego terenu rekreacyjnego dla 

dzieci w okolicach Pyr. 

Spotkanie z cyklu Wirtualne Muzeum Konstancina – Co wiemy o Heddi Pate? 

W ramach działań Wirtualnego Muzeum Konstancina w dniu 23 listopada 2013 roku w 

Konstancińskim Domu Kultury zorganizowano kolejne spotkanie przybliżające historię naszego 

miasta. Postacią którą tym razem przypominano mieszkańcom była Jadwiga Pate, znana też jako 

HeddiPate. Ta barwna kobieta, żona założyciela UNICEF – Maurice’a Pate, przed wojną wzbudzała 

zainteresowanie ekscentrycznym trybem życia. Nosząc spodnie, prowadząc samochód oraz startując 
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w konkursach hippicznych – skupiała na sobie wzrok elitarnego, lecz dość konserwatywnego 

Konstancina okresu międzywojnia. Po wojnie wpisała się w pamięć głównie poprzez swą działalność 

filantropijną, organizując loterie fantowe, wyścigi rowerowe dla dzieci i młodzieży, a także 

przewodnicząc Społecznemu Funduszowi Odbudowy Stolicy – oddział Skolimów-Konstancin. Zmarła 

w 1960 roku, pochowano ją na cmentarzu w Skolimowie. 

O jej losach opowiadali m.in. mieszkańcy Konstancina: Krystyna Cedro-Ceremużyńska, Marek 

Szaniawski, Julian Henisz, Andrzej Cieślawski i Tadeusz Koss. Szczególnie mocno we wspomnieniach 

zapisały się zwierzęta towarzyszące Jadwidze Pate – liczne grono psów a także klacz Wisełka, z którą 

spacerowała po konstancińskich ulicach. Krótki biogram oraz wspomnienie autorstwa Jana Piętki 

zamieszczono na stronie Wirtualnego Muzeum Konstancina. 

Hugonówka 

31 stycznia 2014 roku UMiG dokonał użyczenia willi „Hugonówka” na nową siedzibę 

Konstancińskiego Domu Kultury. W rewitalizowanej willi znajdzie również swą siedzibę Wirtualne 

Muzeum Konstancina oraz sala muzealna. Wieloletnie spory o własność budynku dawnego zakładu 

przyrodo-letniczego Hugona Seydla, zwanego później „Pod Diabłami”, a w latach powojennych 

mieszczącego kino „Beata”, zostały wreszcie zakończone. W lutym do odnowionego budynku 

wprowadził się KDK i kolejne Imieniny Konstancji zorganizowano już w nowej siedzibie. Z tej okazji 

premierę miała książka Stefana Bratkowskiego „Pośmiertne wspomnienie Konstancji” wydana pod 

patronatem Wirtualnego Muzeum Konstancina. Kolejne spotkanie związane z historią Konstancina 

odbyło się także w Hugonówce. 22 marca o dziejach legendarnego Franciszka Berentowicza 

opowiadał jego potomek Rajmund, zaś Tadeusz Kos przedstawił niesamowitą gawędę o tutejszych 

restauracjach i związanych z nimi ludziach. Spotkanie było niezwykle udane, a kolejne odbędą się już 

niebawem. 

Powstaje album o powstańcach warszawskich. 

W tym roku 1 sierpnia przypada 70. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy ul. 

Przyczółkowej w Powsinie znajduje się Cmentarz Powstańców Warszawskich na którym spoczywa 63 

żołnierzy i sanitariuszek. Są to nasi bohaterowie, mieszkańcy Wilanowa, Powsina, Konstancina i 

Jeziorny. Chcąc upamiętnić ich ofiarę życia, planuję wydać okolicznościowy album. Poszukuję 

oryginałów fotografii z ich życia oraz z lat 1945 – 1947, przedstawiających ich ekshumacje, a także 

zdjęć upamiętniających odsłonięcie i poświęcenie w 1947 r. pomnika „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz 

innych dokumentujących kolejne rocznice wybuchu Powstania obchodzone w Powsinie, Zdjęcia, po 

wykonaniu skanu będą zwrócone właścicielom. Bardzo ważne jest, aby zdjęcia były oryginalne – 

zapewnia to możliwość wykonania skanu dobrej jakości, zachowującego ostrość i dużą rozdzielczość 

fotografii. 

Sprawa jest pilna, ponieważ album ma się ukazać przed 1 sierpnia. Proszę o kontakt z niżej 

podpisanym. Z góry serdecznie dziękuję za każdą okazaną pomoc. 

Ks. Jan Swistak z Powsina Tel. 22 648 46 08 
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Biesiada łurzycka 

16 listopada 2013 roku w Czernidłach odbyła się tytułowa biesiada, czyli spotkanie mieszkańców wsi 

nadwiślańskiego regionu zwanego gwarowo Łurzycem. Mimo, iż coraz o nim głośniej, przypomnijmy 

że chodzi o region nadwiślański, rozciągający się pomiędzy dawnymi ujściami Pilicy i Wilgi a 

mokotowskimi Siekierkami i prawobrzeżną Saską Kępą, określany jako Urzecze. Przez lata pod 

wpływem osadników olęderskich i flisaków, w pasie zalewowym Wisły wytworzyła się unikalna 

kultura, a ten mikroregion etnograficzny został w roku 2012 odkryty ponownie i opisany przez dra 

Łukasza Maurycego Stanaszka. Zapomniane dziedzictwo ożyło i przypomniano sobie, że oba brzegi 

Wisły niegdyś więcej łączyło niż dzieliło. Na Urzeczu leży znaczna część gminy Konstancin-Jeziorna. 

Biesiada dała możliwość spotkań po latach i odtworzenia dawnych więzi, a do Czernideł prócz 

mieszkańców tej wsi, Gassów, Habdzina czy Łęgu przyjechali także goście z Karczewa i Nadbrzeża, 

który w dawnych latach i czasach istnienia przeprawy promowej był najbliższym sąsiadem tutejszych 

miejscowości.  

W biesiadzie prócz wspomnianych wyżej łurzycoków mieszkających w tych stronach z dziada i 

pradziada brali również udział jako gospodarze przedstawiciele władz gminy Konstancin-Jeziorna 

wraz z burmistrzem Kazimierzem Jańczukiem. Gościem honorowym był odkrywca regionu dr Łukasz 

Maurycy Stanaszek, który wygłosił niezwykle ciekawą prelekcję, po której nastąpił pokaz filmu o 

Urzeczu przygotowanym przez Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział w Czersku. Do biesiady 

przygrywali jak zwykle wspaniale Mateusz Niwiński i Maciek Kocon.  

Biesiada nie odbyłaby się bez zaangażowania zespołu Łurzycanki, którego członkinie walnie 

przyczyniły się do organizacji imprezy, a także tego aby była ona tak udana. Łurzycanki to regionalny 

zespół z Gassów, który w dużej mierze przyczynił się do zachowania tożsamości regionu, dzięki 

wykonywanym przez lata tradycyjnym przyśpiewkom, które zostały spisane i przekazane kolejnym 

pokoleniom. 

Atmosferę biesiady oddają nieco zamieszczone poniżej zdjęcia. 
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Herma św. Zygmunta – projekt komiksowy 

Miłość, sensacja i wiara splatają się w niezwykłej wyprawie na szlaku wiślanym, mającej na celu 

dostarczenie ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego hermy dla relikwii Św. Zygmunta z Krakowa do 

Płocka. 

Komiks, którego akcja rozgrywa się w XIV w. opowiada historię transportu zamówionej przez króla 

Kazimierza Wielkiego hermy na relikwie św. Zygmunta drogą wodną z Krakowa do Płocka. Zadania 

tego podejmuje się kupiec Mikołaj Trethelu, który pragnie jednocześnie rozpoznać nowe szlaki 

transportowe.  Wraz z nim na tę niezwykłą wyprawę wyrusza jego syn, Marek, oraz, w męskim 

przebraniu, ukochana rzeczonego - Jadwiga, córka Stanisława z Cieciszewa, urzeckiego szlachcica. W 

historię rzecznego spływu, w malowniczych krajobrazach środkowej Wisły, na tle panoramy 

średniowiecznych osad, prócz miłości wpleciony zostaje wątek sensacyjny, gdy ojciec panny posyła za 

nią swoich rycerzy.  

Historia przedstawiona w komiksie pozwala na zaprezentowanie zarówno sensacyjnej akcji, jak i tła 

historycznego oraz informacji o relikwiach i hermie św. Zygmunta czy mijanych po drodze 

historycznych osadach. Informacje te wplatane są w sposób naturalny w narrację, bez zbędnego 

dydaktyzmu i przeładowania, sprawiając, że produkt pozostaje wysoce atrakcyjny przy jednoczesnej 

sporej wartości poznawczej. 

Za scenariusz odpowiadają Andrzej Stański – twórca pomysłu oryginalnego, związany z żeglugą 

wiślaną i Urzeczem, organizator Flis Festiwalu oraz Bartek Biedrzycki – krytyk i scenarzysta 

komiksowy, redaktor w wydawnictwie Dolna Półka, autor m.in. komiksu o hr. Skórzewskim i 

powstaniu Konstancina. Za oprawę graficzną odpowiada Maciej Pałka - lubelski animator kultury, 

twórca komiksów i ilustracji. 
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