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oddajemy w Wasze ręce specjalny numer gazetki. Jesteśmy ludźmi 
mocno stąpającymi po ziemi, ale jednocześnie liczą się dla nas emocje
i wzruszenia. Cenimy dziedzictwo narodowe i jesteśmy dumni 
z naszej historii.
Z okazji przypadających w ostatnim czasie trzech wielkich rocznic: 
Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej 1920 i wybuchu drugiej 
wojny światowej, chcemy przywołać pamięć tych wydarzeń. 
W wielu naszych rodzinach wspomina się bohaterstwo i ofi ar-
ność przodków. Mieszkańcy Łomianek również odegrali niebagatelną 
rolę w czasach próby. Dziś kolejne pokolenia z dumą pielęgnują należ-
ną im cześć. 
W ferworze dyskusji o codziennych sprawach nie zapominajmy 
o tych, którym tyle zawdzięczamy. Dzisiaj wiele nas dzieli. Mimo to 
nasza historia łączy nas wszystkich. 

Tegoroczna Wielka Defi lada Niepodległości, 15 sierpnia, 
była znakomitą okazją do historycznej refl eksji. To efektowne 
widowisko udało się dzięki zaproszeniu do współpracy 
środowisk rekonstrukcyjnych, gromadzących pasjonatów 
poszczególnych formacji militarnych. Mogliśmy obejrzeć 
wojów z okresu wczesnego średniowiecza i początków 
polskiej państwowości, następnie rycerzy grunwaldzkich, 
liczne piesze i konne wojska I Rzeczypospolitej z dumną 
husarią na czele. 

Dalej prezentowały się wojska z czasu zaborów i walki 
o przywrócenie polskiej państwowości: szli kosynierzy, 
wojska Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, 
żołnierze z I wojny światowej. Nie zabrakło różnych for-
macji II Rzeczypospolitej, okresu Kampanii Wrześniowej 
i II wojny światowej, w tym grupy powstańców warszaw-
skich. Warto zauważyć, że wśród tego barwnego korowodu
postaci można było znaleźć osoby związane z Łomianka-
mi. Na defi ladzie mogliśmy obejrzeć prezentację oddziału 
Tatarów Lipkowskich, wystawioną przez osoby związane 

z Polskim Stowarzyszeniem Łucznictwa Konnego, którego 
prezes i założyciel mieszka w Łomiankach. Tutaj, w stajni
nad Wisłą, znajduje się również ośrodek treningowy dla 
adeptów łucznictwa konnego. Członkowie stowarzyszenia 
biorą udział w międzynarodowych zawodach, znajdując
się w światowej czołówce zawodników tej dyscypliny
sportu. Organizują też warsztaty i propagują wiedzę o Tatarach.  
Łomiankowski rodowód mają – otwierający historyczną 
defi ladę – wikingowie z Warowni Jomsborg. Choć sama 
warownia, określana przez twórców jako gród wikingów 
i Słowian, znajduje się na warszawskim Żoliborzu, to Fun-
dacja Historyczna, wspierająca jej działanie, zarejestro-
wana jest właśnie w Łomiankach. Warownia Jomsborg to 
siedziba legendarnej drużyny Jomsborczyków (Jomswi-
kingów), którzy według skandynawskich sag, mieli służyć 
królowi Bolesławowi Chrobremu jako najemni woje.
Inną barwną grupę miłośników historii w naszym mie-
ście tworzą członkowie nieformalnego Łomiankowskiego 
Towarzystwa Szermierczego „Kmicic”. Jest to grupa miłośników
czasów znanych z „Trylogii”, tradycji sarmackiej, a nade 
wszystko mistrzów „machania szabelką”. Członków tej 
grupy można było oglądać na pokazach w trakcie pikników 
w Dąbrowie. 
Wśród naszych mieszkańców są też osoby związane z inny-
mi grupami rekonstrukcji historycznej – mamy przedsta-
wiciela rzymskiego Legionu XXI Rapax z I w. n.e., słyszałam 
też o przedstawicielu rycerstwa średniowiecznego.
Niewątpliwie warto byłoby do tych środowisk dotrzeć, dać 
im szansę zaprezentowania się także na naszym lokalnym 
gruncie, z ogromnym pożytkiem dla propagowania histo-
rii, wzrostu wiedzy o przeszłości i czystej przyjemności 
spotkania ludzi z pasją. 
W końcu rekonstrukcja to nie tylko coroczna inscenizacja 
bitwy pod Łomiankami.

Szanowni Sąsiedzi,

Wydanie
specjalne

  Tatar, wiking, Kmicic i Rzymianin z Łomianek – Agnieszka Zdunek
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Mieszkańcy Łomianek to ruch wielu 
ludzi i różnych środowisk. Są wśród nas 
mieszkańcy żyjący tu od pokoleń, są 
też tacy, którzy sprowadzili się całkiem 
niedawno. Dla wszystkich nas Łomianki 
są ważnym miejscem. 
Chcemy, by mieszkało się nam tu do-
brze, ale zależy nam również na tym, 
by wiązało nas z nim coś więcej, coś, co 
pozwala być dumnym ze swojego wy-

boru. Dlatego pamięć o bohaterskich 
czynach i tragicznych losach mieszkań-
ców Łomianek jest ważna nie tylko dla 
starych rodów łomiankowskich, lecz 
także dla wszystkich, którzy sprowadzili 
się tu później.
Staramy się nasze działania prowadzić 
z szacunkiem dla odmienności naszych 
poglądów i różnych zapatrywań. Mó-
wimy prawdę i wierzymy, że docenią 

to mieszkańcy naszej gminy. Nie mamy 
też problemu, by w zgiełku kampanii 
wyborczej oderwać się od bieżących 
sporów i pochylić czoła przed wiel-
kimi czynami naszych przodków. Bo 
Łomianki to nie tylko drogi i inwesty-
cje, to także poczucie wspólnego losu 
obecnych i przeszłych pokoleń.

  Sztafeta pokoleń  – Witold Gawda

Kilka lat temu przetoczyła się przez cały kraj akcja sadzenia
„dębów katyńskich” i stawiania kamieni pamięci.
W Łomiankach kamień katyński został odsłonięty 
17 września 2011 r., w rocznicę zdradzieckiej napaści armii
sowieckiej na broniącą się przed nawałą hitlerowską Pol-
skę. Było to możliwe dzięki staraniom mieszkających 
w Łomiankach rodzin, które straciły swych bliskich lub 
krewnych w wyniku zbrodni katyńskiej. 
Każde z nazwisk wyrytych na kamieniu, który stanął przy 
kościele pw. Św. Małgorzaty (mjr Jan Mieczysław Berger, 
Andrzej Koceniak, ppor. Stefan Napieralski, ppor. Roman 
Pobóg-Radałowicz, Piotr Rycerz, kpt. Kazimierz Tarnawski, 
kpt. Adolf Zadarnowski, przod. Julian Zieliński) to oddzielna 
historia dramatów polskich rodzin, które nie tylko straciły 
swych najbliższych, ale same wywiezione na nieludzką zie-
mię przeżyły gehennę zsyłki, z której wielu nigdy nie wróciło. 
Żyjącym świadkiem i uczestnikiem tych tragicznych wyda-
rzeń jest mieszkający do dziś w Łomiankach pan Kazimierz 
Zieliński, syn Juliana Zielińskiego – zamordowanego przo-
downika policji państwowej w Stanisławowie.

  Pamięć o Katyniu – Wojciech Berger

fot.: Dariusz Dąbrowski

Są dwa kamienie milowe wojennej 
historii Łomianek: tragiczne wydarze-
nia kampanii wrześniowej, kiedy to na 
naszej ziemi życie straciło ponad dwa 
tysiące żołnierzy Armii Poznań i Armii 
Pomorze z bohaterskim 
epizodem szarży 14 Pułku 
Ułanów Jazłowieckich oraz 
powstańcze walki o mło-
cińskie lotnisko zwane też 
Lotniskiem Bielany. Dziś to 
teren osiedla Wrzeciono.
To drugie wydarzenie, nie-
co rzadziej przywoływane 
we wspomnieniach, jest 
w większym stopniu dzie-
łem mieszkańców naszej 
gminy i okolic, niż wyda-
rzenia września 1939 roku.  
Początki dało formowanie 
na naszym terenie Bry-
gady Młodzieżowej, zło-
żonej z kilkunastoletnich chłopców, 
którzy podczas okupacji gromadzili

broń i szkolili się, by w godzinie „W” 
przystąpić do wykonania bardzo trud-
nego zadania. Był nim poprowadzony 
przez Grupę Kampinos atak na dobrze 
umocnione i bronione lotnisko. 

Na fotografi i wuj Mirosława Gu-
zowskiego, Władysław Guzowski 
(z prawej), który z 17-letnim Zdzisła-
wem Guzowskim, ojcem Mirosława, 
szturmował to lotnisko. Powstańcy

próbowali je zdobyć, mimo 
że broniły go doskonale 
uzbrojone oddziały nie-
mieckie. Nie każdy z nich 
miał karabin. Efektem 
ciężkich walk było niepo-
wodzenie, Grupa Kam-
pinos nie zdołała zdobyć 
lotniska.
Wielu młodych ludzi od-
dało tam swe życie, między 
innymi wuj Marioli Nie-
cikowskiej Ryszard Królak, 
również 17-latek. W wal-
kach uczestniczyło wielu 
innych mieszkańców Ło-
mianek i okolic, w tym bę-

dący w podobnym wieku wuj Dariusza 
Dąbrowskiego Antoni. 

  Łomiankowscy powstańcy – Mirosław Guzowski

fot.: Alicja Szczepanik



 Gdy po raz pierwszy przyje-
chałem do Pani Janiny, zasta-
łem ją siedzącą w ogrodzie 
z założonymi słuchawkami   
i powtarzającą lekcje języka 
angielskiego... 

Urodziłam się w 1937 roku  
w Dziekanówku, w posiadłości 

 należącej do moich dziadków 
ze strony taty, to jest Kordków.  
Pochodzę z wielodzietnej rodziny. 
Miałam dziesięcioro rodzeństwa. 

Pięcioro z nich nie dożyło roku. Do wybuchu wojny mieszka-
łam więc  i wychowywałam się z dwiema siostrami – Heleną  
i Stanisławą, oraz dwoma braćmi – Czesławem i Antonim. 
Moja mama Waleria z domu Niegodzisz urodziła się we wsi 
Kolonia Dziekanów (późniejsza nazwa Dziekanów Niemiecki, 
obecna Dziekanów Leśny). Znajdowały się tam wtedy 42 bu-
dynki. Zamieszkiwało je 27 rodzin, w tym cztery rodziny pol-
skie: rodzina Stanisława Niegodzisza, Stefana Em, leśniczego 
Pieńka (teren Leśniczówki Polskiej) oraz rodzina Zaborow-
skich.  
Przed wojną mój dziadek Stanisław pracował jako szewc. Na-
prawiał Niemcom buty. Był bardzo szanowaną osobą. Znał 
się jak mało kto na swoim rzemiośle. Moja mama Waleria  
z domu Niegodzisz zajmowała się domem i opiekowała całą  
naszą piątką. Język niemiecki znała dobrze, ale nie lubiła się nim 
posługiwać. A gdy nawet dochodziło do wspólnych spotkań  
z Niemkami, Polki między sobą „trajlowały”, a Niemki w tym 
czasie w ciszy dziergały swetry na drutach…

Wielka powódź 1924 roku
Pamiętam, jak moja mama opowiadała nam o wielkiej po-
wodzi 1924 r. Wisła wystąpiła wtedy z brzegów w okolicy 
Burakowa, zalewając wszystko, co napotkała po drodze. 
Woda tak szybko dotarła wtedy do Kolonii Dziekanów, że 
gospodarze, którzy na koniach patrolowali tamtejsze tereny, 
pilnując stanu wody, nie zdążyli bezpiecznie powrócić do 
swoich domów. Gdy brodzili konno w wodzie, ta zalewała 
już ich gospodarstwa. Woda doszła wtedy aż do gór  
w Kampinosie. Zalała również tereny moich dziadków  
w Dziekanówku.

Czas wojny
Gdy wojska niemieckie zajęły tereny Kolonii Dziekanów oraz 
okolicznych wsi, zostaliśmy zmuszeni do opuszczenia Dzieka-
nówka. Niemcy nasz dom rozebrali, a deski z niego posłużyły 
im do wzmocnienia okopów.
Przeprowadziliśmy się do Truskawia i tam, w piwnicy przy-
legającej do niemieckich magazynów, przeżyliśmy czas 
wojny. Ojca wtedy prawie w ogóle nie widywałam. Po  
zaciągnięciu się do partyzantki przebywał całymi dniami  
w lesie. Z mamą naszą spotykał się nocami, gdy myśmy 
spali. Na terenach dzisiejszego szpitala w Dziekanowie 
Niemcy mieli magazyny broni. Niespecjalnie były one 
pilnowane. Wujostwo moje posiadało zgodę na zbieranie 
z przylegającego terenu drewna na opał. Czasem udawało 
im się podprowadzić Niemcom broń. Ukrywali ją pod 
drewnem na wozie i przewozili partyzantom…

                                      Wspomnienia zebrał Marcin Etienne
      
Ciąg dalszy na stronie: www.mieszkancylomianek.pl

  Dziekanów Leśny wczoraj i dziś… we wspomnieniach Pani Janiny Gołębiewskiej

fot.: z prywatnego archiwum

Za każdym razem, gdy jedziemy do Warszawy ul. Pułkową, 
mijamy jedyny w Polsce pomnik demokracji. Jest on 
jednocześnie smutną pamiątką po czasach, gdy ją dep-
tano. Znajdują się tam betonowe zapory, ustawione jeszcze  
w czasach stanu wojennego. Na ul. Pułkowej ustawiono 
rogatkę zamykającą 
wyjazd z Warszawy. 
Jej przekroczenie było 
możliwe tylko po oka- 
zaniu przepustki. 
Mimo zniesienia stanu 
wojennego, do roku 1989 
betonowe zapory tkwiły 
na starym miejscu. Za-
pewne „na wszelki wy-
padek”. Później zostały 
zapomniane na całe 
dwadzieścia lat, budząc 
sporadycznie zacieka-
wienie przechodniów.  
Zauważyłem kiedyś, że 
pod zaporami stoi 
młody człowiek i tłumaczy coś swoim rówieśnikom. Po-
myślałem wówczas, że to jedna z nielicznych materialnych  
pamiątek, które zachowały się po stanie wojennym i warto 

by ją zabezpieczyć. Wpadłem na pomysł utworzenia z zapór 
pomnika-przestrogi. Poparli mnie społecznicy z Bielan  
i Łomianek. Zyskaliśmy również wsparcie Dzielnicy Bie-
lany. W końcu, 4 czerwca 2009 roku, dwadzieścia lat po 
pierwszych wolnych wyborach, odsłonięto pomnik „Sza-

nujmy demokrację”.  
Skąd hasło na pomni-
ku? To proste: kiedy 
słyszę opowieści, jak 
to w Polsce jest źle, że 
każdy z każdym się  
kłóci, przypominam 
jak było kiedyś. Tak 
właśnie narodziło się 
hasło na murze przy 
zaporach z betonu.
Wierzę, że przesłanie  
z pomnika nie jest tylko 
pustym hasłem. Od-
czuwam satysfakcję, 
gdy widzę, jak ludzie 
organizują się, anga-

żując swą energię w działania dla dobra innych. To dzię-
ki takim postawom żyjemy w wolnym kraju. Uszanujmy 
więc demokrację, którą z takim trudem zdobyliśmy!

  Szanujmy demokrację – Maciej Krogulec

fot.: ASTON86
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1 sierpnia o godzinie 17.00 Polacy
tradycyjnie zatrzymują się na mi-
nutę, by oddać cześć poległym 
w Powstaniu Warszawskim. 
Pamięć o tych tragicznych wyda-
rzeniach oraz heroicznych czynach 
bohaterów tamtych czasów jest 
kultywowana między innymi przez 
organizowane rokrocznie wydarze-
nia sportowe, w tym  coraz bardziej 
popularne biegi uliczne.
Jednymi z najlepiej zorganizowa-
nych imprez tego typu w Warszawie 
i jej okolicach jest Bieg Powstania 
Warszawskiego oraz Wieliszewski 
Ultramaraton Powstańca.
Bieg Powstania Warszawskiego
uchodzi za jeden z najbardziej kli-
matycznych w całej Polsce. 
Jego tegoroczna, 28. już edycja
odbyła się 28 lipca w późnych

godzinach wieczornych. Trasy biegu zostały zorganizo-
wane na dwóch dystansach 5 i 10 km. Poprowadzono
je w rejonach, w których odbywały się zacięte walki po-
wstańcze.
Gośćmi honorowymi biegu byli kombatanci – powstańcy
warszawscy. Kulminacyjny odcinek przed metą został 
oświetlony płonącymi zniczami. Ponadto wszyscy biegacze 
pokonali trasę z biało-czerwonymi opaskami na ramieniu 
oraz znakiem Polski Walczącej. Oddano tym samym hołd 
wszystkim uczestnikom bohaterskiego zrywu.
Kolejnym pełnym patriotyzmu wydarzeniem był Wieli-
szewski Ultramaraton Powstańca. Warto tu odnotować, 
że była to już jego czwarta edycja. Odbył się 5 sierpnia. 
Na 63-kilometrowej trasie, nawiązującej do 63 dni walk, 
zaplanowano 13 punktów historycznych „szlakiem kuriera 
powstańczego”. Trasę biegu można było pokonać samotnie
lub w sztafetach liczących od 2 do 7 osób. Wziąłem w tym  
biegu udział po raz pierwszy - w trzyosobowej sztafecie.

W Burakowie, jak co roku, 15 sierpnia odbyły się uroczysto-
ści patriotyczne. Okazją była 98. rocznica Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku oraz Święto Wojska Polskiego. Jednocześnie 
w tym dniu w kościele katolickim obchodzona była uroczy-
stość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwana po-
wszechnie świętem Matki Boskiej Zielnej. 
Obchody rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. bł. Mar-
celiny Darowskiej, następnie złożono kwiaty przy tablicach 
pamiątkowych poświęconych Bitwie Warszawskiej oraz 
upamiętniającej rozstrzelanie w czasie II wojny światowej 

mieszkańców Burakowa. Oddano również cześć i złożono 
wiązanki przy pomnikach uświęconych krwią poległych 
za wolność ojczyzny w miejscach straceń przy ul. Parko-
wej oraz w wąwozie w Parku Młocińskim. 
W wydarzeniu uczestniczyli kombatanci, delegacja władz 
gminy z obecnym burmistrzem oraz kandydatka na burmi-
strza Małgorzata Żebrowska-Piotrak.
Kolorytu uroczystości dodała obecność grup rekonstruk-
torów w historycznych mundurach.

  Biegi patriotyczne – Paweł Bohdziewicz

  Uroczystości w Burakowie – Jerzy Serzysko

fot.: Maciej Moraczewski/www.lomianki.info
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