
Dęby Pamięci



Adolf Marian Czarnota syn Antoniego i Walerii z Wiktorów

urodził się w się 30 marca 1896 r. w Sędziszowie w powiecie

kieleckim. 

W latach 1915-1917 był żołnierzem Legionów Polskich,  

a w Wojsku Polskim służył od 1918 roku. W szeregach 9 pułku 
ułanów brał udział w wojnie polsk0 -bolszewickiej w latach  
1919-1920. 



Portret  Majora  Adolfa  Mariana  Czarnoty  z  1937r.





Za męstwo okazane na polu walki został odznaczony m.in.
Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych, 

Krzyżem Niepodległości , medalami 1918–1921 i 10-lecia.

W listopadzie 1928r. został przeniesiony z 6 Szwadronu 
Pionierów do 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej 
w Płocku na stanowisko dowódcy szwadronu  gospodarczego.

Na początku drugiej wojny światowej, w kampanii 
wrześniowej  1939 roku brał udział w  walkach
na Lubelszczyźnie. 



"Dnia 11 sierpnia 1920 r. w bitwie pod Radziechowem
o las Antonin 9 pułk ułanów atakował w pieszym
szyku frontalnie. Ogień nieprzyjaciela był bardzo
silny i poruszanie tyraliery bardzo utrudnione. Na
rozkaz wysunięto taczanki przed linię tyraliery.
Trzy taczanki pod dowództwem ppor. Czarnoty
wysunęły się tuż przed linię nieprzyjacielską
i mimo silnego ognia zwalczały na odległość 300 m
nieprzyjaciela tak skutecznie, że ten w
najkrótszym czasie musiał opuścić swoją linię,
pozostawiając na miejscu 1 kaem.



Tym odważnym czynem spowodował ppor. Czarnota

zajęcie Antonina przy minimalnych własnych

stratach.

Za czyny te został odznaczony Orderem Virtuti

Militari 5 kl. nr 2691.”

źródło: K. Banaszek, W. K. Roman, Z. Sawicki, 
Kawalerowie orderu Virtuti Militari w mogiłach 
katyńskich, Warszawa 2000, s. 55.





Defilada  4PSK  Ziemi Łęczyckiej w Płocku w 1936r .  ulicą 
Kolegialną  (prowadzący major Adolf Marian Czarnota)



Reprezentacja  4  Pułku  Strzelców  Konnych  po  zawodach  
konnych  w  1936roku.



Zawody konne Koła Sportowego Konnego przy 4PSK 
Ziemi Łęczyckiej w Płocku w 1936r.



Zawody  hippiczne  Pułku 



Major Adolf Marian Czarnota z żoną, 
córką   i rodziną żony.



W kampanii wrześniowej 1939 roku brał udział
w walkach na Lubelszczyźnie.
W nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli
sowieckiej. Więziony był w obozie, który mieścił się w
klasztorze w Starobielsku.
Został zamordowany nieopodal w Charkowie przez
funkcjonariuszy policji politycznej NKWD 12 marca 1949r.
strzałem w tył głowy. Tak zamordowali Rosjanie około 22
tysiące polskich oficerów i przedstawicieli polskiej
inteligencji.



Klasztor  w  Starobielsku, w którym przebywał  
podporucznik  Adolf  Czarnota przed rozstrzelaniem.



Pośmiertnie w październiku 2007 roku, 
postanowieniem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
został mianowany na stopień majora kawalerii. 



Wypoczynek przed domem w Płocku. Spacer z żoną nad Wisłą.



Zawody hippiczne w Łącku                     
w 1937 roku.



Z  przyjaciółmi na Tumach przed wojną   




