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„Silni w sojuszach“
– defilada z okazji 228. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, 20 lat obecnoÊci Polski w NATO
i 15 lat w Unii Europejskiej,
przemarsz uczniów klas mundurowych

KO N G R E S
maja br. w Centrum Konferencyjnym MON
w Warszawie odby∏ si´ VII Kongres Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych.
W czasie jednodniowych obrad dokonano oceny dzia∏alnoÊci Zwiàzku w minionej, czteroletniej kadencji. Po roboczej,
rzeczowej dyskusji przyj´to „Program dzia∏ania ZKRPiBWP
na okres kadencji 2019-2023” oraz „Statut Zwiàzku”.
Wybrano nowe w∏adze – w tym Zarzàd G∏ówny, który ze
swojego sk∏adu wybra∏ Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika;
G∏ówny Sàd Kole˝eƒski i G∏ównà Komisj´ Rewizyjnà.
Szczegó∏owà relacj´ z obrad i sk∏ad nowo wybranych
w∏adz opublikujemy w numerze 7/2019.
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Fot. na ok∏adce: Piotr Zi´tka

04.06.1989 - Wybory do Sejmu i Senatu; zwyci´stwo kandydatów wysuni´tych
przez Komitet Obywatelski „SolidarnoÊç“.
06.06.1794 - Pora˝ka wojsk polskich z rosyjsko-pruskimi pod Szczekocinami.
06.06.1944 - Poczàtek làdowania aliantów w Normandii (operacja „Overlord“).
06.06.1944 - Udzia∏ polskich okr´tów ORP „Dragon“, „Krakowiak“ i „Âlàzak“ oraz
oÊmiu statków transportowych w operacji desantowej „Overlord“.
07-08.06.2003 - Referendum w sprawie wstàpienia Polski do Unii Europejskiej
i ratyfikacji traktatu ateƒskiego (referendum akcesyjne).
09.06.1944 - Poczàtek najwi´kszej niemieckiej operacji przeciwpartyzanckiej
na ziemiach polskich w Lasach Janowskich.
11.06.1940 - Og∏oszenie oficjalnego komunikatu przez Kierownictwo Marynarki
Wojennej o zagini´ciu okr´tu podwodnego ORP „Orze∏“.
13.06.2004 - Pierwsze w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego.
14.06.1940 - Osadzenie pierwszych polskich wi´êniów politycznych w niemieckim
obozie koncentracyjnym w Auschwitz.
18.06.1792 - Zwyci´stwo wojsk polskich nad rosyjskimi w bitwie pod Zieleƒcami.
18- 21.06.1945 - Moskiewski proces 16 przywódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego.
20.06.1940 - Rozstrzelanie w Palmirach, w ramach akcji AB, wybitnych polskich
przedstawicieli ˝ycia politycznego, spo∏ecznego,kulturalnego
i sportowego.
22.06.1941 - Rozpocz´cie agresji III Rzeszy na Zwiàzek Radziecki (operacja
„Barbarossa“).
23.06.1943 - Poczàtek II etapu akcji wysiedleƒczo-pacyfikacyjnej na
Zamojszczyênie.
25.06.1807 - Utworzenie Ksi´stwa Warszawskiego.
26.06.1945 - Podpisanie w San Francisco Karty Narodów Zjednoczonych.
28.06.1945 - Utworzenie Tymczasowego Rzàdu JednoÊci Narodowej.
30.06.1943 - Aresztowanie dowódcy Armii Krajowej gen. bryg. Stefana
Roweckiego ps. „Grot“.
Wydawca - Zarzàd G∏ówny Zwiàzku Kombatantów
RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych;
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W ROCZNIC¢ INWAZJI ALIANTÓW W NORMANDII

Najd∏u˝szy
dzieƒ...
By∏a to najwi´ksza operacja desantowa
w historii wojen, otwierajàca tzw. „drugi
front” w Europie. Ca∏oÊç sk∏ada∏a si´
z dwóch zwiàzanych ze sobà elementów – inwazji na wybrze˝e francuskie pod kryptonimem OVERLORD oraz morskich dzia∏aƒ
wspierajàcych NEPTUN. G∏ównodowodzàcym
ca∏oÊcià by∏ amerykaƒski genera∏ Dwight
Eisenhower, operacjà morskà dowodzi∏ brytyjski admira∏ Sir Bertram Home Ramsay.

P

oj´cie „drugiego frontu” pojawi∏o si´
w grudniu 1943 r., kiedy to w Teheranie odby∏o si´ pierwsze spotkanie
„Wielkiej Trójki” – przywódców koalicji antyhitlerowskiej – prezydenta USA Franklina D. Roosevelta, premiera Wielkiej Brytanii Winstona
Churchilla oraz przywódcy ZSRR Józefa Stalina. G∏ównie pod naciskiem Stalina podj´to decyzj´, aby celem odcià˝enia dzia∏aƒ na wschodzie utworzyç tzw. „drugi front”. Odrzucono
koncepcj´ Churchilla aby inwazj´ przeprowadziç na Ba∏kanach, przyjmujàc, ˝e nastàpi we
Francji.
Wydarzenia na froncie wschodnim,
zw∏aszcza rezultat bitwy stalingradzkiej i póêniejsze zwyci´stwo Armii Czerwonej na ¸uku
Kurskim, przechyli∏o inicjatyw´ strategicznà na
stron´ rosyjskà. WÊród zachodnich aliantów
powsta∏a obawa, ˝e rozp´dzona Armia Czerwona, wbrew wst´pnym ustaleniom, mo˝e dà˝yç
do opanowania ca∏ych Niemiec. Powstanie
„drugiego frontu” sta∏o si´ koniecznoÊcià.
Inwazj´ na wybrze˝e francuskie – mimo poÊpiechu – przygotowano z niezwyk∏ym rozmachem. Alianci zastosowali masowy system dezinformacji i maskowania strategicznego. W rezultacie dowództwo niemieckie spodziewa∏o
si´ làdowania wojsk angielsko-amerykaƒskich
w najw´˝szym miejscu kana∏u – Pas-de-Calais.
Samo làdowanie – o Êwicie 6 czerwca 1944 r.
– poprzedzone by∏o zmasowanym bombardowaniem lotnisk, linii kolejowych, mostów, którego celem by∏o izolowanie przedniej strefy
dzia∏aƒ pomi´dzy Sekwanà i Loarà. Przed Êwitem dnia „D” zosta∏y zrzucone trzy dywizje
powietrzno-desantowe majàce os∏aniaç skrzyd∏a desantowania, a o godz. 6.30 po intensywnym przygotowaniu ogniowym, ponad 700 okr´tów wojennych oraz lotnictwa nastàpi∏o làdowanie.
1 Armia USA utworzy∏a po ci´˝kich walkach
przyczó∏ki „Utah” i „Omaha”, a 2 Armia Brytyjska
przyczó∏ki „Gold”, „Juno” i „Sword”. Po czterech
dniach przyczó∏ki uda∏o si´ po∏àczyç w jeden
o szerokoÊci ok. 80 km i g∏´bokoÊci 13-18 km.

Naprzeciw si∏om inwazyjnym we Francji
Niemcy zeÊrodkowali znaczne si∏y – Grup´ Armii „B” – dowodzonà przez znanego z walk
w Afryce feldmarsza∏ka Edwina Romla oraz
Grup´ Armii „G” genera∏a E. Blaskowitza. By∏o
to ∏àcznie 60 dywizji, w tym dziewi´ciu pancernych, ugrupowanych w dwóch rzutach –
w pierwszym piechota, w drugim wi´kszoÊç
jednostek pancernych.
Walka w pierwszym dniu inwazji, 6 czerwca, mimo znacznych strat (USA – 6 tys. ˝o∏nierzy, W. Brytania, Kanada – 4,3 tys.) zakoƒczy∏a
si´ powodzeniem. Utworzono przyczó∏ki, wylàdowa∏o ok. 130 tys. ˝o∏nierzy, 900 czo∏gów,
ponad 600 dzia∏ ró˝nego kalibru. Jednak mimo
olbrzymiej przewagi w si∏ach i Êrodkach, w okresie
czerwiec-lipiec nie osiàgni´to w pe∏ni zak∏adanych rezultatów, w tym tempa natarcia 1-2 km
na dob´. D∏ugotrwa∏e walki trwa∏y zw∏aszcza
o Caen (zdobyte 7 lipca) oraz o Saint Lô.
Operacja OVERLORD otworzy∏a „drugi
front”, stworzy∏a warunki do dzia∏aƒ aliantów
na rozleg∏ym froncie. W sierpniu 1944 r. osiàgni´to Sekwan´, w grudniu wojska alianckie
stan´∏y na granicy III Rzeszy.
olacy zapisali wa˝nà kart´ w operacji
OVERLORD, która wbrew opiniom nie ogranicza∏a si´ do inwazji na pla˝e, ale obejmowa∏a trzy miesiàce ci´˝kich walk (do koƒca sierpnia) w pó∏nocno-zachodnich rejonach Francji.
Setki Polaków desantowa∏o si´ w sk∏adzie
amerykaƒskich i kanadyjskich dywizji. Na francuskim niebie walczy∏o osiem polskich
dywizjonów myÊliwskich w sk∏adzie 131
i 133 skrzyd∏a oraz trzy dywizjony bombowe. 18 czerwca w czasie walki zginà∏
polski „as powietrzny”, by∏y dowódca
dywizjonu 303, kpt. E. Horbaczewski.
1 sierpnia, w ramach II rzutu, do Francji
przerzucona zosta∏a 1 Dywizja Pancerna
dowodzona przez gen. S. Maczka. Tydzieƒ
póêniej w ci´˝kich walkach pod Falaise
zablokowa∏a odwrót niemieckim dywizjom
pancernym umo˝liwiajàc w konsekwencji
wejÊcie aliantom na lini´ Sekwany.

Znaczàcy udzia∏ w inwazji mia∏y jednostki
polskiej marynarki wojennej w ramach operacji
„Neptun” – os∏ony i wsparcia operacji desantowej. Uczestniczy∏y w niej setki okr´tów wojennych, w tym szeÊç liniowych, 22 krà˝owniki,
93 niszczyciele, prawie 300 tra∏owców. By∏y
wÊród nich polskie okr´ty wojenne – ORP
„Dragon”, „B∏yskawica”, „Krakowiak”, „Piorun” i „Âlàzak”, ponadto osiem statków handlowych s∏u˝àcych jako transportowce. W zgodnej opinii wyró˝nia∏y si´ walecznoÊcià, zw∏aszcza ORP „Âlàzak” a bioràcy udzia∏ w bezpoÊrednim wsparciu làdowania na pla˝y.
POLACY POLEGLI W CZASIE OPERACJI
OVERLORD – W TYM PANCERNIACY GEN.
STANIS¸AWA MACZKA SPOCZYWAJÑ
NA POLSKIM CMENTARZU WOJENNYM
W LANGENNERIE-URVILLE.
STEFAN JAGIELSKI

P

3

ŚWIĘTO FLAGI, KONSTYTUCJI
I DEFILADA WOJSK
rzy sprzyjającej pogodzie, 2 maja,
z okazji Dnia Flagi RP na uroczystość
odbywającą się na Placu Zamkowym
przybył prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką. Obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele rządu oraz generałowie pełniący najwyższe funkcje w Siłach Zbrojnych. Przy dźwiękach Hymnu Państwowego wykonanego przez
Orkiestrę Reprezentacyjną WP, na wieży zegarowej Zamku Królewskiego podniesiono na maszt
flagę RP. Następnie trębacz odegrał Hejnał
Warszawski. Uroczystość zakończyła defilada
pododdziałów reprezentacyjnych WP. Para prezydencka rozdawała warszawiakom biało-czerwone chorągiewki.
W ramach majowych uroczystości, w Pałacu Prezydenckim, Andrzej Duda wręczył czterem oficerom nominacje na stopień generała
brygady. Następnie, w obecności wojskowej
asysty honorowej, na dziedzińcu Pałacu odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Polonii i Polaków za
Granicą, podczas której prezydent odznaczył osoby wyróżniające się w działalności na rzecz środowisk polonijnych Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski i Orderami Zasługi RP, wręczył symboliczne flagi RP oraz podziękował przedstawicielom organizacji i instytucji działających w Polsce i za granicą
na rzecz środowisk polonijnych, w tym za kultywowanie w różnych częściach świata narodowych
tradycji, dorobku polskiej kultury i nauki.
Uroczyste obchody dla uczczenia Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja rozpoczęła msza św. w intencji ojczyzny, której w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela przewodniczył metropolia warszawski kardynał Kazimierz
Nycz. Po nabożeństwie, prezydent RP w jednej
z sal Zamku Królewskiego odznaczył Orderem
Orła Białego – Czesława Bieleckiego, prof. Wincentego Kućmę i Władysława Siemaszko.
W południe, na Placu Zamkowym stanęły –
kompanie, Orkiestra Reprezentacyjna WP oraz
poczty sztandarowe wszystkich rodzajów sił
zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz służb mundurowych. Na uroczystość przybył prezydent RP
wraz z małżonką, przedstawiciele parlamentu
z marszałkami obu izb, premier z ministrami,
osoby reprezentujące instytucje, wojsko, organizacje pozarządowe, kombatanckie i korpus dyplomatyczny. Podczas wykonania przez chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP Hymnu Państwowego, podniesiono na maszt flagę
RP. Po odczytaniu preambuły Konstytucji 3 Maja oddano salut narodowy – 21 salw armatnich,
a chór odśpiewał pieśń Witaj majowa jutrzenko.
Prezydent przypomniał, że uchwalona 228 lat
temu Konstytucja była zwrotnym momentem
w naszej historii a także świadectwem wielkiej
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mądrości, przenikliwości i patriotyzmu ludzi,
którzy ją tworzyli dla ratowania Rzeczypospolitej.
Nawiązując do naszego członkostwa w Unii
Europejskiej i NATO, wyraził przekonanie, że
dzięki sojuszom, Polska może być jednym z fundamentów bezpieczeństwa europejskiego i światowego. Zaproponował, aby do Konstytucji wprowadzić zapisy o przynależności do wspomnianych
organizacji. Po wystąpieniu głowy państwa odbyła
się defilada pododdziałów reprezentacyjnych
i pocztów sztandarowych.
W tym samym dniu, na Wisłostradzie, odbyła się defilada pod hasłem „Silni w sojuszach”
zorganizowana dla upamiętnienia 20. rocznicy
przystąpienia Polski do NATO i 15-lecia naszego
członkostwa w Unii Europejskiej. Z tej okazji, do
Warszawy przybyli przedstawiciele resortów
obrony państw oraz armii sojuszniczych, którzy
z przedstawicielami wojskowego korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Warszawie
zajęli miejsce na trybunach.
Przed rozpoczęciem defilady podniesiono
na maszty flagi RP, NATO i Unii Europejskiej
przy dźwiękach Hymnów Polski i wspomnianych organizacji. Przemówienie okolicznościowe wygłosił prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych. Wcześniej, w towarzystwie szefa Sztabu
Generalnego WP gen. broni Rajmunda Andrzejczaka, prezydent dokonał przeglądu pododdziałów uczestniczących w paradzie.
Gości powitał minister obrony narodowej
Mariusz Błaszczak i złożył podziękowanie wszystkim żołnierzom WP za rzetelną służbę, a przedstawicielom armii sojuszniczych za przyjęcie zaproszenia i udział w defiladzie. Po wykonaniu przez chór
RZA WP pieśni Witaj majowa jutrzenko, przemaszerowali żołnierze niosący rozpostarte flagi RP,
NATO i UE. Defiladę, którą poprowadził płk Leszek
Szcześniak – dowódca Pułku Reprezentacyjnego
WP, otworzył przemarsz pododdziałów reprezentacyjnych WP i wszystkich rodzajów sił zbrojnych,
Żandarmerii Wojskowej, Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych oraz uczelni wojskowych, a także Straży
Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej,
służb – Więziennej, Skarbowej, Marszałkowskiej,
Ochrony Kolei i Leśnictwa. Maszerowali także żołnierze stacjonujących w naszym kraju tzw. grup bojowych oraz wszystkich armii państw członkowskich Sojuszu oraz Austrii. Następnie, defilowały
poczty sztandarowe dywizji, brygad i pułków. Za
formacjami pieszymi defilował Szwadron Kawalerii
WP, pokazały się samoloty F-16, rzut pieszy, w tym
czołgi, transportery opancerzone, zestawy rakietowe. Defiladę zakończył przemarsz podchorążych
uczelni wojskowych niosących umieszczone na
drzewcach flagi RP.
ADAM STASIŃSKI

Fot. Piotr Zi´tka
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Dzieƒ Zwyci´stwa
w Warszawie
W 74. rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
w Europie, 8 maja, na placu marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego odby∏y si´ centralne uroczystoÊci.
Obecny by∏ szef Urz´du ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w towarzystwie dowódcy Garnizonu Warszawa gen. bryg.
Roberta G∏àba. Przybyli weterani walk o niepodleg∏oÊç, przedstawiciele obu izb parlamentu, instytucji paƒstwowych i wojskowych, w tym ordynariatów polowych WP oraz instytucji pozarzàdowych.
ZKRPiBWP reprezentowa∏ wiceprezes ZG Janusz
Maksymowicz oraz sekretarz generalny Waldemar
Wojtan. W ich obecnoÊci odby∏a si´ uroczysta
zmiana posterunku honorowego przed Grobem
Nieznanego ˚o∏nierza. Odczytane zosta∏y listy
okolicznoÊciowe adresowane do uczestników uroczystoÊci przez marsza∏ka Sejmu RP Marka Kuchciƒskiego i ministra obrony narodowej Mariusza
B∏aszczaka

M

inister Kasprzyk,
zwracajàc si´
u c z e s t n i kó w
uroczystoÊci, przypomnia∏
wydarzenia sprzed lat,
zwracajàc uwag´ na fakt,
˝e nasz kraj pierwszy pad∏
ofiarà wojny. Wiele miejsca poÊwi´ci∏ udzia∏owi naszych ˝o∏nierzy
w ostatecznym rozgromieniu faszyzmu poczàwszy od kampanii
polskiej 1939 roku poprzez walki na wszystkich frontach najstraszliwszej z wojen. Wspomnia∏ te˝ o ogromnych
zniszczeniach i stratach,
jakie ponios∏a Polska

oraz o 6 milionach ofiar tej
wojny. W koƒcowej cz´Êci
wystàpienia nawiàza∏ do
krzywdzàcych dla Polski decyzji podj´tych przez Wielkà Trójk´ w Ja∏cie i Poczdamie w sprawie powojennego miejsca naszego kraju
na mapie Europy zwracajàc uwag´ na fakt, ˝e czyn
zbrojny polskiego ˝o∏nierza
nie zosta∏ nale˝ycie doceniony przez aliantów, czego
przyk∏adem by∏o pomini´cie obecnoÊci przedstawicieli polskich Êrodowisk
kombatanckich w uroczystoÊciach zwiàzanych z zakoƒczeniem wojny. Swoje
wystàpienie zakoƒczy∏ oso-

bistà refleksjà na temat
przemian ustrojowych, w wyniku których Polska sta∏a
si´ krajem w pe∏ni wolnym
i suwerennym, cz∏onkiem
NATO i Unii Europejskiej,
a odbywajàce si´ wspó∏czeÊnie defilady majà symboliczny wymiar prawdziwej „parady zwyci´stwa”.
Kolejnym punktem programu by∏ „Apel Pami´ci”,
po którym Kompania Reprezentacyjna WP, wyst´pujàca
w umundurowaniu trzech
rodzajów si∏ zbrojnych, odda∏a salw´ honorowà.
Nast´pnie odby∏a si´ ceremonia sk∏adania wieƒców
na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza. Jako pierwsza wieniec z∏o˝y∏a delegacja polskich kombatantów, potem by∏y wieƒce od Prezydenta RP, marsza∏ków Sejmu i Senatu,
Ministerstwa Obrony Narodowej, Urz´du ds. Kombatantów i OR, Europarlamentarzystów. Wieniec
z∏o˝y∏ tak˝e prezes Rady
Ministrów Mateusz Morawiecki. Orkiestra reprezentacyjna odegra∏a
PieÊƒ Reprezentacyjnà
Wojska Polskiego.
roczystoÊç zakoƒczy∏a defilada pododdzia∏ów reprezentacyjnych WP oraz
pocztów sztandarowych
organizacji kombatanckich i proobronnych.
S. T.
Fot. K. Orzechowski,
P. Zi´tka
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RAVENSBRÜCK
O

Z inicjatywy Muzeum Pami´ci i Przestrogi
Niemieckiego Kobiecego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück oraz Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pami´ci Narodowej, przy
wsparciu finansowym Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, odby∏y si´
w po∏owie kwietnia obchody 74. rocznicy
oswobodzenia obozu. W sk∏adzie delegacji
paƒstwowej, uczestniczàcej w uroczystoÊciach, znajdowa∏ si´ wiceprezes ZG ZKRP
i BWP Janusz Maksymowicz.

bóz w Ravensbrück
by∏ jedynym nazistowskim
obozem
koncentracyjnym dla kobiet,
otwartym w maju 1939 r., wyzwolonym przez jednostki Armii
Czerwonej w kwietniu 1945 r.
Przez szeÊç lat istnienia obozu
wi´zionych by∏o w nim oko∏o
130 tysi´cy kobiet – w szczytowym okresie przebywa∏o tam
45 tysi´cy wi´êniarek. Liczba
ofiar Êmiertelnych do dziÊ nie
jest sprecyzowana, bowiem
wi´kszoÊç dokumentacji zosta∏a
przez za∏og´ SS zniszczona.
Szacuje si´, ˝e w Ravensbrück wi´zionych by∏o ok. 40 tysi´cy Polek (od wrzeÊnia 1939 r.),
18 tys. Rosjanek, 8 tys. Francuzek, tysiàc Holenderek, a tak˝e
pewna iloÊç Brytyjek i Amerykanek. Oko∏o 10% wi´êniarek stanowi∏y ˚ydówki (obóz nie by∏ przeznaczony dla tej narodowoÊci).
Wi´êniarki, bite, g∏odzone,
rozstrzeliwane, wykorzystywano
do niewolniczej pracy ponad si∏y. Brukowa∏y jezdnie, uk∏ada∏y
chodniki, budowa∏y domki dla
SS-manów. W póêniejszym okresie pracowa∏y w obozie jako
szwaczki i tkaczki, zmuszane
by∏y do pracy w fabrykach zbrojeniowych.
NIEMIECCY NAZISTOWSCY
LEKARZE WYKORZYSTYWALI
KOBIETY DO PSEUDOMEDY CZNYCH EKSPERYMENTÓW,
POLEGAJÑCYCH, M.IN. NA
ZAKA˚ANIU RAN T¢˚CEM,
BAKTERIAMI, TYFUSEM.
UroczystoÊciom rocznicowym
na terenie by∏ego obozu nadano
dostojny charakter. Uczestniczyli w nich przedstawiciele w∏adz
Brandenburgii, w tym ministerprezydent dr Dietmar Woidke
oraz prezydent Mi´dzynarodowego Komitetu Ravensbrück
Ambra Laurenzi. Obecna by∏a
grupa Polek – by∏ych wi´êniarek
z wiceprezydent Mi´dzynarodowego Komitetu Ravensbrück
Hannà Nowakowskà.
W pierwszym dniu rocznicowych uroczystoÊci polska delegacja z udzia∏em m∏odzie˝y z∏o˝y∏a kwiaty i zapali∏a znicze przy

tablicy pamiàtkowej ku czci polskich wi´êniarek, a nast´pnie
zaprezentowa∏a program O tym
nie mo˝na zapomnieç. Uczestniczy∏a tak˝e w zwiedzaniu
g∏ównej ekspozycji muzealnej
w budynku dawnej komendantury.
G∏ówne uroczystoÊci, 14 kwietnia, rozpocz´∏y si´ na cmentarzu w Furstenbergu, przy zbiorowym grobie Polek, gdzie po modlitwie zapalono znicze pami´ci
i z∏o˝ono wiàzanki kwiatów.
Jak mówi∏a Hanna Nowakowska, przewodniczàca Klubu
By∏ych Wi´êniarek Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück, wiceprezydent Mi´dzynarodowego Komitetu KL Ravensbrück
...troszczymy si´ dziÊ nie tylko
o pami´ç ofiar, ale czynimy
wszystko, ˝eby te lata pe∏ne
cierpienia i zgrozy nigdy si´ ju˝
nie powtórzy∏y. Niech z tego
miejsca ludzie z ca∏ego Êwiata
us∏yszà nasz g∏os, który poruszy
nie tylko ich umys∏y, ale i serca:
nigdy wi´cej wojny, nigdy wi´cej Ravensbrück.
Odczytany zosta∏ przez ocalonà by∏à wi´êniark´ Alicj´ Kubeckà z Warszawy Pacierz Obozowy napisany przez Urszul´
Wiƒskà w KL Ravensbrück
w grudniu 1941 r.
Warto przypomnieç, ˝e Uchwa∏a Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej z 30 marca 2011 r. ustanowi∏a kwiecieƒ miesiàcem pami´ci o ofiarach niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.
W trakcie centralnych uroczystoÊci g∏os zabrali przedstawiciele Landu Brandenburgii
oraz Mi´dzynarodowego Komitetu Obozowego. Odmówiono
ekumeniczne
modlitwy,
po
czym z∏o˝ono wieƒce i zapalono
znicze przy pomniku „Niosàca“
- rzeêbie z bràzu stanowiàcej
centrum miejsca pami´ci.
oƒcowym akcentem by∏a
Msza Âwi´ta odprawiona
po polsku, zorganizowana przez
Polskà Misj´ Katolickà w Berlinie.
J. M.
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UWOLNIONY POD CELSTYNOWEM
Wiosnà 1943 r. dowódca oddzia∏ów dyspozycyjnych KEDYW-u Komendy G∏ównej
Armii Krajowej pp∏k Jan Kiwerski ps. „Oliwa” podjà∏ inicjatyw´ uwolnienia wi´êniów
przewo˝onych pociàgiem z Lublina do obozu zag∏ady w OÊwi´cimiu. Na miejsce akcji
wybrano po∏o˝onà wÊród lasu stacj´ Celestynów (40 km od Warszawy). Akcj´ powierzono harcerskim grupom szturmowym.
Dowódcà akcji zosta∏ kpt. Mieczys∏aw Kurowski „Mietek”, jego zast´pcà pdch. Tadeusz Zawadzki „ZoÊka”. Opisa∏ jà Józef Saski
(Wojskowy Przeglàd Historyczny nr 1, 1958 r., „Akcja odbicia wi´êniów pod Celestynowem”).
maja 1943 r. o godz. 1.45 w nocy
oczekiwany pociàg z Lublina z urlopowanymi frontowymi ˝o∏nierzami niemieckimi wtoczy∏ si´ z trzygodzinnym opóênieniem
na stacj´ w Celestynowie. Wagon wi´êniarka
doczepiony by∏ na koƒcu sk∏adu pociàgu. Akcja
przebiega∏a sprawnie. Budynek stacyjny zosta∏
opanowany, odci´to kable telefoniczne i telegraficzne, a obs∏ug´ zmuszono do pos∏uszeƒstwa. Po strzelaninie uwolniono 49 wi´êniów.

20

WÊród uwolnionych by∏ póêniejszy mieszkaniec powiatu miƒskomazowieckiego Kazimierz
Mames (s. Stanis∏awa i Julianny, urodzony
4 stycznia 1912 r. we wsi Krzywica). Szko∏´
Powszechnà ukoƒczy∏ w Mrozach. Jako m∏odzieniec wykonywa∏ ró˝nà robot´ najemnà i uczy∏
si´ zawodu murarza. Zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà odby∏ w 1935 r. w s∏u˝bie granicznej. Od
14 stycznia 1943 r. do 20 maja 1943 r. by∏ wi´êniem niemieckim. Z chwilà wkroczenia Armii
Czerwonej na Ziemi´ Miƒskà zaciàgnà∏ si´ jako
ochotnik do 1 AWP. Bra∏ udzia∏ w pierwszej defiladzie wojskowej w wyzwolonej Warszawie. S∏u˝àc w 5 dywizji piechoty 1 AWP przeszed∏ szlak bojowy
przez Drezno, Budziszyn a˝ do Mielnika
na Ziemi Czeskiej.
Odznaczony zosta∏
medalem „Za Zwyci´stwo i WolnoÊç”,
odznakà „Za Nys´
i Ba∏tyk” oraz „Odznakà Grunwaldu”.
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Przez lata pracowa∏ w miƒskich przedsi´biorstwach budowlanych jako murarz. Zmar∏ 15
czerwca 2001 r., zosta∏ pochowany na cmentarzu mariawickim w Ceg∏owie.
W maju 1994 r. opowiedzia∏ mi o okresie
obozowym: 14 stycznia 1943 r. oko∏o godz.
16.00 w okolicach ówczesnego dworca PKP
w Miƒsku Mazowieckim, zosta∏em zatrzymany (wraz z 20 osobami) przez funkcjonariusza
gestapo. Ustawiono nas dwójkami i doprowadzono na komend´ gestapo mieszczàcà si´ za
koÊcio∏em przy ul. Warszawskiej. Byli tam ju˝
inni ludzie, pilnowa∏a ich policja granatowa.
ZostaliÊmy spisani. Po 2 godzinach przyjecha∏y „budy“ i przewieziono nas na stacj´ PKP
w Miƒsku Mazowieckim i zape∏niono nami
jednà poczekalni´. Pilnowa∏ nas wachman i policjant granatowy. Oko∏o pó∏nocy zorganizowano ucieczk´. Kiedy Niemiec drzema∏, jeden
z wi´êniów otworzy∏ okno. Zanim stra˝ opanowa∏a sytuacj´ kilku osobom uda∏o si´ uciec. Tej
nocy by∏a jeszcze druga ucieczka. Korzystajàc
z nieuwagi policjanta otworzono drzwi i rzucono si´ do ucieczki. Niemiec odda∏ strza∏,
a ja z obawy upad∏em na pod∏og´.
Na drugi dzieƒ, mój m∏odszy brat Stanis∏aw przyniós∏ mi chleb i mi´so. W domu myÊleli,
˝e zosta∏em z∏apany na roboty do Prus. Przed
po∏udniem przep´dzili nas do pociàgu elektrycznego jadàcego w kierunku Warszawy. Na
Dworcu Wschodnim czeka∏y na nas „budy“. Zawieêli nas na Pawiak, spisali i dali wi´êniarski
obiad. Nast´pnie przewieêli nas na Dworzec G∏ówny i za∏adowali do pociàgu towarowego. Zape∏nione wagony (po oko∏o 50 osób) zosta∏y zaryglowane. W Otwocku, kiedy pociàg si´ zatrzyma∏, ca∏emu wagonowi kobiet uda∏o si´ uciec.
DojechaliÊmy do Lublina. Sprzàtaczki dworcowe powiedzia∏y, ˝e przywieêli nas do obozu
koncentracyjnego. Ustawili nas w „piàtki“. Pilnowali nas Niemcy i Ukraiƒcy. Kiedy kolumna
zosta∏a zatrzymana zobaczyliÊmy napis „Koncentracyjny Obóz w Majdanku“. Zap´dzono
nas na IV pole do nowych baraków (11 i 12).
Dwa tygodnie traktowani byliÊmy jako „chwilowo zatrzymani“ i spaliÊmy tylko na go∏ych deskach. W trzecim dniu pobytu dali nam do picia mi´t´. W pierwszych
trzech tygodniach zwolnili kilku ludzi, m.in. mojego przyjaciela Józefa
S∏owika ze wsi Targówka. Pami´tam jak dwóch
aresztowanych próbowa∏o ucieczki z obozu, zostali z∏apani. Przywiàzano ich nago do s∏upa
i co 2 godziny dostawali
25 batów od tzw. „kapo“.

W marcu 1943 r. w obozie wybuch∏a epidemia tyfusu. By∏em s∏aby, mia∏em goràczk´.
Z izby chorych zosta∏em przeniesiony do szpitala wi´ziennego. Leczy∏ mnie doktor czeskiego pochodzenia. Kiedy wróci∏em na blok wa˝y∏em 41,5 kg.
W maju przyjechali do obozu wy˝si oficerowie niemieccy. Na apelu wyczytali oko∏o 180
nazwisk, w tym mnie. Zawieêli nas na stacj´
w Lublinie i umieÊcili w wi´ziennym wagonie.
Kiedy pociàg wyruszy∏ z Lublina by∏o ju˝ ciemno.
W Celestynowie pociàg zosta∏ zatrzymany
pod sygna∏em. Partyzanci za˝àdali od Niemców uwolnienia wi´êniów. Odpowiedzià by∏y
strza∏y, rozpoczà∏ si´ bój trwajàcy godzin´.
Kiedy drzwi wagonów zosta∏y otwarte, m∏ody
partyzant zawo∏a∏ „wi´êniowie Majdanka wychodziç na wolnoÊç“.
Z poczàtku niedowierzaliÊmy, lecz po
chwili zrozumieliÊmy co si´ dzieje i natychmiast wyskoczyliÊmy, kryjàc si´ w krzakach.
Ja, choç bardzo s∏aby, ucieka∏em na prze∏aj ile
tylko mia∏em si∏. Oko∏o godz. 4.00, u jakiegoÊ
gospodarza dosta∏em posi∏ek i ubranie. Do domu w Krzywicy przyszed∏em przed po∏udniem.
By∏ 20 maja 1943 r. Rodzinie i znajomym mówi∏em, ˝e zosta∏em zwolniony z obozu, ukrywajàc prawdziwy sposób uwolnienia.
Za odbicie wi´êniów pod Celestynowem
kpt. „Mietek“ zosta∏ odznaczony po raz drugi
Krzy˝em Walecznych, a po Êmierci Krzy˝em
Virtuti Militari V klasy. Podchorà˝owie „ZoÊka“
i „Mieciek“ uzyskali awans na stopnie podporucznika. Wykazali m´stwo, zimnà krew
i zdolnoÊci organizacyjne. Zgin´li dwaj oficerowie s∏u˝by specjalnej AK „Crown“ i „Jan II“.
W 1974 r. w miejscu akcji przy peronie
w Celestynowie ufundowany zosta∏ pamiàtkowy obelisk o treÊci:
W tym miejscu 20 maja 1943 roku grupa
˝o∏nierzy Armii Krajowej odbi∏a z ràk
hitlerowców 49 patriotów polskich
przewo˝onych z wi´zienia w Lublinie do
obozu zag∏ady w OÊwi´cimiu.
CzeÊç bohaterom walk o wolnoÊç Ojczyzny.
Spo∏eczeƒstwo Celestynowa
FRANCISZEK ZWIERZY¡SKI

