Inga Koczuk
kl. VIIIa

 Dnia 18 maja 1943 r. kpt. Mieczysław Kurkowski „Mietek” otrzymał

od dowódcy „Motoru 30” mjr. Jana Kiwerskiego zadanie odbicia
transportu więźniów politycznych.

kpt. Mieczysław Kurkowski „Mietek”

mjr. Jan Kiwerski „Oliwa”



Więźniowie mają być przewiezieni w dniu 19 maja
z więzienia na zamku w Lublinie do KL Auschwitz.

Zamek w Lublinie przed zakończeniem
II wojny światowej

KL Auschwitz



Celestynów – wybór nieprzypadkowy z uwagi na niewielką
odległość od Warszawy i zalesienie terenu. Ułatwiało to
przerzut ludzi i sprzętu oraz prowadzenie akcji nocną porą
o jakiej pociąg zatrzymywał się w Celestynowie.

Budynek stacji kolejowej w Celestynowie 1943r.



W meldunku pchor. Jerzy Zyms „Wolski” podawał, że
19 maja do pociągu relacji Dorohusk-Warszawa zostanie
doczepiony specjalny wagon z 49 więźniami.

Wagon typu „więźniarka

OS „Jerzy” i OS „Sęk” – w liczbie 46 osób, przynależących do
warszawskich Grup Szturmowych, oddelegowanych z hufców
„Sad” i „Centrum”. Ze względu na przewidziane zadania
podzielonych na 5 grup.
 Dowódcą całości był kpt. „Mietek”, jego zastępcą pchor.
Tadeusz Zawadzki „Zośka”, obserwatorem kpt. Adam Borys
„Pług”.


Tadeusz Zawadzki „Zośka”

kpt Adam Borys „Pług

„Mietek”, „Zośka i „Pług”, na miejsce akcji mają dotrzeć
samochodem osobowym i w momencie nadejścia pociągu
zająć stanowisko przy budynku stacyjnym. „Zośka”
w momencie uderzenia ma się przyłączyć do atakujących.
 Grupa „więźniarka” pod dowództwem pchor. Macieja
Bittnera „Maćka” ma za zadanie wyeliminować konwój
i wypuścić więźniów.
- Dziesięcioosobowy zespół ma przeprowadzić właściwy atak
- Czteroosobowy zespół w razie potrzeby ma rozbić łomami
wejście do wagonu więziennego
- Dwuosobowy zespół obsługuje ręczny karabin maszynowy,
stanowi ubezpieczenie od strony torów zewnętrznych.


 Grupa „pociąg” rozstawiona po obu stronach budynku stacyjnego








ma działać przeciwko Niemcom jadącym pociągiem, gdyby włączyli
się do walki. Dowództwo obejmuje pchor. Feliks Pendelski „Felek”
Grupa „parowóz” ma opanować lokomotywę i sterroryzować jej
obsługę, dowodzi por. Zdzisław Pacak-Kuźmirski „Andrzeja”
Grupa „stacja” ma zająć budynek stacyjny, w momencie nadejścia
pociągu opanuje dyżurkę, zniszczy telegraf i telefon, utrzyma
zamknięty semafor do zakończenia akcji.
Grupa „zakręt” ma ubezpieczać akcję od strony Kołbieli i zniszczyć
biegnącą tam linię telefoniczną. Dowódca to pchor. Bronisław
Pietraszewicz „Lot”.
Jerzy Zborowski „Jeremi” przetnie linię telefoniczną łączącą stację
z posterunkiem granatowej policji w Celestynowie.

21.50 wszystkie grupy stawiają się w wyznaczonym miejscu
koncentracji - około 1 km od stacji w Celestynowie.
 22.30 - krótka odprawa, wydanie broni, wszyscy zajmują
wyznaczone stanowiska.
 22.35 według rozkładu na stację w Celestynowie ma wjechać
pociąg z Lublina. Ze względu na katastrofę pociągów
towarowych pod Puławami skład przyjedzie opóźniony.


1.45 - pociąg z Lublina wjeżdża na stację w Celestynowie.
 Grupy błyskawicznie zajmują swoje stanowiska. „Maciek”
omijając lory na pierwszym torze biegnie w kierunku
końca pociągu.
 „Maciek” niemalże wpadając na gestapowca – strażnika
transportu - zabija go jednym strzałem. W ten sposób
daje sygnał do ataku.


pchor. Maciej Bittner „Maciek”

Do akcji wkracza grupa „więźniarka”. „Słoń” próbuje
strzelić w otwarte drzwi więźniarki. Broń się zacina,
konwój zatrzaskuje drzwi, strzelając z pistoletów
maszynowych. Ostrzeliwanie więźniarki nie daje efektu,
konwój odpowiada ogniem.
 „Katoda” odbezpiecza granat i chce go wrzucić przez
okienko więźniarki. Okienko osłonięte jest drucianą
siatką. Natychmiast reaguje „Hel” odbiera granat
„Katodzie” i wykorzystując swój prawie dwumetrowy
wzrost doskakuje do okienka, nadrywa siatkę i wpycha
granat do środka, a za nim drugi granat. Dwaj konwojenci
próbują wyskoczyć na zewnątrz . Obaj zostają zabici.


Więźniarka jest otwarta. Z wnętrza ostrzał prowadzi rany
w brzuch, czwarty konwojent. Po krótkiej wymianie ognia
ginie.
 Wypuszczeni więźniowie kryją się na tyłach budynku
stacyjnego, „Zośka” daje rozkaz wycofania się.
 Jadący pociągiem Niemcy włączają się do walki. Lekko
ranni w nogi zostają „Luty” i „Katoda”. Wagony
niemieckie ostrzeliwują „Kuba”, „Słoń” i „Felek”.


pchor. Jerzy Gawin „Słoń”

Józef Saski „Katoda”

pchor. Konrad Okolski „Kuba”

pchor. Feliks Pendelski „Felek”

Stanisław Jaster „Hel”

 „Andrzej”, „Jan II” i „Czarny” z grupy „parowóz”

wdrapują się na parowóz i terroryzują trzyosobową
załogę. Po pojedynczym strzale „Crown” pada na peron.
„Jan II” zeskakuje z parowozu i podbiega do rannego.
Pada drugi strzał i „Jan II” pada obok „Crowna”. „Biały”,
„Andrzej” i „Czarny” wspólnymi siłami wynoszą rannych
z pola ostrzału. Wspólnie z „Mietkiem” przenoszą
rannych przed budynek stacji, gdzie czekają już
samochody. Obaj ranni są nieprzytomni: „Crown” został
trafiony w lewą pierś, a „Jan II” dostał postrzał w kark,
przy czym kula utkwiła w szczęce.

Grupa „Szarego” sprawuje kontrolę nad ruchem
kolejowym. Terroryzują służbę kolejową, oraz pasażerów
przebywających w poczekalni. Wszyscy leżą na podłodze.
Przecięte zostały przewody telefoniczne, a aparat Morse’a
rozbito.
 Uwolnionym więźniom wydano odzież i czapki (ze względu
na ogolone głowy) , oraz po 100 zł. Większość z nich
podzieliła się na małe grupy i rozpoczęła ucieczkę. Mimo
tak dramatycznych okoliczności nikt nie wpadł w ręce
Niemców.


2.35 - uczestnicy akcji i część więźniów wsiadają do
ciężarówek i wyruszają w kierunku Warszawy. „Zośka” jako
pierwszy samochodem osobowym odjeżdża z ciężko
rannymi oficerami z „Sęka”.
 4.00 – „Zośka” z obstawą kpt. „Pługa” docierają do szpitala
w Warszawie. Ponieważ wjeżdżają od strony Pragi „Zośka”
decyduje aby rannych zawieźć do Szpitala Przemienienia
Pańskiego. Wezwany lekarz dyżurny stwierdza niestety zgon
obu rannych.


Równolegle samochody ciężarowe docierają do szosy
lubelskiej i jadą w kierunku Warszawy. Za Wiązowną
w jednym z samochodów pojawia się awaria silnika.
Samochód zostaje porzucony. Kpt. „Mietek” decyduje, aby
więźniowie na własną rękę udali się pieszo do Warszawy lub
Sulejówka.
 5.30 - pozostałe ciężarówki docierają do Anina. Następuje
zdanie całej broni. W samochodach pozostają dowódcy grup,
konwój oraz kierowcy: „Felek” i „Leon”. Pozostali jadą do
Warszawy pociągiem. Ciężarówki ruszają na Grochów.
 6.00 - ciężarówka z bronią dociera do garażu na ul. Barskiej,
do magazynu broni Grup Szturmowych.


 W wyniku akcji odbito 49 więźniów politycznych.
 Przeszło 30 osób z uwolnionych przeżyło wojnę.
 Śmierć poniosły 2 osoby:

Stanisław Kotorowicz „Crown” i Włodzimierz Stysło „Jan II”

 Babiarz Aleksander, Sadowski

 Chmurzyński Józef, Chromiak

Marian, Kuśmierz Kazimierz,

Aleksander, Chmielewski
Tadeusz,

 Bartoszek Karol, Ścierzyński

Czesław, Sokołowski Józef,

 Deskur Kazimierz, Chrząstek

Andrzej, Dmowski Bronisław,

 Bortkiewicz Aleksander,

Nakonieczny Antoni, Osiński
Józef,
 Chmielewski Kazimierz,

Aleksandrowicz Jakub,
Bondyra Józef,

 Filipowicz Marian, Drabik

Bolesław, Kosior Mieczysław,
 Goławski Feliks, Drozd

Edward, Konieczny Henryk,
 Homa Antoni, Janik Czesław,

 Chmielewski Konstanty,

Banachewicz Antoni, Bondyra
Julian,
 Mękal Andrzej, Kozłowiec

Jan, Kudrewicz Władysław,

Kuśmierz Ludwik,


Konieczny Witalis, Kośmider
Jan, Karasiński Jan,

 Pomorski Tadeusz, Krusiewicz

Czesław, Lipa Franciszek,

 Zajączkowski Bolesław,

Mrozowski Władysław, Nowak
Czesław,
 Wrzos Jerzy, Rozesłaniec

Edward, Tykwiński Władysław,
 Stachyra Jan, Zatoński

Szczepan.

Grób Stysły i Kotorowicza na Cmentarzu
Bródnowskim

Grób Stanisława Kotorowicza na Cmentarzu
Powązkowskim

Plac przy budynku dworca kolejowego
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