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Akacja pod Celestynowem 
miała miejsce w czasie 
drugiej wojny światowej.

Polska wtedy była pod 
okupacją niemiecką.

Polacy zwyciężyli.

Niemcy przewodzili Polaków 
do obozu koncentracyjnego.

Obie strony poniosły straty III 
Rzesza straciła 4 żołnierzy a 
Polska 2.



Jej celem było odbicie 
więźniów, którzy wiezieni byli do 
obozu koncentracyjnego.



Opanowano stację kolejową, odcięto łączność 
telefoniczną, a gdy pociąg wjechał na peron, inny patrol 
sterroryzował obsługę parowozu. Główna grupa harcerzy z 
Grup Szturmowych zaatakowała gestapowców 
ochraniających dołączoną do pociągu więźniarkę. Efektem 
tych działań było uwolnienie 49 więźniów, których 
bezpiecznie ewakuowano. Zginęło czterech pilnujących ich 
gestapowców.



STACJA KOLEJOWA W 
CELESTYNOWIE TERAZ



STACJA KOLEJOWA W 
CELESTYNOWIE KIEDYŚ



§ Po dotarciu do Celestynowa w uzgodnione 
miejsce akcji dowódcy przedstawili swój plan i 
zajęli wyznaczone pozycje. Pozostało tylko czekać na 
przyjazd więźniarki. Grupa odbijających gotowa była 
już o 23:00, lecz pociąg wiozący więźniów znacznie 
się opóźnił. Jednak chłopcy gotowi byli czekać
pomimo zimna, jakie panowało na miejscu. W czasie 
czekania na przyjazd więźniów pojawił się pociąg z 
żołnierzami Wehrmachtu. Mimo że byli oni 
uzbrojeni, nikt się nie poddał, zdecydowano się na 
kontynuowanie akcji. Po długim oczekiwaniu 
wreszcie nadjechał pociąg, można było rozpocząć
działania. Chłopcy natychmiast zaczęli biegać
wzdłuż pociągu w poszukiwaniu więźniów. Nagle 
Maciek zauważył gestapowca, który wyszedł przed 
pociąg. Chłopiec uniósł broń i strzelił. Z okien 
wagonów padały strzały, dookoła słychać było odgłos 
karabinów. Gestapowcy usiłowali zaryglować drzwi, 
rzucali granaty. Po dramatycznej walce, udało się
uwolnić 49 więźniów.

Akcja była świetnie zaplanowana i właściwie 
przeprowadzona. Wielkie poświęcenie opłaciło się, 
pomimo zagrożenia ze strony żołnierzy Wehrmachtu. 
Chłopcy wykazali się wielką odwagą.



Przyczyny  

§ Wiezienie Polaków do obozów 
koncentracyjnych, chęć ich odbicia 

Skutki 

§ Akcja zakończyła się powodzeniem 
dla Polaków 

§ Niestety ponieśliśmy straty w 
postaci 2 żołnierzy a III Rzesza 
straciła 4 żołnierzy 



Przeprowadzenie akcji powierzono oddziałowi 
dyspozycyjnemu Kedywu Komendy Głównej Armii 
Krajowej „Motor 30”. Na dowódcę wyznaczono 
kpt. Mieczysława Kurkowskiego „Mietka”, a na jego 
zastępcę podchorążego Tadeusza Zawadzkiego ps. 
„Zośka”. Obserwatorem z ramienia dowództwa był 
kapitan Adam Borys „Pług”.









§ Na część Akcji pod Celestynowem szkoła 
podstawowa w Celestynowie przyjęła nazwę
im. Batalionu „Zośka” .

§ Dla upamiętnienia Akcji szkoła podstawowa w 
Celestynowie obchodzi 20 maja każdego roku 
swoje święto szkoły.

§ W tym dniu harcerze z Celestynowa składają
kwiaty pod pomnikiem.

§ W książce „Kamienie na szaniec„ Aleksandra 
Kamińskiego jest wspomniane o Akcji pod 
Celestynowem.

§ Przy stacji kolejowej w Celestynowie znajduje 
się pomnik upamiętniający Akcję.
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https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Akcja_w_Celestynow
ie

https://sciaga.pl/tekst/82379-83-
akcja_w_celestynowie_kamienie_na_szaniec_opis_syt
uacji


