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Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowny Panie Wójcie,
Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystościach upamiętniających
kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, które odbywają się dziś w gminie Nowe
Piekuty. Niestety, obowiązki poselskie i rządowe spowodowały, że nie mogę wziąć
w nich udziału. Proszę więc przyjąć kilka słów osobistej refleksji.
Kazimierz Kamieński „Huzar” w czasie okupacji niemieckiej działał w Armii
Krajowej, a po wkroczeniu Sowietów na ziemie polskie na początku 1945 roku stanął na
czele oddziału samoobrony Obwodu
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Mazowieckie, a następnie przeszedł do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Działalność
oddziału Kazimierza Kamieńskiego obejmowała rozległy teren od Ostrowi Mazowieckiej
i Wysokiego Mazowieckiego po Białą Podlaską i Sokołów Podlaski. Patrole pod
dowództwem „Huzara” atakowały posterunki MO, likwidowały współpracowników UB,
Milicji Obywatelskiej, NKWD i działaczy PPR oraz zwalczały pospolitych przestępców.
Na krótki czas „Huzar” opanował nawet Wysokie Mazowieckie, gdzie poprowadził konną
paradę swojego oddziału.
W Polsce Ludowej członkowie tzw. drugiej konspiracji byli represjonowani,
więzieni i mordowani, a władze komunistyczne czyniły wszystko, aby wymazać ich
z pamięci Polaków. Taki los spotkał też kpt. Kazimierza Kamieńskiego. W wyniku

prowokacji 28 października 1952 roku został on aresztowany w Warszawie przez Urząd
Bezpieczeństwa. Po brutalnym śledztwie 26 marca 1953 roku Wojskowy Sąd Rejonowy
w Warszawie na sesji wyjazdowej w Łapach skazał go w trybie doraźnym na 6-krotną
karę śmierci. Stracono go 11 października 1953 roku w białostockim więzieniu.
Przez pierwsze lata funkcjonowania III Rzeczypospolitej kolejne rządy nie czyniły
nic, by zadbać o pamięć Żołnierzy Niezłomnych. Trzeba było niemal 70 lat, aby
przywrócić im należną godność i miano bohaterów. Dopiero w 2007 roku
postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lecha Kaczyńskiego Kazimierz
Kamieński za „wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” został
pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
„Huzar” należał do najdłużej i najskuteczniej walczących żołnierzy Polski
Podziemnej. Do dziś jest dla mieszkańców Podlasia legendą, a dla historyków symbolem
pokolenia, które nie zawahało się stawić opór obu najeźdźcom.
O świadectwie Żołnierzy Wyklętych trzeba mówić więcej i głośniej. Zadanie
głoszenia prawdy o tamtym czasie staramy się obecnie realizować także poprzez
przywracanie do zbiorowej pamięci prawdziwych bohaterów, którzy wyżej niż własne
życie cenili wolność i honor oraz poświęcenie dla sprawy narodowej.
Serdecznie dziękuję organizatorom i uczestnikom dzisiejszych obchodów.
Stanowią one ważny wkład w kształtowanie nie tylko świadomości historycznej
mieszkańców regionu, ale i współczesnego patriotyzmu Polaków.
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