ROTMISTRZ WITOLD PILECKI
ZWYCZAJNY BOHATER

RODZINA I MŁODOŚĆ

R

ód Pileckich herbu Leliwa wywodził się z Nowogródczyzny na wschodnich kresach Rzeczpospolitej. Dziadek Witolda Pileckiego – Józef brał czynny udział w Powstaniu Styczniowym, za co w ramach represji
carskich musiał opuścić rodzinne włości. Majątki Starojelnia i Łowczyłowicze zostały skonfiskowane.

W

itold Pilecki przyszedł na świat 12 maja 1902 roku w karelskim
Ołońcu. Wraz z rodzeństwem uczęszczał do miejscowej szkoły, jednak
rodzicom zależało na zapewnieniu dzieciom odpowiedniego poziomu wykształcenia oraz utrzymania związków z polską historią i kulturą. W tym czasie na
osobowość małego Witolda duży wpływ miało kultywowanie tradycji patriotycznych w rodzinie, wspólne czytanie dzieł Sienkiewicza oraz polskich baśni
i legend. Dużo uwagi rodzice poświęcali opowiadaniom o dokonaniach dziadka
Józefa w powstaniu 1863 roku oraz o represjach, jakie spotkały polskich patriotów. Aby zapewnić dzieciom polskie wykształcenie, w 1910 roku rodzina
przeniosła się do Wilna. Julian pozostał w Karelii, pełniąc funkcję starszego
rewizora, która zapewniała dochody wystarczające do utrzymania rodziny
i wykształcenia dzieci.

Herb Pileckich – Leliwa.
Herbarz polski
od średniowiecza do XX wieku,
Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007.

Rodzice Witolda: Julian i Ludwika Pileccy.

W

gimnazjum, do którego uczęszczał Witold, bardzo szybko okazało się, że przejawia zdolności
artystyczne. Tworzył rysunki oraz malował obrazy, grał również na fortepianie. W takim samym stopniu interesowały go zabawy o charakterze wojskowym, co zaowocowało przystąpieniem do źle postrzeganej
przez władze organizacji skautów. Wybuch I Wojny Światowej w 1914 roku zmusił Ludwikę Pilecką z dziećmi do przeniesienia się do posiadłości jej matki, Hawryłkowa na Mohylewszczyźnie. Dzieci rozpoczęły naukę
w szkole w Orle. Tutaj Witold ujawnił swoje organizacyjne zdolności, tworząc zastęp harcerski oraz organizując pomoc w nauce dla kolegów.
Wystawę przygotowało:

we współpracy z:

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu
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Witold Pilecki na kolanach niani, Ołoniec 1902.

P

Witold Pilecki z siostrą Marią i Matką, Ołoniec 1905.

KU NIEPODLEGŁEJ POLSCE

ileccy przebywali w Orle
do 1918 roku. Po wybuchu rewolucji październikowej ich sytuacja materialna
uległa gwałtownej zmianie.
Rodzinny majątek w Sukurczach uległ ruinie spowodowanej działalnością okupanta
niemieckiego oraz nieuczciwych dzierżawców. Jednak
zagrożenie ze strony nowych
rewolucyjnych władz rosyjskich zmusiło Pileckich do
wyjazdu do Wilna, a potem
do Sukurcz.
Dwór w Sukurczach.
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W

itold Pilecki jesienią 1918 roku powrócił
do Wilna, by podjąć naukę w Gimnazjum
im. Joachima Lelewela. Miasto było jeszcze pod
okupacją niemiecką. W związku z wydarzeniami na
froncie okupanci zaczęli opuszczać Wilno. Oznaczało to groźbę wkroczenia oddziałów bolszewickich.
Patriotycznie nastawiona młodzież przystąpiła
do organizacji oddziałów samoobrony pod dowództwem generała Władysława Wejtki. Witold
Pilecki początkowo służył w II Batalionie Samoobrony Wileńskiej, a następnie w oddziale majora Dąmbrowskiego (później 13. pułk ułanów wileńskich).
Sam Witold Pilecki opisuje te wydarzenia w następujący sposób: (…) W Wilnie wstępuję do gimnazjum
J. Lelewela, zgłaszam się do pracy w Zw. Harc. Polsk.
oraz należę do konspiracyjnej jeszcze Polskiej Organizacji Wojskowej.

N

aukę przerywam w grudniu 1918 r. biorąc
czynny udział w oczyszczaniu Wilna od Niemców i broniąc od nasuwających się wojsk bolszewickich. Po kapitulacji w nocy 5 stycznia 1919 r.
ustępuję w Szeregach Samoobrony Wileńskiej podążającej przez cofającą się z Ukrainy armię niemiecką. Przez Grodno, Białystok, do Łap, gdzie spotykamy pierwszych żołnierzy polskich. Będąc w wojsku
uczestniczę w odparciu pierwszej nawały bolszewickiej, do wzięcia Wilna, Lidy, Baranowicz, Mińska
Witold Pilecki, fotografia z lat dwudziestych.
/Litewsk./ W jesieni 1919 r. zwolniony z wojska jako
uczeń-ochotnik, wstępuję do gimnazjum J. Lelewela w Wilnie gdzie pozostają do końca roku szkolnego 1919–20
prowadząc w tym czasie drużynę harcerską utworzoną z b. wojskowych – Wiosną 1920 wyjeżdżam do folw.
Sukurcze gm i pow. Lidzkiego pozostawionego nam przez rząd rosyjski, dlatego że kiedyś stanowił własność
babci mojej, a więc nie należał do rodziny naszego nazwiska. Tu próbuję postawić na nogi gospodarkę rolną,
zniszczoną zupełnie kilkakrotnem przejściem wojsk i gospodarką niemców, podczas naszego pobytu w Rosji.
Ponieważ ojciec jeszcze z Rosji nie powrócił, więc na mnie spadł obowiązek przeżywienia rodziny. – Młody
byłem, więc krótkie były żale nad ruiną gospodarczą, lecz druga inwazja bolszewicka w lipcu 1920 r. skróci ten
czas /do paru zaledwie miesięcy/ wprowadzenia w czyn moich planów podniesienia gospodarki rolnej. 12 lipca
20 r. wstępuję do I Wileńskiej Kompanji Harcerskiej, należącej do 201 p. p. prowadząc I Sekcję na froncie
podczas odwrotu armii – Potem przechodzę pod rozkazy braci rtm. i mjr. Dąbrowskich którzy wtedy dowodzą
211 p. ułan., a którzy należeli do wojsk Litwy Środkowej, odbierających pod wodzą gen. L. Żeligowskiego moje
strony rodzinne – Wilno i powiat Lidzki – Po zakończeniu kampanii z Litwą Kowieńską, zwolniony 1 stycznia
1921 r., jako uczeń – ochotnik, z wojska, wróciłem do Wilna. W Wilnie zgłaszam się do pracy w Zw. Harc.
Polsk. i 11 lutego 21 r. wstępuję do powstałego Związku Bezpieczeństwa Kraju, w którym przechodzę kursa
podoficerskie. (…).
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P

W PRACY DLA POLSKI

o zdemobilizowaniu Witold Pilecki podejmuje studia na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie
na Wydziale Sztuk Pięknych. Problemy materialne oraz choroba ojca zmuszają go do powrotu do rodzinnych Sukurcz. W międzyczasie toczył spory sądowe z nieuczciwym dzierżawcą majątku, zakończone sukcesem
w 1926 roku. Jako nowy właściciel podjął szereg działań mających na celu modernizację i podniesienie rentowności
gospodarstwa. Zaczął wprowadzać innowacyjne metody uprawy ziemi. Nieustannie podnosił swoje kwalifikacje
m. in. podejmując korespondencyjne studia na wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Gromadził fachową literaturę. Zdobytą wiedzą dzielił się z okolicznymi gospodarzami i ziemianami, organizując
wykłady. Z jego inicjatywy powstało kółko rolnicze, a także spółdzielnia mleczarska, której działalność
przynosiła miejscowym rolnikom
podniesienie dochodów. Wyroby
produkowane w spółdzielni z powodzeniem były sprzedawane
w Lidzie, Nowogródku a nawet
i w Wilnie.

D

ziałalność społeczna nie ograniczała się tylko do spraw
gospodarczych. Pilecki zorganizował Ochotniczą Straż Pożarną, która była ewenementem w tamtym rejonie. Swoim
zamiłowaniem do wojska potrafił dzielić się z sąsiadami. Wraz
z por. Achmatowiczem doprowadził do utworzenia oddziału
Przysposobienia Wojskowego
Konnego „Krakusów”.

Witold Pilecki podczas lokalnej uroczystości w Sukurczach.

D

o szwadronu należała młodzież z okolicznych wsi. Witold Pilecki prowadził szkolenia a także ufundował mundury. Wraz z tą formacja brał udział w zawodach sportowych oraz defiladach. W 1926 roku,
po zakończonej praktyce w 26. Pułku Ułanów Wielkopolskich, otrzymał promocję na stopień podporucznika
rezerwy. Każdego roku uczestniczył regularnie w ćwiczeniach wojskowych, a od 1931 roku szkolił się
w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W 1938 roku Witold Pilecki otrzymał za swoją pracę
i zaangażowanie Srebrny Krzyż Zasługi.

7

kwietnia 1931 roku nastąpiła ważna zmiana w życiu Witolda Pileckiego. Tego dnia wstąpił w związek
małżeński z Marią z Ostrowskich – nauczycielką szkoły powszechnej z pobliskiej wsi Krupa. Maria
i Witold poznali się, gdy Maria przygotowywała przedstawienie teatralne, a Witold, wykorzystując swoje zdolności artystyczne, pomagał jej w przygotowaniu scenografii. Jak wspomina syn Rotmistrza, jego ojciec, starając się o względy przyszłej małżonki: (…) przejeżdżał konno w pobliżu domu państwa Szukiewiczów, u których
mieszkała, i przez otwarte okno wrzucał jej do pokoju bukiety kwiatów. Tak się ponoć wyćwiczył, że kwiaty
lądowały zawsze na łóżku mamy (…). Owocem tego związku były narodziny 16 stycznia 1932 roku syna Andrzeja oraz 14 marca 1933 roku córki Zofii.
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Fotografia ślubna Marii i Witolda Pileckich, 7 kwietnia 1931 r.

Maria i Witold w Ostrowi Mazowieckiej, 1931 r.

Państwo Pileccy wraz z dziećmi: Zofią i Andrzejem.
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Oprócz działalności gospodarczej i wojskowej rozwijał zamiłowania artystyczne. Namalowane przez niego
obrazy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz św. Antoniego znalazły w kościele w pobliskiej Krupie. Tworzone
przez siebie prace plastyczne przekazywał również swoim znajomym i ich dzieciom. Witold Pilecki pisał też
poematy, w których opisywał piękno rodzinnej ziemi.

Obrazy namalowane przez Witolda Pileckiego dla kościoła w Krupie.

N

WOJNA I OKUPACJA

apaść Niemiec 1 września na Polskę przerwała spokojne i pracowite życie rodziny Pileckich. Witold
Pilecki jako podporucznik rezerwy opuszcza rodzinny majątek i jako dowódca „Krakusów” udaje
się do Lidy, gdzie stacjonuje 77. Pułk Piechoty. Oddział, którym dowodził, został rozbity przez niemiecki
XVI korpus pancerny w nocy z 4 na 5 września w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Z resztkami oddziału
oraz rozbitkami z 19. Dywizji piechoty pod dowództwem gen. bryg. Józefa Kwaciszewskiego przekracza Wisłę
i włącza się w szeregi tworzonej 41. Rezerwowej Dywizji Piechoty Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”.
W skład dywizji wchodzi oddział kawalerii dowodzony przez mjr. Jana Włodarkiewicza. Pilecki zostaje jego
zastępcą. Dywizja wycofuje się w kierunku granicy z Rumunią, osłaniając cofające się oddziały. Sytuacja żołnierzy Pileckiego pogorszyła się gwałtownie 17 września, gdy do wojny przystąpiło ZSRR. 22 września Dywizja
została rozbita, część żołnierzy złożyła broń i przekroczyła granice rumuńską. Pilecki był jednak przekonany
o tym, że walkę należy kontynuować – choćby metodami konspiracyjnymi. W związku z tym w połowie
października przedostaje się do Warszawy.
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P

o wkroczeniu Sowietów majątek w Sukurczach znalazł się pod okupacją. Maria Pilecka wraz z dziećmi
zagrożona była deportacją na Syberię. Jednak dzięki dobrym stosunkom z okoliczną ludnością udało jej
się uniknąć aresztowania, a w kwietniu 1940 roku przedostać do Generalnej Guberni. Zamieszkała w Ostrowi
Mazowieckiej, w domu rodzinnym. Tam też dowiedziała się, że Witold żyje i mieszka w Warszawie.

9

listopada 1939 roku
utworzono w Warszawie Tajną Armię Polską.
Organizację powołali do
życia: mjr Jan Włodarkiewicz i ppor. Witold Pilecki.
Na pierwszym spotkaniu zatwierdzono rotę przysięgi oraz
listę kwalifikacji moralnych
i fachowych wymaganych
od kandydatów. Uroczystą
przysięgę złożono w kaplicy
ks. bp. Józefa Gawliny przy
ul. Długiej 15.

K

onspiratorów zaprzysiągł kapelan organizacji
ks. Jan Zieja. Dowódcą TAP
został mjr Jan Włodarkiewicz ps. „Drawicz”, Witold
Pilecki pełnił funkcje Szefa
Sztabu Głównego. Obowiązki te wykonywał do maja
1940 roku, gdy wybrano go Witold Pilecki (z lewej) z komendantem Tajnej Armii Polskiej mjr. Janem Włodarkiewiczem.
na Inspektora Głównego.
W sierpniu 1940 roku został szefem Oddziału I Organizacyjno-Mobilizującego. Tajna Armia Polska była organizacją, której członkowie podlegali bardzo restrykcyjnym zasadom działania. Swym zasięgiem obejmowała najpierw Warszawę, a następnie inne województwa zorganizowane w 6 okręgów i 37 powiatów – miast.
Szacuje się, że w organizacji działało około 19 000 osób. TAP utrzymywała kontakty z polskim rządem we
Francji, a także z gen. Władysławem Sikorskim – Naczelnym Wodzem WP.

K

olejne tygodnie i miesiące okupacji zaczęły przynosić coraz więcej zagrożeń. Członkowie organizacji inwigilowani byli przez gestapo i jej agentów. W wyniku tych działań aresztowany został szef Sztabu Głównego ppłk Władysław Surmacki „Stefan” oraz kilkudziesięciu członków TAP-u. Aresztowanych wywieziono do
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Miejsce to od dłuższego czasu znajdowało się w kręgu zainteresowań
Związku Walki Zbrojnej oraz dowództwa TAP, które zaproponowały, by umieścić swojego agenta w obozie.
Do wykonania tego zadania zgłosił się dobrowolnie Witold Pilecki. Zgodnie z opracowanym planem
przygotowano mu dokumenty na nazwisko Tomasz Serafiński. 19 września 1940 roku w mieszkaniu kuzynki
Eleonory Ostrowskiej przy al. Wojska Polskiego 40a mieszkanie 7, Pilecki vel. Serafiński został zatrzymany
przez Niemców.
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P

retekstem do zatrzymania był brak zaświadczenia o pracy. Wraz z grupą zatrzymanych skierowano go do
obozu w Oświęcimiu. Do obozu przybył w nocy z 22/23 września 1940 roku z grupą 1705 więźniów
z Pawiaka. Otrzymał numer obozowy 4859.

OBÓZ ŚMIERCI AUSCHWITZ

Witold Pilecki jako więzień KL Auschwitz.

J

ego pierwsze wrażenia po przybyciu do Oświęcimia
opisał następująco: (…) Transport wtacza się na bocznicę
kolejową w Oświęcimiu. Była noc. Wagony zostają otwarte.
W świetle reflektorów, za pomocą bicia pałkami opróżnia
się wagony. Wokół stoją Niemcy w czarnych mundurach.
Krzyki Niemców, jęki bitych i szczutych psami więźniów,
strzelanina – wydawało mi się, że znalazłem się w samym
piekle (…).

M

isją Witolda Pileckiego w Oświęcimiu było zdobycie
informacji o funkcjonowaniu obozu. Równocześnie
przystąpił do tworzenia konspiracji obozowej, która wspomagała więźniów, przygotowywała plany ucieczki oraz
nawiązania kontaktów z konspiracja pozaobozową. Ruch
oporu w obozie otrzymał nazwę Związek Organizacji
Wojskowej. Swoją działalność opierał na systemie piątek.

Portret Witolda Pileckiego
wykonany przez współwięźnia Auschwitz
Stanisława Gutkiewicza, 1942.
Wystawę przygotowało:

we współpracy z:

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu

9

C

złonkowie poszczególnych piątek nie znali się nawzajem poza bezpośrednim przełożonym. Szefowie
piątek znali szefa tzw. wielkiej piątki, którym był Władysław Surmacki ps. „Sławek”. W skład wielkiej
piątki wchodził Witold Pilecki (wówczas Tomasz Serafiński) ps. „Tomek”. Trzeba podkreślić, ze konspiracja,
rozwijana w strasznych warunkach obozowych, prowadzona być musiała z zachowanej niezbędnej ostrożności.
Prócz głodu, chorób i wyczerpania, niebezpieczeństwo groziło nie tylko ze strony strażników, lecz również
znajdujących się wśród więźniów konfidentów. Pomimo tego, prócz grupy Pileckiego, na terenie obozu działały
także inne grupy konspiracyjne. Pilecki postawił sobie za cel zjednoczenie wszystkich organizacji obozowych i opracowanie wspólnego planu wyzwolenia. Proces scalania oświęcimskiej konspiracji rozpoczął się
w 1941 roku. Dzięki działaniom Pileckiego udało się doprowadzić do zawarcia porozumienia. Jednak jego najważniejszym zadaniem w obozie było zbieranie informacji i przekazywanie ich na zewnątrz. W tym celu stworzono system łączności opierający się na współpracy z pracownikami spoza obozu. Tą droga już w listopadzie
1940 roku Pilecki przekazał pierwszy raport na ręce Komendanta Głównego ZWZ „Grota” Roweckiego
a za jego pośrednictwem trafił on w marcu 1941 roku do Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego. Opinia
publiczna aliantów nie dowierzała jednak informacjom przekazanym w raporcie. Podczas pobytu w obozie,
jesienią 1941 roku Witold Pilecki otrzymał awans na stopień porucznika.

P

o ponad dwuletnim pobycie Pileckiemu groziła w każdej chwili dekonspiracja i aresztowanie. W związku z tym otrzymał rozkaz
przygotowania ucieczki z obozu.
W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku wraz z Janem
Redzejem i Edwardem Ciesielskim ucieka z obozu śmierci.
Uciekinierom udaje się przedostać na teren Generalnej
Guberni. W trakcie ucieczki
Pilecki zostaje postrzelony przez
patrol Wehrmahtu. Po dotarciu do Bochni nawiązuje kontakt z krakowską AK i poznaje
inż. Tomasza Serafińskiego, którego nazwisko nosił w trakcie
pobytu w obozie. Po krótkim
pobycie w oddziale partyzanckim na Kielecczyźnie, zostaje
w sierpniu 1943 roku przerzucony do Warszawy. Tu kierownictwu AK składa raport
i przedstawia plan opanowania obozu. Plan ten jednak nie
zyskuje akceptacji ze względu
na dysproporcję sił oraz brak
możliwości ukrycia takiej ilości
Witold Pilecki wraz z Janem Redzejem i Edwardem Ciesielskim
uwolnionych więźniów.
po ucieczce z KL Auschwitz.
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Z

a zasługi Pilecki zostaje awansowany do stopnia rotmistrza i pod nazwiskiem Roman Jezierski podejmuje
pracę w oddziale II Kedywu Komendy Głównej AK, ps. „Druh”. Jako wypróbowany konspirator zostaje
oddelegowany do nowopowstającej organizacji „NIE” (Niepodległość), w której odpowiedzialny był za
strukturę planowania akcji bojowych.

G

POWSTANIE WARSZAWSKIE I PIERWSZE
MIESIĄCE PO WOJNIE

dy wybucha Powstanie Warszawskie, Pilecki, choć jako członek głęboko zakonspirowanej organizacji
„NIE” w działaniach bojowych nie powinien brać bezpośredniego udziału, włącza się czynnie do walk
powstańczych, początkowo jako szeregowy żołnierz zgrupowania „Chrobry II”. Dopiero później, gdy w wyniku
ponoszonych strat coraz bardziej potrzebni stawali się oficerowie, ujawnił swój stopień wojskowy. Rozpoczął
walkę w budynku Wojskowego Instytutu Geograficznego, a następnie w rejonie ulic Towarowej i Srebrnej. Broniony przez niego teren zyskał nazwę „Reduty Witolda”. Obszar ten nigdy nie został zdobyty przez Niemców.

P

o upadku Powstania rotmistrz Pilecki trafił do obozu w Ożarowie a następnie przewieziony został do
obozu jenieckiego w Lamsdorf (Łambinowice), a potem do oflagu Murnau. W Murnau
Pilecki przebywał aż do wyzwolenia obozu
przez Amerykanów w pierwszych dniach maja
1945 roku. Po wyzwoleniu Witold Pilecki udał się
w drogę do Włoch, gdzie stacjonował II Korpus
Polski gen. Władysława Andersa. Tam otrzymał
przydział do służby jednocześnie z urlopem,
który miał wykorzystać na przygotowanie się
do powrotu do Polski.

W

tym czasie mieszkał w San Giorgio
niedaleko Ankony. W październiku
1945 roku wraz z Marią Szelągowską oraz
Bolesławem Niewiarowskim wyruszył w drogę
do Polski. Sytuacja żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego walczących z niemieckim okupantem po wejściu wojsk sowieckich
i zainstalowaniu rządu lubelskiego była bardzo
trudna. Dla rotmistrza Pileckiego i ludzi wyznających podobne do niego wartości, objęcie
władzy przez komunistów oznaczało zmianę
okupacji niemieckiej na sowiecką. Jednocześnie
zdawano sobie sprawę, że interwencja militarna zachodnich aliantów, z przyczyn politycznych, jest praktycznie niemożliwa. Postrzegano
to jako zdradę, chociaż wierzono, że sytuacja
może się zmienić.

Witold Pilecki (z prawej) w czasie pobytu we Włoszech.
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F

ormalne zakończenie wojny dla Witolda Pileckiego nie oznaczało końca walki o Polskę.
W dalszym ciągu czuł on się związany przysięga wojskową z legalnymi władzami Rzeczpospolitej.
Rotmistrz Pilecki pragnął zachować pamięć o walce Polaków o niepodległość. Uważał bowiem, że
narody które tracą pamięć, tracą niepodległość i życie. Taki pogląd wyrażało też wielu żołnierzy podziemia. Ich zdania nie podzielały jednak władze „ludowej” Polski. Żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji niepodległościowych byli jawnie zniesławiani i eksterminowani
przez aparat komunistyczny.

W

itold Pilecki do Warszawy dotarł w grudniu 1945 roku pod nazwiskiem Roman Jezierski. Przystąpił do działań, które miały na celu zachowanie i przekazywanie dobrego imienia
czynów Polskiego Państwa Podziemnego, zdobywał także informacje na temat aktualnego życia gospodarczego kraju, działań aparatu władzy i sytuacji żołnierzy cały czas walczących w lasach. Pozyskane informacje przy pomocy siatki zaangażowanych osób rotmistrz przekazywał do II Korpusu we
Włoszech.

W

ARESZTOWANIE
I ŚMIERĆ ROTMISTRZA

tym czasie władze komunistyczne coraz silniej zaciskały pętle wokół organizacji niepodległościowych. Przy pomocy różnych działań zdobywały informację o członkach poszczególnych
grup. Pomagały w tym fikcyjne amnestie ogłaszane dla żołnierzy podziemia. Także Witold Pilecki był
zagrożony dekonspiracją. Już w czerwcu 1946 roku otrzymał rozkaz od gen. Andresa, aby wyjechał
na Zachód gdyż jest spalony i w każdej chwili może zostać aresztowany, ale ociągał się z podjęciem
decyzji o wyjeździe. Przyczyną tego była troska o rodzinę oraz poczucie obowiązku wobec Ojczyzny.
W związku z tym dowództwo podjęło decyzję o pozostawieniu Pileckiego w kraju. Po sfałszowanych
wyborach sytuacja podziemia niepodległościowego stawała się beznadziejna. Urząd Bezpieczeństwa
działał coraz skuteczniej, wiele oddziałów zostało rozbitych, w wyniku amnestii większość żołnierzy
„wyszła z lasów”. Komuniści dążyli do całkowitej rozprawy z opozycją, zarówno legalną jak i nielegalną.

W

trakcie rozprawy z organizacją Wolność i Niezawisłość rozpracowywano również grupę
podległą Witoldowi Pileckiemu. W wyniku tych działań w maju 1947 roku aresztowano 23 osoby, w tym rotmistrza. Śledztwo osobiście nadzorowane było przez osławionego kata
płk. R. Romkowskiego, przesłuchania prowadzili najbardziej zaufani funkcjonariusze. Zakończyło się
ono 4 listopada 1947 roku. Na wieść o aresztowaniu Pileckiego grupa byłych więźniów Oświęcimia
zwróciła się do premiera Józefa Cyrankiewicza (również więźnia Oświęcimia) z prośba o interwencję.
W odpowiedzi premier polecił nie brać pod uwagę zasług Pileckiego w czasie pobytu w obozie, lecz
sądzić go jako wroga Polski Ludowej. Takie postępowanie Cyrankiewicza w dużym stopniu wynikało
z faktu, że w prasie zaczęto kreować jego postać, jako głównego organizatora konspiracji oświęcimskiej, zagrożeniem byłoby nagłośnienie ówczesnej działalności Witolda Pileckiego.

Wystawę przygotowało:
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Witold Pilecki po zatrzymaniu przez Urząd Bezpieczeństwa, 1947 r.

P

roces rozpoczął się 3 marca 1948 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie. Obok
Pileckiego na ławie oskarżonych zasiedli m. in. Maria Szelągowska, Tadeusz Płużański, Makary Sieradzki,
Witold Różycki oraz inni członkowie organizacji. Zarzucano im zdradę stanu, nielegalne posiadanie broni, przygotowanie zamachu, szpiegostwo oraz posługiwanie się fałszywymi dokumentami. 15 marca ogłoszono wyrok.
Witold Pilecki, Maria Szelągowska i Tadeusz Płużański zostali skazani na karę śmierci. Makary Sieradzki
otrzymał wyrok dożywocia. Pozostali oskarżeni otrzymali karę kilkunastu lat więzienia. Po rozpatrzeniu apelacji
Szelągowskiej i Płużańskiego zamieniono karę śmierci na dożywocie. Apelację Witolda Pileckiego odrzucono. Również prezydent Bolesław Bierut nie
skorzystał z prawa łaski.

W

yrok śmierci na Witoldzie Pileckim wykonano
25 maja 1948 roku o godz. 21.30
w więzieniu na Mokotowie. Rodzinie nie wydano ciała zmarłego, prawdopodobnie został on
pochowany na tzw. Łączce, czyli
kwaterze „Ł” cmentarza na Powązkach w Warszawie.

Witold Pilecki na ławie oskarżonych.
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Ś

REHABILITACJA WITOLDA PILECKIEGO

mierć rotmistrza Witolda Pileckiego nie oznaczała końca walki o prawdę. W trakcie odwilży gomułkowskiej, mimo starań żony i dzieci, władze nie unieważniły wydanego wyroku. Pamięć o rotmistrzu i jego
dokonania trwała wśród jego bliskich, a także historyków, zajmujących się badaniem dziejów walki z okupantami. Brytyjski historyk profesor Michael Foot w publikacji „Six Faces of Courage” (Sześć oblicz odwagi)
wydanej w 1978 roku zaliczył rotmistrza Witolda Pileckiego do sześciu najodważniejszych ludzi walczących w ruchu oporu podczas II wojny światowej.

D

opiero w grudniu 1986 roku rotmistrz Pilecki został pośmiertnie został odznaczony Orderem Żelaznej
Gwiazdy Wytrwałości nadanym przez duszpasterzy Wojska Polskiego i Polski Walczącej. W 1988 roku
odznaczony został Krzyżem Oświęcimskim, zaś we wrześniu 1990 roku Warszawskim Krzyżem Powstańczym. W 1989 roku wniosek o rehabilitacje Witolda Pileckiego złożył Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad
Oświęcimiem. Naczelna Prokuratura Wojskowa decyzją z 12 lipca 1989 roku stwierdziła, że brak jest podstaw
prawnych do pełnej rehabilitacji. Jednak już w lutym 1990 roku Prokuratura Wojskowa przygotowała rewizję. 28 września Izba Wojskowa Sądu Najwyższego w Warszawie rozpatrzyła ją pozytywnie i 1 października
1990 roku rotmistrz Pilecki oraz pozostali skazani zostali całkowicie uniewinnieni.

R

otmistrz Witold Pilecki został pośmiertnie uhonorowany najwyższymi odznaczeniami państwowymi. W 1995 roku Prezydent Lech Wałęsa nadał mu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
a w lipcu 2006 roku Prezydent Lecha Kaczyński Order Orła Białego. 7 maja 2008 roku Senat RP przyjął uchwałę w sprawie przywrócenia pamięci zbiorowej Polaków postaci rotmistrza Witolda Pileckiego. W 2013 roku
został awansowany do stopnia pułkownika.

Najwyższe polskie odznaczenie Order Orła Białego nadany rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu
przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 27 lipca 2006 roku.
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