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W godzinę śmierci rtm. Pileckiego w Krakowie i
Oświęcimiu zapłonęły znicze pamięci
25 maja 2021 r., w 73. rocznicę zamordowania przez
komunistów rtm. Witolda Pileckiego, znicze pamięci zapalono
m.in. pod popiersiami bohatera w krakowskim parku Jordana i
na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu.

  

  

  

W parku Jordana obecni byli m.in. zastępca dyrektora krakowskiego IPN Cecylia Radoń,
wojewoda małopolski Łukasz Kmita, harcerze i przedstawiciele organizacji patriotycznych.
W krótkiej uroczystości w Oświęcimiu wziął udział dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab.
Filip Musiał, któremu towarzyszyli rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm.
Pileckiego dr Sonia Grychtoł i prorektor dr Radosław Folga. Oświęcimska szkoła wyższa
zajmuje m.in. budynek, do którego 14 czerwca 1940 r. Niemcy przywieźli pierwszy masowy
transport więźniów do KL Auschwitz. Do obozu zagłady trafiło wówczas 728 Polaków, m.in.
członkowie niepodległościowej konspiracji oraz aresztowani w obławach i łapankach.
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Znicze pamięci w całym kraju

Znicze pamięci rtm. Pileckiego zapłonęły w 30 miastach i miejscowościach całego kraju. Z
inicjatywy IPN upamiętniono w ten sposób Żołnierza Niezłomnego, którego komuniści zabili
25 maja 1948 r. o godz. 21.30. Ciało rotmistrza zostało potajemnie pogrzebano
prawdopodobnie na tzw. Łączce (kwatera „Ł” cmentarza Powązkowskiego).

Bełchatów, pod tablicą pamiątkową

Będargowo (woj. zachodniopomorskie), tablica na terenie Szkoły Podstawowej
im. rtm. W. Pileckiego – Będargowo 1, Przecław

Białystok, XI LO im. rtm. W. Pileckiego

Brzeziny (Łódź)

Bydgoszcz, marsz wzdłuż ul. rtm. W. Pileckiego

Chorzów, Skwer im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, po uroczystym odsłonięciu
rzeźby „Dłoń”, upamiętniajcej miejsce, w którym funkcjonował w latach 1944 -
1945 podobóz "Bismarckhütte" KL Auschwitz Birkenau o godz. 12.  W odsłonięciu
pomnika oraz zapaleniu zniczy pod tablicą poświeconą Rotmistrzowi, uczestniczyć
będzie p. Andrzej Pilecki, syn Witolda Pileckiego

Głubczyce (woj. opolskie) – ułożenie ze zniczy napisu „Pilecki”

Gorzków (woj. małopolskie) – uroczystość zorganizowana przez Chorągiew
Krakowską ZHP, Hufiec Wieliczka

Gorzów Wielkopolski, pomnik rtm. W. Pileckiego

Gdańsk, pomnik rtm. W. Pileckiego obok Muzeum II Wojny Światowej

Kierz Niedźwiedzi (woj. świętokrzyskie), Szkoła Podstawowa im. rtm. W.
Pileckiego

Kluczbork (woj. opolskie) – ułożenie ze zniczy napisu „Pilecki”

Koszalin, pomnik rtm. W. Pileckiego przy ul. Pileckiego 8 (godz. 21.30) oraz
symboliczny grób na cmentarzu komunalnym przy ul. Gnieźnieńskiej 44, kwatera
45-53, rząd 9, nr grobu 32 (godz. 21)

Kraków, pod popiersiem rtm. W. Pileckiego w Galerii Wielkich Polaków XX wieku,
w parku Jordana oraz na ul. Tynieckiej – uroczystość zorganizowana przez
Chorągiew Krakowską ZHP, Hufiec Kraków - Podgórze

Krasocin (woj. świętokrzyskie), Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. W.
Pileckiego

Lublin, na dziedzińcu Zamku Lubelskiego oraz przy Areszcie Śledczym przy ul.
Południowej 5

Łambinowice (woj. opolskie) – napis „Pilecki” na terenie byłego obozu jenieckiego

Nielepice (woj. małopolskie) – uroczystość zorganizowana przez Chorągiew
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Krakowską ZHP; Hufiec Podkrakowski

Olsztyn – przy pomniku Armii Krajowej

Opole – ułożenie ze zniczy napisu „Pilecki”

Oświęcim – pomnik przy Małopolskiej Uczelni Państwowej im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego

Połczyn Zdrój (woj. zachodniopomorskie) – tablica na skwerze przy ul. 5 Marca,
nieopodal Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP

Poznań – w podcieniach dziedzińca klasztoru dominikanów, pod tablicą
upamiętniającą rtm. W. Pileckiego

Śrem (woj. wielkopolskie) – pod pomnikiem rtm. W. Pileckiego w Parku Śremskich
Odlewników

Tomaszów Mazowiecki

Warszawa – al. Wojska Polskiego, pomnik rtm. W. Pileckiego (miejsce
aresztowania 19 września 1940 r.) oraz pod murem dawnego więzienia
mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej

Wieluń (woj. łódzkie) – przy popiersiu w parku im. rtm. W. Pileckiego

Wrocław – pomnik rtm. W. Pileckiego, promenada Staromiejska

Zator (woj. małopolskie) – Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Zatorze – uroczystość zorganizowana przez Chorągiew Krakowską
ZHP, Hufiec Ziemi Wadowickiej

Żyznów (woj. podkarpackie) – pod tablicą upamiętniającą rtm. W. Pileckiego

Rotmistrz Witold Pilecki

Służbę Polsce rozpoczął w czasie wojny z bolszewikami w 1920 r. Walczył podczas
kampanii wrześniowej 1939 r., a następnie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego.
W 1940 r., wykonując misję zleconą przez dowództwo ZWZ, dobrowolnie poddał się
aresztowaniu i wywózce do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, by zdobyć
informacje o zbrodniach Niemców i zorganizować konspirację niepodległościową. Na skutek
zagrożenia dekonspiracją podjął decyzję o ucieczce, którą udało mu się szczęśliwie
przeprowadzić.

W 1944 r. walczył w powstaniu warszawskim, w zgrupowaniu Chrobry II. Od 1945 r. służył
w 2. Korpusie Polskim we Włoszech, skąd – decyzją gen. Władysława Andersa – wrócił do
Polski, by odtworzyć rozbite po działaniach wojennych struktury wywiadowcze, działające
dla Rządu RP na Uchodźstwie.

Został aresztowany w maju 1947 r., osadzony w areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej w
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Warszawie i poddany okrutnemu śledztwu. Mimo tortur do końca zachował żołnierską
postawę. Pozostał wierny dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Przed II wojną światową Witold Pilecki gospodarzył w rodzinnym majątku w Sukurczach.
Organizował pomoc społeczną, kółka rolnicze i kursy przysposobienia wojskowego. Założył
rodzinę. Rozwijał zdolności artystyczne: rysował, malował, pisał wiersze…

Do 1989 r. wszelkie informacje o dokonaniach i losie Witolda Pileckiego podlegały w PRL
ścisłej cenzurze. W lipcu 2006 r. prezydent Lech Kaczyński w uznaniu zasług Witolda
Pileckiego i jego oddania sprawom ojczyzny odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła
Białego.


