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Znicze pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego –
Zabrze, 25 maja 2020
W jedenastu miastach kraju przedstawiciele Instytut Pamięci
Narodowej oddali hołd rtm. Witoldowi Pileckiemu,
zamordowanemu przed 72 laty w mokotowskim więzieniu. 25
maja 2020 r. o 21.30 – w godzinę śmierci bohatera niezłomnego
– pod pomnikami rotmistrza zapłonęły znicze pamięci.

  

  

  

  

W poniedziałek 25 maja 2020 r. minęło 72. lata od śmierci rtm. Witolda Pileckiego.
Dyrektor Oddział IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder tego dnia o godz. 21.30 zapalił
znicze oraz złożył kwiaty w Zabrzu przy tablicy poświęconej pamięci rtm. Witolda Pileckiego
usytuowanej w parku im. rtm. Witolda Pileckiego, przy ul. 3 Maja. W uroczystości wzięli
udział: Anna Milcarz, dyrektor Zespołu Szkól nr 3 im. W. Pileckiego w Zabrzu oraz Edyta
Porządnicka-Lamch, dyrektor XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w
Katowicach wraz z nauczycielami.
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Rotmistrz Witold Pilecki (1901 – 1948)

pseudonimy „Witold", „Tomek", „Romek", nazwiska konspiracyjne: „Tomasz Serafiński",
„Roman Jezierski, „Leon Bryjak", „Jan Uznański", „Witold Smoliński", kryptonim „T-IV";
oficer rezerwy Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, dobrowolny więzień
KL Auschwitz, oficer Komendy Głównej Armii Krajowej i „NIE", więzień polityczny okresu
stalinowskiego, ofiara mordu sądowego.

Żołnierz niezłomny, żołnierz wyklęty, żołnierz „Rzeczypospolitej utraconej”, ostatni ułan
Rzeczypospolitej, „ochotnik do Auschwitz”, jeden z sześciu najodważniejszych ludzi
europejskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Jest symbolem Polski, która – w
wyniku działań okupujących ją sowieckiej Rosji i hitlerowskich Niemiec – została
bezpowrotnie utracona. Należał do pokolenia urodzonego pod zaborami, którego misją było
odzyskanie przez Polskę niepodległości, a gdy to się dokonało – praca dla wielkości wolnej
ojczyzny. Pokolenia wychowanego na ciągle żywych tradycjach powstań narodowych i
ukształtowanego przez zawołanie „Bóg – honor – Ojczyzna”.

25 maja 1948 r. o godz. 21.30 w obecności Wiceprokuratora Naczelnej Prokuratury Wojska
Polskiego mjr S. Cypryszewskiego, Naczelnika więzienia Mokotowskiego – por. Ryszarda
Mońko, lekarza por. dr lek. Kazimierza Jezierskiego, duchownego – ks. kpt. Wincentego
Martusiewicza rozstrzelano Witolda Pileckiego, a ciało potajemnie pogrzebano
prawdopodobnie na tzw. „Łączce” dziś kwatera „Ł” cmentarza Powązkowskiego.

Dopiero we wrześniu 1990 r. Sąd Najwyższy uniewinnił rotmistrza i jego towarzyszy, ukazał
niesprawiedliwy charakter wydanych wyroków, uwypuklił patriotyczną postawę skazanych
w tym procesie.W lipcu 2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyński w uznaniu zasług Witolda
Pileckiego i jego oddania sprawom ojczyzny odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła
Białego.

Więcej o W. Pileckim na portalu podziemiezbrojne.ipn.gov.pl
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