O żołnierzu niezłomnym - Witoldzie Pileckim
Wyobraź sobie, że jesteś reżyserem, który przygotowuje film dokumentalny o Witoldzie Pileckim
zatytułowany „Żołnierz niezłomny” i któremu rozsypały się przygotowane materiały. Dopasuj zdjęcia i
dokumenty do poszczególnych części życiorysu Pileckiego – przed wojną, podczas wojny i po wojnie.
Do każdej z części wymyśl tytuł, który odzwierciedlałby główne osiągnięcia bohatera w tym okresie życia.
Zapisz też robocze tytuły czterech scen, które zamieściłbyś w każdej z części.
Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. W 1910
r. razem z matką zamieszkał w Wilnie. Rozpoczął
tam naukę w szkole handlowej, związał się też z
nielegalnie
działającym
skautingiem.
Po
odzyskaniu
przez
Polskę
niepodległości
kontynuował naukę w gimnazjum im. Joachima
Lelewela w Wilnie. Wkrótce włączył się jednak do
zbrojnej walki o granice tworzącego się państwa
polskiego.
Na początku 1921 r. został zwolniony z wojska,
wrócił do Wilna , by kontynuować naukę w
gimnazjum oraz działać w harcerstwie. W maju
tegoż roku złożył egzamin maturalny.
W 1922 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie im.
Stefana Batorego jako nadzwyczajny słuchacz
Wydziału Sztuk Pięknych. Brak środków
utrzymania, ciężka choroba ojca Juliana,
zadłużenie majątku Sukurcze zmusiły Witolda do
rezygnacji z ambitnych planów studiowania i
podjęcia pracy zarobkowej. We wrześniu 1926 r.

został właścicielem majątku, zaczął go
modernizować i rozwijać, aby był przykładem dla
okolicznych właścicieli ziemskich i osadników
wojskowych.
W 1929 r. poznał Marię Ostrowską, młodą
nauczycielkę miejscowej szkoły, którą poślubił w
1931 r. Zzamieszkali w Sukurczach, gdzie urodził
się im syn, a następnie córka.
Jako obywatel ziemski działał na rzecz innych,
starając się przyciągnąć do pracy społecznej
swoich przyjaciół i sąsiadów. Założył kółko rolnicze
i mleczarnię, której był prezesem. Zajmował się
także opieką społeczną. Oprócz tych rozlicznych
zajęć znajdował czas na działalność artystyczną;
pisał wiersze i malował. Do dziś w kościele
parafialnym w Krupie wiszą dwa obrazy pędzla
Witolda Pileckiego. Zachowały się także baśniowe
obrazy i rysunki namalowane dla dzieci: własnych
i znajomych.

Gdy 1 września 1939 r. Niemcy zaatakowały
Polskę, Witold Pilecki walczył jako żołnierz w
rodzinnych okolicach. Po klęsce przedostał się do
Warszawy, gdzie wraz z grupą znajomych założył
organizację wojskową – Tajną Armię Polską
przyjmując 9 listopada 1939 r. za początek jej
działalności.
W 1940 r. władze niemieckie zaczęły organizować
na ziemiach polskich obozy koncentracyjne. Obok
zastraszenia społeczeństwa chodziło również o
wyzyskanie darmowej siły roboczej i grabież
mienia, oraz eksterminację więźniów.
Aresztowania wśród żołnierzy Tajnej Armii
Polskiej, osadzanie coraz większej liczby
skazańców w obozie koncentracyjnym Auschwitz i
rozszerzająca się jego zła sława - wpłynęły na
decyzję Witolda Pileckiego, by dobrowolnie się
udać i na własne oczy przekonać, co się tam działo.
Zamiar ten zrealizował 19 września 1940 r.
podczas łapanki na Żoliborzu, skąd pod
nazwiskiem Tomasza Serafińskiego dostał się do
Auschwitz jako więzień nr 4859.

Po przekroczeniu bramy z napisem „Arbeit macht
frei”, niezależnie od przygotowania i wyobrażeń,
każdy przybyły przeżywał szok. Tak samo
zareagował Witold Pilecki. W czasie pobytu w
Auschwitz trzykrotnie poważnie zachorował, ale
pod opieką dr Jana Deringa, żołnierza TAP
powrócił do sił. Obozowe przeżycia nie tylko nie
załamały Pileckiego psychicznie, ale jakby
dodatkowo mobilizowały do walki i do działania.
Pierwsza grupa konspiracyjna, którą zawiązał
wśród więźniów przywiezionych z Warszawy
nosiła nazwę Tajnej Organizacji Wojskowej. W
miarę włączania kolejnych grup organizacji
zmieniono nazwę na Związek Organizacji
Wojskowych. Ważnym polem działania Pileckiego
w obozie było przekazywanie meldunków do
Komendy Głównej polskiej konspiracji w
Warszawie.
Wiosną 1943 r. rozpoczęły się aresztowania wśród
najbliższych
współpracowników
„Tomasza
Serafińskiego”. Witold Pilecki podjął plan ucieczki
z Auschwitz. Wraz z dwoma więźniami: Janem

© Joanna Wojdon, 2019

O żołnierzu niezłomnym - Witoldzie Pileckim
Redzejem i Edwardem Ciesielskim dokonał tego w
Po przybyciu do Warszawy włączył się aktywnie w
czasie świąt wielkanocnych z 26 na 27 kwietnia
pracę konspiracyjną pod przybranym nazwiskiem
1943 r. Chciał osobiście w Komendzie Głównej
„Romana Jezierskiego”. Nadal żył sprawami
przedstawić sytuację w KL Auschwitz i uzyskać
oświęcimiaków otaczając opieką ich rodziny,
zgodę na akcję zbrojną i wyzwolenie więźniów. Po
udzielając im – w miarę ówczesnych możliwości –
ucieczce, podczas pobytu w Wiśniczu poznał
wsparcia materialnego. Aż do wybuchu Powstania
osobiście autentycznego Tomasza Serafińskiego, z
Warszawskiego żywo interesował się samym
którym
nawiązał
dozgonną
przyjaźń
i
obozem i cały czas był w kontakcie z tamtejszym
korespondował niemal do końca informując o
podziemiem.
sobie i współtowarzyszach ucieczki.
Po wojnie Witold Pilecki był przekonany, że
„polscy” komuniści są agentami wrogiego
mocarstwa. Stąd wierność złożonej przysiędze
nakazywała mu służyć prawowitemu rządowi
Rzeczypospolitej Polskiej i jej dowództwu
wojskowemu, które znajdowało się wtedy za
granicą. Wykorzystał swoje wcześniejsze kontakty,
by zbierać informacje o tym, co działo się w kraju,
jakich nadużyć dokonywały władze, i przekazywać
te informacje za granicę.
Władze komunistyczne kontynuowały akcje
przeciw polskiemu podziemiu. W ciągu kilku
miesięcy 1946 r. stracono ogółem 120 członków
różnych organizacji podziemnych.
W czerwcu 1946 r. Witold Pilecki otrzymał za
pośrednictwem emisariuszki z Włoch wydany
przez gen. Andersa rozkaz wyjazdu na Zachód,
gdyż jest spalony i poszukiwany. Jednak „Roman
Jezierski” ociągał się z podjęciem decyzji z dwóch
powodów: tu miał rodzinę, a żona odmówiła
wyjazdu z dziećmi, choć sama nalegała na jego
wyjazd; oraz nie było odpowiedniego kandydata
na jego miejsce. Na początku 1947 r. szef sztabu II
Korpusu gen. Kazimierz Wiśniowski odwołał
poprzedni rozkaz i zatwierdził pracę Witolda
Pileckiego w kraju.

Witolda Pileckiego zatrzymano 8 maja 1947 r. Od
9 maja znajdował się w X Pawilonie więzienia
mokotowskiego w całkowitej izolacji. W czasie
przesłuchań był torturowany.
15 marca 1948 r. w południe ogłoszono wyrok: W.
Pilecki, M. Szelągowska i T. Płużański zostali
skazani na karę śmierci, M. Sieradzki na
dożywocie, a pozostali na kilkanaście lat więzienia.
W uzasadnieniu wyroków śmierci sąd wojskowy
podał: „dopuścili się najcięższej zbrodni stanu i
zdrady narodu, cechowało ich wyjątkowe napięcie
złej woli, przejawiali nienawiść do Polski Ludowej i
reform społecznych, zaprzedali się obcemu
wywiadowi i wykazali szczególną gorliwość w akcji
szpiegowskiej”
Prośby o ułaskawienie skierowane do prezydenta
Bolesław Bieruta przez obrońcę, przez przyjaciół
oświęcimskich i przez Marię, żonę Pileckiego
zostały odrzucone.
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.

Niezłomny to znaczy „niedający się zwyciężyć”. Uzasadnij, że Witold Pilecki zasługuje na to miano,
odnosząc się do każdej części jego biografii.
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