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_PODWÓJNA WALKA
WITOLDA PILECKIEGO –
KARTA PRACY UCZNIA
PETR ŠIMÍČEK
(Przetłumaczenie Marta Chwalinska-Stach)

Co się dzieje z ludźmi znikającymi z Warszawy i innych miast okupowanej Polski? Do czego służy obóz,
który Niemcy stworzyli w Oświęcimiu? Na te pytania poszukiwało odpowiedzi dowództwo polskiego ruchu
oporu latem 1940. To wtedy zaczyna się jedna z niezwykłych misji II wojny światowej. Rotmistrz Witold
Pilecki daje się złapać w ulicznej łapance, aby kilka dni później stać się więźniem numer 4859 w obozie
koncentracyjnym Auschwitz I...
„Popychali nas przed sobą... W trakcie rozkazali jednemu, by biegł do słupa z dala od drogi, a następnie
oddali w jego kierunku serię z karabinu maszynowego... Wyciągnęli z pochodu dziesięciu przypadkowych
ludzi i zastrzelili z broni w czasie marszu, w ramach odpowiedzialności zbiorowej za ucieczkę, którą sami
zaaranżowali. Następnie wszystkich jedenaście ciał ciągnęli za sobą przywiązanych za nogę do motocykla.
Zakrwawionymi zwłokami prowokowali i drażnili psy“. Następnie dopisał: „Początkowo miałem wrażenie,
że nas zamknęli na oddziale w domu wariatów“.
Na tym etapie swojego istnienia obóz Auschwitz był przeznaczony przede wszystkim dla polskich więźniów
politycznych. Zadanie Pileckiego było jasne: poznać rzeczywistą sytuację, wysyłać raporty i zbudować sieć
konspiracyjną. /…/ Główne cele organizacji były bardzo skromne „podnosić na duchu, dostarczać i rozpowszechniać wiadomości z zewnątrz, w możliwie szerokim zakresie zapewniać żywność i dystrybucję odzieży“. /…/ Dopiero w drugiej fazie organizacja mogła przystąpić do przesyłania wiadomości na zewnątrz,
przede wszystkim ze względu na fakt, że wielu więźniów wysłano do prac poza obozem, w ten sposób zyskali
możliwość kontaktu z lokalnymi mieszkańcami. /…/ Jednocześnie Pilecki był kronikarzem Auschwitz. Już
po ucieczce opisał na dziesiątkach stron swój Raport – pierwszy całościowy opis życia i śmierci w piekle
obozu koncentracyjnego. Opisał m.in. pojawienie się „drugiego wymiaru“ obozu: maszyny zagłady, której
ofiarą stali się europejscy Żydzi.
Przeżył Auschwitz. Przeżył Powstanie Warszawskie. Zmarł z rąk polskich dowódców, skazany przez polskiego sędziego. Pętla wokół sieci Pileckiego zaczyna się zaciskać gdzieś pod koniec 1946 roku. Mimo
to odrzuca opcję wyjazdu z Polski. W końcu zostaje aresztowany latem 1947 roku. „Oświęcim to była
igraszka“ w porównaniu z metodami bolszewickich organów śledczych – mówi w takcie jednego z widzeń
z żoną. „Prokurator powiedział mi, że mój mąż jest jak wrzód, którego należy wyciąć“ – wspomina Maria
Pilecka. Nie pomaga fakt, że znajomy Pileckiego z oświęcimskiej sieci konspiracji, Józef Cyrankiewicz,
został premierem.
Pilecki przed sąd staje zrezygnowany, ale spokojny. Na zarzuty, że był szpiegiem dla obcych mocarstw, odpowiada rzeczowo: „Nie byłem rezydentem, a tylko polskim oficerem. Nie miałem wrażenia, że dopuszczam
się szpiegostwa. Również nie przyznaję się do absurdalnego oskarżenia o usiłowanie zabójstwa wyższych
urzędników Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy otrzymania pieniędzy od zagranicznego wy-
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wiadu. Z drugiej strony potwierdzam, że używałem fałszywych dokumentów i nie rejestrowałem swojego
pobytu. Nie mogłem przecież przyjść do Urzędu Bezpieczeństwa i oświadczyć, że jestem oficerem generała
Andersa“. Na ciele ma widoczne znaki tortur. Jeden z więźniów wspomina, że pierwszą rzeczą, jaką zauważył u Pileckiego, były wyrwane u dłoni paznokcie...
25 maja 1948 ziemski los Witolda Pileckiego zostaje zakończony. Wcześnie rano był eskortowany z celi.
Zmarł od strzału w tył głowy z bliskiej odległości – tak samo, jak tysiące innych ofiar sowieckiego totalitaryzmu, począwszy od morderstw w Katyniu. Jego ciało, razem z dziesiątkami innych, wrzucono do nieoznakowanego grobu na skraju cmentarza na Powązkach w Warszawie.

Maciej Ruczaj

Przeczytaj teksty, poszukaj właściwych informacji, ewentualnie zaczerpnij je
z kontekstu i uzupełnij „niekompletny“ medalion polskiego bohatera.

WITOLD PILECKI Urodził się 13 maja 1901 w Ołońcu – mieście w północno-zachodniej Rosji, w polskiej
rodzinie pochodzącej z regionu Nowogródek. W 1910 jego rodzina przeprowadziła się do Wilna na Litwie,
uczył się w szkole handlowej. Od 1914 należał do zakazanego przez rosyjskie władze harcerstwa. W trakcie
I wojny światowej został „żołnierzem-studentem“ i łączył studia z walką. W latach 1919-1920 brał udział w
polsko-_______________ walkach. W 1931 ożenił się, miał syna i córkę. W trakcie II wojny światowej walczył
przeciwko ______________ jako dowódca kawalerii, następnie działał w podziemiu. W 1940 roku zgłosił się
jako ochotnik, by dostać się do _____________________________, aby tam ________________________
i zorganizować _______________________. Misję spełnił i wraz z _______________ uciekł w 1943.
W trakcie Powstania Warszawskiego został w randze kapitana pojmany przez Niemców, następnie
wyzwolony przez Amerykanów. W 1947 roku złapany przez polską ______________________________
i oskarżony o ___________________________. W roku 1948 został _______________________
i _________________________________________________________________________.
Źródło: medalion Witolda Pileckiego w książce Abychom nezapomněli. Výpověď o totalitě v Evropě.

Zastanów się nad motywacją Witolda Pileckiego, aby dać się zamknąć – dlaczego
podjął taką decyzję w trakcie wojny? Wypisz w punktach jego cele / konkretne
działania w obozie w Oświęcimiu.
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Podaj powody, dla których jego losy po wojnie ponownie się skomplikowały. Własnymi słowami opisz, jakie stanowisko zajął w stosunku do nowego reżimu komunistycznego i jak jego działania oceniali polscy komuniści.

Odszukaj przyczyny powstania oddziałów tzw. żołnierzy-banitów i w punktach
opisz ich cele.
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Porównaj poniższe fotografie i dokładnie je opisz. Zapisz, co mają wspólnego
i co je odróżnia, określ, gdzie zostały wykonane. Elementy wizualne porównaj
z informacjami z tekstów.

PODOBIEŃSTWA

RÓŻNICE
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Zastanów się nad tym, czy ma dziś sens powracać do podobnych historii, by
je przypominać. Zapisz wszystkie argumenty. Jak, według ciebie, powinna
wyglądać pośmiertna rehabilitacja i przywrócenie godności Witoldowi Pileckiemu
(konkretne działania, cele, wydarzenia, gesty) i jak, w takich przypadkach,
miałaby być zwrócona „sprawiedliwość“?

SWOJĄ OPINIĘ PORÓWNAJ Z KONKRETNYMI INFORMACJAMI Z PONIŻSZEGO TEKSTU.
Proces sądowy Pileckiego był częścią procesów z członkami Armii Krajowej i pozostałymi osobami
związanymi z polską władzą na emigracji w Londynie. Witold Pilecki i wszyscy pozostali, skazani w
procesach politycznych, byli zrehabilitowani 1 września 1990. W roku 1995 został on pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, a w 2006/2007 zyskał in
memoriam najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego. Dnia 6. września 2013 Minister Obrony
pośmiertnie podniósł go do rangi pułkownika. W tym czasie prokurator Czesław Łapiński i pozostali, którzy
byli związani ze skazaniem Pileckiego, zostali oskarżeni o jego zabójstwo. Cyrankiewicz, który przeciw
niemu świadczył, zmarł już w 1989 roku. Prokurator Łapiński zmarł w 2004, jeszcze przed wydaniem przez
sąd wyroku…
			

medalion W. Pileckiego na Wikipedii

ŹRÓDŁA TEKSTÓW I FOTOGRAFII:
PURVES, Gillian, ed. a SCHREIBER, Penny. Abychom nezapomněli: výpověď o totalitě v Evropě: čítanka pro starší
středoškoláky kdekoliv v Evropě. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Platforma evropské paměti a svědomí, 2013. 288 s.
http://pilecki.ipn.gov.pl/
http://www.en.pilecki.ipn.gov.pl/rpe/photo-gallery/auschwitz/8196,Auschwitz.html
http://natemat.pl/155601,pilecki-sam-zglosil-sie-do-piekla-na-ziemi-jego-raport-z-auschwitz-zatrwaza-i-otwiera-oczy-cytaty
http://www.pilecki.ipn.gov.pl/rp/galeria-1/proces/7107,Proces.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Witold_Pilecki
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/polsky-ozbrojeny-odboj-v-letech-1944-1963/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vojaci-psanci-soubor-pramenu-k-polskemu-ozbrojenemu-odboji-v-letech-1944-1963/
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