
Małgorzata Złydach Kl.1 TL 



II Wojna Światowa  
II wojna światowa – największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 
września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8/9 maja 1945). Jej teatr działań 
wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, 
północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody 
wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością 
państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki 
Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były 
państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 
1,7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi z bronią. Według różnych szacunków zginęło 
w niej od 50 do 78 milionów ludzi, ale wielu z nich dzielnie walczyło do ostatniej 
chwili. Dla Polski było to bardzo mocne doświadczenie, ponieważ obywatele 
pokazali swoje waleczne siły. W mojej prezentacji przedstawię jedną z ważnych 
postaci, którą pamiętamy po tych wstrząsających wydarzeniach. 



Witold Pilecki
Witold Pilecki urodził się 13 maja 
1901 r. w Ołońcu w Rosji. Pochodził z 
rodziny szlacheckiej o tradycjach 
niepodległościowych. Jego dziad 
Józef Pilecki został zesłany na Syberię 
za udział w Powstaniu Styczniowym, 
a majątek rodzinny na 
Nowogrodczyźnie uległ częściowej 
konfiskacie. Młody Witold 
wychowywał się w Wilnie. Tam, jako 
uczeń gimnazjum związał się z 
ruchem harcerskim. Pod koniec I 
wojny światowej wstąpił do 
oddziałów samoobrony, które na 
przełomie 1918 i 1919 r. przejęły 
władzę w mieście, a następnie broniły 
go przed bolszewikami.



WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 
Wojna polsko-bolszewicka- W latach 1918–1921 
służył w Wojsku Polskim, walczył podczas wojny 
z bolszewikami. Jako kawalerzysta brał udział w 
obronie Grodna. 5 sierpnia 1920 wstąpił do 211 
pułku ułanów i w jego szeregach walczył w 
Bitwie Warszawskiej, bitwie w Puszczy 
Rudnickiej i jako ochotnik – w buncie 
Żeligowskiego. Dwukrotnie odznaczony został 
Krzyżem Walecznych. 



Udział w II Wojnie Światowej

W sierpniu 1939 został zmobilizowany do służby w Wojsku 
Polskim. Po wybuchu II wojny światowej walczył w kampanii 
wrześniowej jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii 
dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty Armii „Prusy”, a następnie w 41 
Dywizji Piechoty na przedmościu rumuńskim. Pod jego 
dowództwem, w trakcie prowadzonych walk, ułani zniszczyli 7 
niemieckich czołgów oraz 2 nieuzbrojone samoloty. Ostatnie 
walki jego oddział prowadził jako jednostka partyzancka. Pilecki 
rozwiązał swój pluton 17 października 1939 i przeszedł do 
konspiracji.



Auschwitz

Do obozu Pilecki trafił w nocy z 21 na 22 września 1940 wraz z tzw. drugim 
transportem warszawskim. Jako więzień nr 4859 był głównym organizatorem 
konspiracji w obozie.

Pilecki wyznaczył stworzonej przez siebie organizacji 
następujące cele:

• podtrzymywanie na duchu kolegów,
• przekazywanie współwięźniom wiadomości z zewnątrz 

obozu,
• potajemne zdobywanie żywności i odzieży oraz jej 

rozdzielanie,
• przekazywanie wiadomości poza druty KL Auschwitz,
• przygotowanie własnych oddziałów do opanowania 

obozu podczas ewentualnego zaatakowania go z 
zewnątrz przez oddziały partyzanckie, z równoczesnym 
zrzutem broni i siły żywej (desant).



W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 Pilecki wraz z dwoma współwięźniami zdołał 
uciec z obozu, byli to Jan Redzej i Edward Ciesielski[18]. Wzdłuż toru kolejowego 
doszli do Soły, a następnie do Wisły, przez którą przepłynęli znalezioną łódką. U 
księdza w Alwerni dostali posiłek oraz przewodnika. Przez Tyniec, okolice 
Wieliczki i Puszczę Niepołomicką przedostali się do Bochni i tam ukrywali się u 
państwa Oborów przy ulicy Sądeckiej. Następnie dotarli do Nowego Wiśnicza, 
gdzie Witold Pilecki odnalazł prawdziwego Tomasza Serafińskiego. Serafiński 
skontaktował go z oddziałami AK, którym przedstawił swój plan ataku na obóz 
w Oświęcimiu. 



Powstanie Warszawskie 

W 1943–1944 służył w oddziale III 
Kedywu KG AK, brał udział w 
powstaniu warszawskim. Początkowo 
walczył jako zwykły strzelec w kompanii 
NSZ „Warszawianka”, później dowodził 
jednym z oddziałów zgrupowania 
Chrobry II na Woli w rejonie ulic 
Towarowej, Pańskiej, Miedzianej i 
Żelaznej oraz placu Starynkiewicza –
obszar ten nazwano „Reduta Witolda”; 
należał on do terenów najdłużej 
utrzymanych w rękach powstańców.
W latach 1944–1945 przebywał w niewoli 
niemieckiej 



Po Wojnie…
„Witold” poświęcał swój czas również na gromadzenie 
materiałów i spisywanie wspomnień o KL Auschwitz. W 
czerwcu 1946 Pilecki dowiedział się, że otrzymał rozkaz 
opuszczenia kraju. Do września unikał kontaktu z 
wysłanniczką II Korpusu kpt. Jadwigą Mierzejewską. Nie 
opuścił kraju, bo nie miał zastępcy, któremu mógłby 
przekazać swoje obowiązki, a żona Maria Pilecka 
zdecydowanie odmówiła wyjazdu z kraju razem z 
dziećmi[29]. Rozważał skorzystanie z tak zwanej amnestii w 
1947, ostatecznie postanowił jednak nie ujawniać się.



3 marca 1948 przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął 
się proces tzw. „grupy Witolda”. Rotmistrz Pilecki został oskarżony o:

• zorganizowanie na terenie Polski sieci wywiadowczej na rzecz gen. 
Andersa;

• przygotowywanie zbrojnego zamachu na grupę dygnitarzy MBP tzw. 
likwidacja „mózgów MBP” – Raport Brzeszczota;

• przyjęcie korzyści majątkowej od osób działających w interesie obcego 
rządu;

• zorganizowanie trzech składów broni oraz nielegalne posiadanie broni 
palnej, amunicji i materiałów wybuchowych;

• brak rejestracji w Rejonowej Komendzie Uzupełnień;
• posługiwanie się fałszywymi dokumentami na nazwisko Jezierski Roman i 

Pilecki Witold.



Wyrok i Śmierć 
15 marca 1948 rotmistrz został skazany na karę śmierci. W drugiej 
instancji, 3 maja 1948, Najwyższy Sąd Wojskowy wyrok ten utrzymał w 
mocy. Wyrok wykonano dnia 25 maja w więzieniu mokotowskim na 
Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy. Wykonawcą wyroku był Piotr 
Śmietański zwany „Katem z Mokotowa”.

Witold Pilecki pozostawił żonę, córkę i syna. Po przeprowadzonych w 
2012 ekshumacjach i badaniach nie ustalono miejsca pochówku, choć 
podejrzewa się, iż jest nim kwatera na Łączce, gdzie potajemnie chowano 
ofiary UB, by pamięć w Polsce po nich zginęła. Alternatywnym miejscem 
ukrycia zwłok może być teren więzienia przy ul. Rakowieckiej w 
Warszawie. Oprócz zbiorowej mogiły w kwaterze na Łączce istnieje 
rodzinny grób symboliczny 



Dziękuję za Uwagę!


