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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały

w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego
i przywrócenia jego postaci pamięci zbiorowej Polaków.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy
senatora Zbigniewa Romaszewskiego.
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projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia ..........
w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego postaci
pamięci zbiorowej Polaków

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 60 rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego,
pragnie uhonorować Go, uznając za godny do naśladowania wzór Polaka, bez reszty oddanego
sprawie Ojczyzny. Jego niezaprzeczalnie heroiczny czyn, jakim było dobrowolne znalezienie
się w KL Auschwitz, stawia Witolda Pileckiego wśród najodważniejszych ludzi na świecie.
Powinien więc – stać się dla Europy a może i świata, wzorem bohaterstwa i oporu przeciw
systemom totalitarnym. Jak wielu Polaków, został bowiem Pilecki poddany straszliwej próbie
niszczącej machiny systemu hitlerowskiego a po wojnie stalinowskiego. Z obydwu wyszedł
zwycięzcą, choć w komunistycznym więzieniu stracił życie.
Niestety oprawcom udało się zniszczyć pamięć o nim.
W czasie obchodów 60 rocznicy wyzwolenia Auschwitz Aleksander Kwaśniewski wobec
całego świata przywołał pamięć ruchu oporu w obozie. I wobec całego świata powtórzył
kłamstwo o ruchu oporu, podkreślając zasługi Józefa Cyrenkiewicza. Nie padło wówczas
nazwisko jednego z najodważniejszych – Witolda Pileckiego.
Dzisiaj

mimo
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go

przez

Prezydenta

Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego, młode pokolenie nadal zbyt mało
`wie o Witoldzie Pileckim.
Urodzony w 1901 r. był uczestnikiem niepodległościowego harcerstwa, potem wojny
polsko – bolszewickiej. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu.
W Kampanii Wrześniowej dowodzi oddziałem kawalerii. Po kapitulacji współzałożyciel Tajnej
Armii Polskiej. W 1940 staje się dobrowolnym więźniem KL Auschwitz, by zdobyć informacje
i zorganizować w obozie ruch oporu. Dzięki niemu świat uzyskał wiadomości o tym, co działo
się w obozie. Po udanej ucieczce w 1943 awansuje do stopnia rotmistrza. W czasie Powstania
Warszawskiego walczy w Zgrupowaniu „Chrobry II”. Dowodzona przez niego placówka,

ryglująca Aleje Jerozolimskie ma strategiczne znaczenie dla działań powstańczych. Po
kapitulacji zostaje jeńcem oflagu Murnau. Po wyzwoleniu wstępuje do 2 Korpusu Polskiego we
Włoszech. Na rozkaz gen. Andersa pod koniec 1945 wraca do kraju. 5 maja 1947 zostaje
aresztowany pod zarzutem prowadzenia działalności wywiadowczej na rzecz II Korpusu.
Rotmistrz Witold Pilecki w 1948 zostaje skazany na karę śmierci i stracony 25 maja 1948 roku.
Całe życie Pileckiego może być wzorem, wzorem jak się uczyć, pracować, modlić się,
walczyć i gdy trzeba umierać za ojczyznę.
Dobrowolne zejście do piekła Auschwitz, przetrwanie najgorszych upokorzeń
i potworności obozu koncentracyjnego, zorganizowanie pomocy i samoobrony współwięźniów
i wyjście z tego po dwu i pół roku w pełni sił moralnych, to wyczyn niezwykły.
Chcemy aby pamięć o Witoldzie Pileckim, była jednym z elementów budujących
zbiorową tożsamość Polaków. Senat Rzeczypospolitej pragnie aby 60 rocznica śmierci była
początkiem przywrócenia pamięci zbiorowej, sylwetki rotmistrza Witolda Pileckiego.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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