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ZESPÓŁ SZKÓŁ W JODŁOWEJ

    „OBIECAJ MI TATO”

          Wiosna 1944 roku była wyjątkowo ciepła. Słońce każdego niemal dnia było wysoko na
niebie i ogrzewało wszystkich swoimi ciepłymi promieniami. Matka Ziemia budziła się do życia,
po tak srogiej i  mroźniej zimie. Cały świat rozkwitał, kwiatki wypuszczały młode pączki, a liście
nabierały pięknego, żywego koloru. Słychać było pierwsze śpiewy ptaków i brzęczenia owadów.
W pobliskich strumykach i potokach woda delikatnie szumiała. Rolnicy na swoich polach siali
pierwsze zboża jare i sadzili jarzyny. Inni ciężko pracowali w lesie, aby zrobić zapasy drzewa na
zimę. I choć wojna przysparzała ludziom smutek na twarzach, to cieszyli się, że nadeszła wiosna.
Witold Pilecki i cała jego rodzina również napawała się ciepłem słońca. Kiedy tylko mieli chwilę
czasu szli  razem na spacer lub przesiadywali w ogrodzie obok domu rodziców Marii. Witold
nieraz mówił do swojej żony: "Marysiu jak to dobrze, że mamy miejsce na ziemi, gdzie zawsze
możemy powrócić i powspominać dawne czasy”. Ona zawsze w tej kwestii zgadzała się z nim,
bo  była  tego  samego  zdania.  Dzieci  Pileckich  różniły  się.  Andrzej  był  bardzo  dociekliwym
dzieckiem,  wszystko  chciał  wiedzieć,  był  taki  sam  jak  jego  ojciec.  Zosia  to  całkowite
przeciwieństwo, była spokojna i cicha. Miała to po matce. Pileccy wychowywali ich w duchu
polskości i wiary w Boga. Było to dla nich ważne, dlatego czytali im polskie książki, uczyli
modlitw  po  polsku  i  zawsze  rozmawiali  po  polsku.  Pewnego  dnia,  a  był  to  tydzień  przed
Świętami Wielkanocnymi Witold z Andrzejem siedzieli na kocu i rozmawiali. 

- Tatusiu, a co to jest Polska? - zapytał z zaciekawieniem Andrzejek. 

- Polska to nasz kraj, nasza Ojczyzna. To nasze miejsce w którym mieszkamy. Nigdy nie możemy
się wstydzić tego że jesteśmy Polakami i mówimy po polsku. Jak trzeba musimy o nią walczyć,
bo sama sobie nie poradzi, a nieraz nawet trzeba za nią oddać życie, jako patriota, czyli ten kto
kocha swój kraj. - odpowiedział Witold choć nie rozumiał skąd u syna takie pytanie.

- A ty jesteś patriotą? Ja myślę że jesteś i to bardzo wiernym, a ja chciałabym być taki jak ty.
Chcę  walczyć  o  Ojczyznę  i  też  jakbym musiał  to  poszedłbym do  Auschwitz  -  zapędził  się
Andrzej. 

- Gdzie? Co ty powiedziałeś? Skąd wiesz co to jest  Auschwitz i  że ja tam byłem? - zapytał
zdenerwowany Witold.

- Przepraszam, szperałem trochę w twoich dokumentach. Wiem, że za siedem dni minie rok od
kiedy stamtąd wyszedłeś. Jesteś na mnie zły? - zapytał syn. 
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-  Nie,  nie  jestem,  może  powinienem  ci  o  tym  powiedzieć,  ale  nie  dziś.  Kiedy  indziej.
Zapomnijmy o tym i więcej nie rozmawiajmy. Jesteś jeszcze za młody na tak trudne tematy. -
odpowiedział synowi. 

- Dobrze już nie będę, mam tylko jeszcze jedno pytanie, skoro mówisz, że w Polsce rozmawia się
po polsku, to dlaczego w szkole chcą abyśmy mówili po niemiecku? - zapytał Andrzej. 

- Synku język polski jest w naszych sercach i nikt nam go nie odbierze - pewnie odpowiedział
Witold. 

- Dobrze tato, a obiecasz mi, że kiedyś w Polsce będzie można mówić po polsku wszędzie, i w
szkołach i w domu, a po ulicach nie będą chodzić żołnierze obcego kraju? - poprosił smutnym
głosem chłopiec. 

- Obiecuję ci to synku - odpowiedział poruszony pytaniami syna Witold. 

          I po tej rozmowie z synem, w Pileckim utwierdziło się przekonanie, że nigdy nie może
przestać walczyć o wolną Ojczyznę. Po wszystkich trudach wojny których doznał, po pobycie w
Auschwitz,  ucieczce,  głodzie  i  zimnie  którego  doświadczył  wiedział  że  nie  może  przestać
walczyć, chociażby miał to przeżyć jeszcze raz. Pragnął odbudowy silnej i niepodległej Polski. 

Żona Pileckiego Maria w swojej bibliotece miała dużo książek, w których były zdjęcia i mapy
Polski sprzed wojny. Miała też książki dla początkujących architektów. Codziennie przynosiła je
mężowi, a on je czytał, przeglądał i studiował. Niestety najbliższe miesiące były bardzo trudne
dla rodziny Pileckich, tak jak i dla wszystkich Polaków. Latem wybuchło Powstanie Warszawskie
w którym Witold walczył z bronią w ręku, a rodzina zamartwiała się, czy jeszcze kiedyś się
zobaczą. Po upadku Powstania Pilecki trafił do niemieckiego stalagu Lamsdorf, a później został
przewieziony do oflagu w Murnau.

 Kiedy od rozmowy z synem minęło kilkanaście  miesięcy i  Witold po trudnych przeżyciach
powrócił do Polski z Włoch, gdzie trafił po wyzwoleniu oflagu zastał inną Polską. Inną niż ta o
której marzył, o którą walczył i dla której tyle już w swoim życiu przeszedł.

Polskę  opuściły  niemieckie  siły  zbrojne,  ale  niestety  na  ich  miejsce  w  roli  "wyzwoleńców"
przybyli "z pomocą Polsce" Sowieci.

Pilecki  wiedział  że nie  są  to  prawdziwi wyzwoleńcy,  bo słyszał  o  ich strasznych czynach w
czasie wojny, dlatego zamierzał znowu walczyć, tym razem o wyzwolenie kraju spod sowieckiej
okupacji. Rozpoczął działalność konspiracyjną. Na początku niektórzy Polacy rzeczywiście byli
przekonani, że Rosjanie mają dobre zamiary i chcą dobra Polaków, ale Witold Pilecki nie dał się
zwieść. W jego głowie rodziło się mnóstwo pomysłów, które przelewał na kartkę. Kiedy był już
gotów, narażając się na zdekonspirowanie, poszedł do urzędu wyższych władz, które sprawowali
Sowieci. Pod pretekstem przedstawienia im swoich pomysłów projektów odbudowy Warszawy
Warszawy,  próbował  zdobyć  trochę  informacji  o  zamiarach  Sowietów.  Pomysły  Pileckiego
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spodobały im się. Wiedzieli bowiem, że muszą robić cokolwiek dla Polaków, aby ich zadowolić i
nadal oszukiwać, że odbudowują Polskę dla nich. Witold już myślał, że uda mu się dostać pracę,
którą  wykorzysta  dla  swoich  działań  wywiadowczych,  jednak  wtedy  Rosjanin  z  którym
rozmawiał powiedział do niego:

- Tovarishch, nam nravyatsya vashi idei, no chtoby rabotat' s nami, vam nuzhno prisoyedinit'sya k
nashey  partii  co  znaczyło  (Towarzyszu,  twoje  pomysły  podobają  nam się,  ale  żeby  z  nami
pracować musisz zapisać się do naszej partii) - dumny z siebie popatrzył na Pileckiego.

-  Ja muszę się  zastanowić,  jeszcze nie  jestem pewien czy chcę -  odpowiedział  zestresowany
Pilecki.

- Vy dolzhny dumat'  zdes'  i  seychas,  posmotret',  skol'ko yeshche zhdut,  chtoby ustroit'sya na
rabotu u nas (Musisz zastanowić się tu i teraz zobacz ilu jeszcze czeka żeby dostać u nas pracę) -
wskazał ręką na kolejkę mężczyzn stojących za Pileckim.

Pilecki wyszedł z budynku i próbował poukładać myśli. Wiedział co kryło się pod propozycją
Rosjanina.  Nigdy  nie  zgodzi  się  na  współpracę  z  kolejnym  okupantem,  ale  pomyślał,  że
podejmując tę pracę, postara się wyciągać od Sowietów informacje, które mogą mu się przydać
w działalności wywiadowczej.

Każdy dzień w pracy wyglądał tak samo. Pilecki rysował swoje projekty i oddawał Rosjanom.
Czasami podsłuchiwał pod ich drzwiami i wszystko skrupulatnie, notował i ostrzegał leśnych
żołnierzy przed tym co planują.  Często szperał  w dokumentach,  robił  kopie i  tworzył  swoją
dokumentację. Nie chciał zawierać przyjaźni, uważał bowiem, że im mniej osób wie o tym co
robi, tym lepiej. 

Pewnego dnia ogłoszono, że partia organizuje bal dla wszystkich towarzyszy z rodzinami. Bal
miał mieć charakter zapoznawczy dla osób z partii, czyli dla wszystkich tych, którzy pracowali
przy  odbudowie  powojennej  Polski.  Pilecki  postanowił  udać  się  na  przyjęcie  w konspiracji.
Kiedy powiedział o tym żonie nie chciała się zgodzić, ale jak powiedział jej, że pijani Rosjanie
mogą wygadać różne plany wobec Polaków, zgodziła się. Ubrali się bardzo elegancko, Maria
była  w  długiej  granatowej  sukni,  włosy  miała  spięte  w  wysokiego  koka,  a  Witold  był  w
garniturze, do którego Maria dobrała mu pod kolor swej sukienki krawat. Bal miał się odbyć w
święto Andrzeja  tzw.  andrzejki.  Zabawa była bardzo huczna.  Byli  na niej  najwyżsi stopniem
dowódcy Armii Czerwonej. Pileccy usiedli obok starszego dowódcy. Tak jak przewidział Witold,
już po dwóch godzinach zabawy, stary żołnierz był dobrze pijany, więc zaczął z nim rozmawiać 

- Towarzyszu jakie macie plany wobec Polski? - zapytał Pilecki. 

- Vy idioty, glupyye polyaki, vy dumayete, chto my stroim Pol'shu dlya vas.  My igrayem dlya
vas, a vy tantsuyete. My obvili vas vokrug pal'tsa. Vsya tvoya Pol'sha dlya nas razduvat'sya (Wy
idioci, wy Polaki głupie, wy myślicie, że my dla was Polskę budujemy. My wam gramy a wy
tańcujecie. My owinęli was sobie wokół palca. Ta cała wasza Polska jest dla nas jak splunąć) -
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odpowiedział Rosjanin. 

Kiedy  Pilecki  to  usłyszał,  zaraz  wraz  z  żoną  wyszedł  z  balu.  Skontaktował  się  z  leśnymi
żołnierzami,  którzy  otrzymali  od  niego  informacje  i  następnego  dnia  porwali  radzieckiego
żołnierza do lasu i tam wyciągnęli pod szantażem różne informacje, a potem zamordowali,  a
ciało spalili.

Pilecki wiedział,  że jedynym podejrzanym będzie on, ponieważ podczas balu tylko on z nim
rozmawiał. Wiedział że musi się ukryć tak, aby nawet jego najbliższa rodzina nie wiedziała gdzie
jest. Następnie tygodnie spędził w ukryciu. Z pomocą przychodzili leśni żołnierze dostarczając
mu żywność. To oni również wymyślili mu kryjówkę – ziemiankę. Cały czas skrupulatnie zbierał
informacje wywiadowcze o aparacie państwowym nowej władzy i ich działalności. Pracował też
nad swoimi wspomnieniami z pobytu w Auschwitz.

Chciał odwiedzić żonę, za którą tak bardzo tęsknił, ale wiedział że byłoby to dla rodziny zbyt
niebezpieczne. Wykonując swoją pracę w konspiracji, był w mieście, kiedy w jednej z kawiarni
przez  okno  zobaczył  swoją  ukochaną  żonę,  która  siedziała  przy  stoliku,  zaczytana  w  "Panu
Tadeuszu". Nic nigdy tak go nie ucieszyło jak jej widok. Postanowił zaryzykować i wejść. Ona
sama nie dowierzała, że to naprawdę Witold i kilka razy szczypała się w rękę. Wyściskali się.
Witold przeprosił ją, że przez niego mają tyle problemów. Żona pokrótce opowiedziała mu jak
sobie radzi w tych trudnych czasach. Uspokoiła, że z dziećmi wszystko w porządku, dobrze się
uczą, są zdrowi. Rodzice im pomagają. Szybko musieli się rozstać. 

Witold wiedział,  że musi być silny i nie może się poddawać. Nie takiej ojczyzny pragnął dla
swoich  dzieci.  Dalej  pracował  przy  wydawaniu  pism  o  funkcjonariuszach  MBP,  prowadził
notatki na temat żołnierzy Armii Krajowej, którzy byli więzieni w obozach NKWD, a potem
wywożeni  byli  na  Syberię.  Przekazywał   polskiemu  rządowi  na  uchodźctwie  dowody
komunistycznych zbrodni, zapiski relacje z aresztowań, nawiązywał kontakty z informatorami
MBP m.in. z Wacławem Alchimowiczem, zebrane wiadomości przepisywał na maszynie wraz z
kolegami  z  wywiadu,  fotografował  i  przekazywał  kurierom,  kontaktował  się  z  oddziałami
leśnymi i przekazywał zamiary komunistów. I tak pracował nieprzerwanie do 1947 roku. Generał
Anders i inni dowódcy zaczęli podejrzewać, że bezpieka jest na jego tropie. Okazało się, że w
grupie jego kolegów w wywiadzie pracuje agent bezpieczeństwa. Wtedy już sprawy potoczyły
się  bardzo  szybko,  został  schwytany  i  osadzony  w  więzieniu.  Był  tam  torturowany,  bity,
powyrywali mu wszystkie paznokcie, złamali mu rękę. Nikogo jednak nie wydał. Uważał wtedy,
że  Oświęcim  był  igraszką  w  porównaniu  z  tym  co  teraz  przeżył.  Podczas  przesłuchań  i
pokazowego  procesu  nie  przyznał  się  do  niczego.  Postanowił  dotrzymać  obietnicy  synowi  i
swoim życiem pokazać, że nie można splamić honoru patrioty i miłości do prawdziwej Ojczyzny.

         Proces zakończył się 15.03.1948 roku. Ogłoszono wyrok - karę śmierci. Wyrok wykonano
nieco ponad dwa miesiące później, 25 maja w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej. Został
zabity pojedynczym strzałem w tył głowy. Żona przez czterdzieści lat po jego śmierci nie mogła
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w to uwierzyć, dopiero gdy ich córka Zosia odnalazła wykonany wyrok i akt zgonu uwierzyła.
Maria, Andrzej i Zofia przeżyli wojnę. Córka powiedziała o oprawcy który chciał jego śmierci:
”Żył długo i plugawie, a mój ojciec krótko i pięknie”, a jego syn mówił że ojciec „Był bohaterem
cywilnym i bohaterem wojskowym, bohaterem wszystkiego co tylko może być”
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