Relacja z dnia 16 marca 2016 –
SPOTKANIA Z HISTORIĄ - dla
młodzieży - „ROTMISTRZ PILECKI”
– spotkanie z Tadeuszem Markiem
PŁUŻAŃSKIM - autorem książki
„Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy”

Tadeusz Marek Płużański – publicysta polityczny i historyczny. Specjalizuje się w
powojennej historii Polski , bada i popularyzuje historie żołnierzy, znanych jako Żołnierze
Wyklęci, represjonowanych przez rządy komunistów . Jest synem prof. Tadeusza Ludwika
Płużańskiego, naukowca, więźnia stalinowskiego, żołnierza Armii Krajowej, po wojnie bliskiego
współpracownika rotmistrza Witolda Pileckiego. Tadeusz M. Płużański współpracuje ze
środowiskami kombatantów Armii Krajowej. Swoje artykuły publikuje m. in. Tygodnikach „W
sieci”, Do Rzeczy”, „Gazecie Polskiej”, oraz na portalach związanych z konserwatywną prawicą.
Jest także częstym komentatorem wydarzeń historycznych i politycznych w prasie, radiu i telewizji.
Pod koniec roku 2013 został prezesem Fundacji „Łączka”, która wspiera poszukiwania
polskich bohaterów , których prochy znajdują się na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich
Powązkach w kwaterach „Ł” i „Ł II”. Fundacja wspiera także budowę panteonu narodowego w
miejscu dołów śmierci żołnierzy. Jest członkiem Rady Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska
Liga przeciw Zniesławieniom, która walczy z kłamstwami o polskich obozach koncentracyjnych.
Jest autorem wielu książek o Żołnierzach Wyklętych/Niezłomnych . W grudniu 2015 ukazała się
najnowsza książka „Rotmistrz Pilecki i ego oprawcy”.
Witold Pilecki (ur. 13.05.1901 w Ołońcu, zm. 25.05.1948 w Warszawie). Jest jednym z
największych polskich bohaterów XX wieku. Od 1918 r. w Wojsku Polskim. W 1920 r. brał
udział w Bitwie Warszawskiej z 211 pułkiem ułanów. Brał też udział w wyzwoleniu Wilna. Dzięki
tym zasługom został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.
Po kampanii wrześniowej przeniósł się do Warszawy, gdzie był jednym z organizatorów
Tajnej Armii Polskiej pod dowództwem majora Jana Włodarkiewicza.
W pracy konspiracyjnej używał pseudonimów np. Witold, Leon Bryjak, Witold Smoliński.
Rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii
Krajowej, więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie był inicjatorem ruchu oporu.
W 1945 roku Pilecki zorganizował siatkę wywiadowczą, której zadaniem było zbieranie
informacji o sytuacji w Polsce, o żołnierzach Armii Krajowej a także Drugiego Korpusu, którzy
byli więźniami w obozach NKWD i deportowano ich na Syberię. Generał Anders rozkazał
Pileckiemu opuścić Polskę aby uniknąć aresztowania, jednak Pilecki nie zareagował na ten rozkaz.
8 maja 1947 roku Pilecki został aresztowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na
rzecz Rządu Rzeczypospolitej Polski na emigracji.

3 marca 1948 rozpoczął się proces tak zwanej
grupy Witolda. 15 maja 1948 roku Pilecki został
skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w więzieniu
mokotowskim poprzez strzał w tył głowy.
Do dziś nie jest znane miejsce pochówku
rotmistrza Pileckiego.
W roku 1990 prokuratorzy Naczelnej Izby
Prokuratury Wojskowej rozpoczęli rewizję procesu
rotmistrza Pileckiego. Tadeusz L. Płużański wywalczył
anulowanie wyroków. Unieważnienie nastąpiło 1 października
1990r.
Rotmistrz Witold Pilecki pośmiertnie został
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski a 28 maja 2009 roku Rada m. st. Warszawy nadała mu
tytuł Honorowego Obywatela miasta Warszawy.

Witold Pilecki – więzień KL Auschwitz (Oświęcim)

