
O Rotmistrzu na antypodach
Rafał Leśkiewicz

n

5959stRażNicy NaRodoweJ PaMięci

25 maja minie 66 lat od mordu sądowego na Witoldzie Pileckim, dobrowolnym więźniu Auschwitz,  
autorze raportu o zagładzie Żydów. Postać niezwykłego rotmistrza – ostatnio awansowanego  
pośmiertnie do stopnia pułkownika – jest coraz lepiej znana w Polsce. Jest szansa, że będzie  
rozpoznawalna również za granicą.

kom spotkania dokonania rotmistrza oraz 
opowiedziała o jego tragicznej śmierci 
z rąk komunistów. O swoich przeży
ciach z czasu Powstania Warszawskie
go niezwykle emocjonalnie opowiadał 
Zbigniew Leman – mieszkający w Mel
bourne uczestnik sierpniowego zrywu, 
który w powstaniu stracił braci.

Prezentacji sylwetki rotmistrza Pilec-
kiego towarzyszyła wystawa ukazująca 
jego życie i działalność, przygotowana 
przez naszych rodaków. Dodatkowo, 
w muzealnej części Jewish Holocaust 
Center zorganizowano stałą gablotę po
święconą Witoldowi Pileckiemu i jego 
działalności w Auschwitz.

Warto też podkreślić, że – staraniem 
Polonii – z prywatnych składek wydano 
książkę zawierającą tłumaczenie słyn
nego Raportu W oraz okolicznościową 
broszurę. A na portalu edukacyjnym In
stytutu Pamięci Narodowej umieszczono 
anglojęzyczną prezentację multimedial
ną przygotowaną przez Pilecki Project 
Committee, przybliżającą postać tego 
Żołnierza Niezłomnego.
dr Rafał Leśkiewicz – zastępca dyrektora Biura 
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN

Nadzieję na to dają niedawne 
uroczystości – zorganizo
wane z okazji Narodowe
go Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych w australijskim Melbourne. 
Z inicjatywą upamiętnienia bohatera wy
szli mieszkający w Australii Polacy. Zro
bili to bardzo skutecznie, zainteresowali 
bowiem swoim projektem wiele środo
wisk: ambasady Rzeczypospolitej Pol
skiej i Izraela, polityków federalnych sta
nu Wiktoria, a także australijskie media.

Nasi rodacy z Australii powołali Pi-
lecki Project Committee i rozpoczę
li starania o organizację uroczystości 
w prestiżowym Jewish Holocaust Cen
ter w Melbourne. Jest to muzeum i pla
cówka naukowo-edukacyjna, dbająca 
o pamięć o tragicznych losach narodu 
żydowskiego podczas II wojny świato
wej. Realizując projekt, postanowiono 
przede wszystkim uwypuklić wojenną 
działalność Witolda Pileckiego, wyrażo
ną m.in. w przygotowanym przez niego 
słynnym Raporcie W, opisującym sytu
ację w Auschwitz. 

Uroczystości upamiętniające rot
mistrza Witolda Pileckiego odbyły się 
16 lutego. W Jewish Holocaust Center 
zebrało się kilkaset osób, wśród których 
byli obecni ambasador Rzeczypospoli
tej Polskiej w Australii Paweł Milewski, 
ambasador Izraela Shmuel Ben-Shmuel 
oraz prezes IPN dr Łukasz Kamiński. 
Wśród zaproszonych gości byli rów
nież parlamentarzyści stanu Wiktoria 
z marszałkiem izby wyższej Bruce’em 
Atkinsonem na czele oraz przedstawi
ciele australijskich środowisk polonij
nych i żydowskich. Doktor Helen Evert, 
dyrektor Muzeum i Archiwum Polonii 
Australijskiej, zaprezentowała uczestni

 Ð Ambasador RP Paweł Milewski podczas  
przemówienia w Jewish Holocaust Center  
w Melbourne

 Ð Tablica z wystawy  
upamiętniającej rotmistrza  
Witolda Pileckiego w Melbourne
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