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Obchody 74. rocznicy śmierci rtm. Witolda Pileckiego na
Rakowieckiej – koncert „W hołdzie Rotmistrzowi”

Obchody 74. rocznicy śmierci rtm. Witolda Pileckiego rozpoczęły się w Muzeum Żołnierzy
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL porannym briefingiem dla dziennikarzy z udziałem
Zofii Pileckiej, córki rtm. Pileckiego, która tego dnia zaprezentowała kilka autentycznych
pamiątek po swoim bohaterskim ojcu. Każda z tych pamiątek ma swoją niepowtarzalną
historię.

W godz. 10.00–18.00 wszyscy odwiedzający Muzeum mogli złożyć kwiaty i zapalić znicz
Rotmistrzowi pod ścianą śmierci, gdzie po wojnie wykonywano wyroki, strzelając w tył
głowy żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Można było również zwiedzić Muzeum
śladami Rotmistrza i zobaczyć eksponowane tylko tego dnia pamiątki po Witoldzie
Pileckim.
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Wieczorną część obchodów rozpoczęła Msza św. polowa, podczas której kazanie wygłosił
ks. Tomasz Trzaska, kapelan Muzeum. Po jej zakończeniu nastąpiło wręczenie
pamiątkowych statuetek kilkunastu osobom wspierającym Muzeum w latach
2016–2022. Statuetki przyjaciół muzeum otrzymali m.in.: córka rotmistrza Zofia Pilecka-
Optułowicz, marszałek Antoni Macierewicz, szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, a także prof. Krzysztof Szwagrzyk – dyrektor Biura
Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz dr Tomasz Łabuszewski, naczelnik Oddziałowego Biura
Badań Historycznych IPN w Warszawie

O godz. 20.30 podczas wyjątkowego koncertu „W hołdzie Rotmistrzowi” zaśpiewali znani
artyści starszego i młodego pokolenia: Krzysztof Cugowski, Krzysztof Iwaneczko, Klaudia
Kołata, Andrzej Lampert, Basia Pospieszalska, Barbara Ewa Pospieszalska i Natalia
Rzeźniak-Pospieszalska. Fragmenty testamentu Witolda Pileckiego, czyli wybrane sentencje
z książeczki „O naśladowaniu Chrystusa” recytował Adam Woronowicz. Utwory wybrane
przez wykonawców nawiązywały do niezwykłej biografii Witolda Pileckiego, ukazując wojnę,
niezłomność, tęsknotę i ofiarę życia. Krzysztof Cugowski zaśpiewał „Pieśń niepokorną” i
„Martwe morze” z repertuaru Budki Suflera, Andrzej Lampert – „Biały krzyż”, Krzysztof
Iwaneczko „Modlitwę Narodową”, a Basia Pospieszalska „Moją piosnkę” Cypriana Kamila
Norwida.

Po koncercie, w blasku pochodni trzymanych przez żołnierzy WOT, uczestnicy uroczystości
przeszli w milczeniu pod ścianę śmierci, aby o godz. 21.30, w godzinę śmierci rtm.
Pileckiego, oddać mu hołd.

Wieczorem była także możliwość zaopatrzenia się w książki i gry edukacyjne IPN oraz
specjalnie wydany muzealny biuletyn „Rakowiecka 37” z płytą zespołu „Forteca”.

Organizatorami obchodów 74. rocznicy śmierci rtm. Witolda Pileckiego były Muzeum
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Instytut Pamięci Narodowej. Patronat
nad obchodami objęła 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda
Pileckiego.

 
Koncert dedykowany pamięci rotmistrza Pileckiego

Widowisko muzyczno-literackie oddające hołd i upamiętniające legendarnego bohatera
– osadzonego i straconego w więzieniu na Mokotowie – ofiarę zbrodni komunistycznej. 
Dobór utworów i tekstów niesie metafizyczną refleksję o miłości do Ojczyzny, niezłomności,
wojnie, tęsknocie, o ofierze życia. Narrację oparto na fragmentach rozważań mistycznego
dzieła „O naśladowaniu Chrystusa”, Tomasza a Kempis. Według świadectwa najbliższych
Witolda Pileckiego to właśnie lektura „O naśladowaniu Chrystusa” była duchową pociechą



Rotmistrza w najstraszniejszych chwilach uwięzienia w mokotowskim areszcie. Swoim
dzieciom polecał ją jako swoisty testament. Wydarzenie ukazuje cenę, jaką zapłacili nasi
bohaterowie walcząc o najwyższe wartości, prawdę, wiarę, ludzką godność i niepodległość
Polski. 

Na warstwę muzyczną składają się utwory napisane do wierszy polskich poetów (m.in.
Norwida, Herberta) a także tradycyjne pieśni i piosenki o tematyce patriotycznej i
religijnej. Przesłanie utworów muzycznych obok odniesień do Ojczyzny, zawiera wyznanie
wiary, skargę i oddanie się w opiekę Opatrzności Bożej i Matce Najświętszej Królowej Polski,
a także pieśni i piosenki świeckie opowiadające o tym doświadczeniu.

Program:

Dziś do ciebie przyjść nie mogę – Andrzej Lampert1.

Wojenko, cudna Pani – Krzysztof Iwaneczko2.

Matko która nas znasz /  Matko niezłomnych Wyklętych – Basia Pospieszalska3.

Biały Krzyż (z repertuaru Czerwonych Gitar) – Andrzej Lampert4.

Preludium e-moll F. Chopina O usłysz mój głos (TAIZE) – Klaudia Kolata5.

Martwe morze (z repertuaru Budki Suflera) – Krzysztof Cugowski6.

W Tobie jest światło – Klaudia Kolata  7.

Modlitwa Narodowa – Krzysztof Iwaneczko8.

Moja piosnka . (C. K. Norwid) – Basia Pospieszalska9.

Pieśń niepokorna – Krzysztof Cugowski   10.

Prośba (tekst Zbigniew Herbert, muz. Jan Kanty Pawluśkiewicz) – Natalia Rzeźniak 11.

Warszawo ma – Basia Pospieszalska12.

Ojczyzna (M. Grechuta) – Basia Pospieszalska13.

Wykonawcy:

Krzysztof Cugowski – śpiew
Krzysztof Iwaneczko – śpiew
Klaudia Kolata – śpiew
Andrzej Lampert – śpiew
Basia Pospieszalska – śpiew
Barbara Ewa Pospieszalska – fortepian solo, śpiew
Natalia Rzeźniak-Pospieszalska – recytacje, śpiew chórki, flet
Adam Woronowicz – recytacje
zespół muzyczny – sekcja rytmiczna i kwartet smyczkowy UMFC
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