
UCHWAŁA NR LVI/487/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie nadania rondu na terenie gminy Drezdenko nazwy "Rondo rotmistrza Witolda Pileckiego"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Miejska w Drezdenku uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się rondu przy drodze wojewódzkiej nr 181 w gminie Drezdenko nazwę: Rondo rotmistrza 
Witolda Pileckiego.

§ 2. Położenie ronda określa załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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Załącznik do Uchwały Nr LVI/487/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 31 stycznia 2018 r.
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Uzasadnienie

Przepisy prawa samorządowego przewidują różne formy symbolicznego uczczenia osób, które na trwałe
zapisały się w dziejach Polski XX w. Wybór patronów przestrzeni, w której żyjemy, świadczy nie tylko
o naszej wrażliwości historycznej, lecz także wskazuje na wartości, do których chcemy się odwoływać.
Niewątpliwie zasadnym jest upamiętnienie niezwykle bohaterskiej postaci współczesnej historii Polski –
jednego z Żołnierzy Wyklętych, rotmistrza Witolda Pileckiego.

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901r. w Ołuńcu. W latach 1918-1920 służył w Wojsku Polskim, za
swoją postawę podczas wojny z bolszewikami dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych.
Walczył w kampanii wrześniowej  1939r. Po jej zakończeniu przedostał się do Warszawy  i  został jednym
z organizatorów powołanej w listopadzie 1939r. konspiracyjnej Tajnej Armii Polskiej . Osadzanie coraz
większej liczby osób w założonym przez Niemców obozie koncentracyjnym Auschwitz i rozszerzająca się
zła sława tego miejsca skłoniły dowództwo TAP do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu działań
wywiadowczych na terenie obozu. Do wypełnienia tej misji zgłosił się W.Pilecki - 19 września 1940r.
wyruszył dobrowolnie do „piekła na ziemi” pozwalając aresztować się podczas łapanki na Żoliborzu.
W Auschwitz był głównym organizatorem konspiracji obozowej. Jako jeden z pierwszych tworzył w obozie
raporty o Holokauście, były one przesyłane później do dowództwa w Warszawie i dalej na Zachód. Po
ucieczce z obozu przedostał się do Warszawy, gdzie aktywnie włączył się w pracę konspiracyjną. Wziął
udział w powstaniu warszawskim. Dowodzona przez niego placówka, broniąca strategicznego dla działań
powstańczych odcinka Alei Jerozolimskich, zyskała nazwę Reduty Witolda. Była to jedna z najdłużej
bronionych i nigdy niezdobytych przez Niemców redut powstańczych. Po kapitulacji powstania został
jeńcem oflagu Murnau. Po wyzwoleniu obozu wstąpił do II Korpusu Polskiego we Włoszech. Na rozkaz
gen. Andersa pod koniec 1945r. wrócił do kraju, gdzie miał zorganizować siatkę wywiadowczą zbierającą
wszelkie informacje o sytuacji w kraju. W.Pilecki został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu
Bezpieczeństwa 8 maja 1947r. Po niezwykle okrutnym śledztwie, władze komunistycznej Polski skazały go
na karę śmierci za „działalność na szkodę państwa polskiego”. Wyrok wykonano w więzieniu
mokotowskim przy ul. Rakowieckiej 25 maja 1948r. o godz. 21.30, poprzez strzał w tył głowy. Witold
Pilecki pozostawił żonę, córkę i syna.

Wybitny historyk angielski prof. Michael Foot, w wydanej w 2003r. książce „Six Faces of Courage”,
zaliczył rtm. Witolda Pileckiego do sześciu najodważniejszych ludzi walczących w ruchu oporu podczas II
wojny światowej. W lipcu 2006r. prezydent R.P. Lech Kaczyński, w uznaniu zasług i oddania
sprawom Ojczyzny, odznaczył pośmiertnie rtm. Witolda Pileckiego Orderem Orła Białego. Senat
Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie przywrócenia bohaterskiej postaci rotmistrza Witolda
Pileckiego pamięci zbiorowej Polaków. Cytat z Uchwały Senatu z dnia 7 maja 2008r.: „Jego heroiczny
czyn, jakim było dobrowolne i celowe poddanie się uwięzieniu w KL Auschwitz, a także powojenny,
okupiony śmiercią powrót do Ojczyzny stawiają Witolda Pileckiego wśród najodważniejszych ludzi na
świecie i powinny stać się dla Europy i świata wzorem bohaterstwa oraz symbolem oporu przeciw
systemom totalitarnym. Pilecki został bowiem, jak wielu Polaków, poddany straszliwej próbie niszczącej
machiny systemu hitlerowskiego, a po wojnie stalinowskiego. Z obydwu prób wyszedł zwycięsko, choć za
swoją postawę zapłacił życiem. (…) Całe życie Witolda Pileckiego jest wzorem, jak żyć i jak - jeśli trzeba -
umierać za Ojczyznę. Pamięć o nim powinna być jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość
Polaków”.
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