
Projekcja filmu Ucieczka z piekła. Śladami Witolda Pileckiego 

dla młodzieży II LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego 

 

Dnia 18 lutego 2013 r. uczestniczyliśmy w kolejnym projekcie 

propagującym postać naszego patrona. 

Dzięki współpracy podjętej z Muzeum Auschwitz i Stowarzyszeniem 

Auschwitz Memento obejrzeliśmy film - reportaż opowiadający o ucieczce z KL 

Auschwitz Witolda Pileckiego. Pokaz filmu miał miejsce w MDK w Mikołowie, 

a gościem specjalnym spotkania, w którym uczestniczyła młodzież II LO wraz z 

opiekunami i Panią Dyrektor był  Bogdan Wasztyl - prezes Stowarzyszenia 

Auschwitz Memento a zarazem producent i autor scenariusza filmu 

zatytułowanego Ucieczka z piekła. Śladami Witolda Pileckiego, z którym 

mogliśmy rozmawiać po projekcji.  

Zrealizowany w 70. rocznicę ucieczki z oświęcimskiego obozu dokument 

prezentował drogę, jaką przebył wraz ze swymi przyjaciółmi z Auschwitz 

Janem Redzejem i Edwardem Ciesielskim nasz bohater Witold Pilecki. 

W drogę z obozu do Nowego Wiśnicza zabrali nas bohaterowie filmu – 

muzycy rockowego zespołu Forteca, którzy zdecydowali się podjąć trud 

zrealizowania przedsięwzięcia, by oddać hołd wielkiemu Polakowi – tym razem 

nie tylko poprzez piosenkę. Muzycy starali się wiernie przebyć trasę, by 

odwiedzić historyczne miejsca i spotkać ludzi, którzy byli świadkami tamtych 

wydarzeń. Wyprawa ta – jak się okazało i dla nich była nie lada wyzwaniem, 

gdyż postanowili – konfrontując wędrówkę z opisem pozostawionym przez 

Pileckiego w Raporcie zmagać się z głodem, doświadczyć niewygód czy snu 

pod gołym niebem w niesprzyjających okolicznościach przedwiosennej aury. W 

filmie opowiadają o przezwyciężaniu siebie i uczuciach, jakie towarzyszyły im 

w marszu, a także o spotkaniach z potomkami ludzi, którzy wówczas 

zdecydowali się na heroiczny akt pomocy uciekinierom z Auschwitz. 

Dokument Dariusza Walusiaka i Bogdana Wasztyla rejestruje także 

spotkanie muzyków z synem Witolda Pileckiego, panem Andrzejem - który 

mimo choroby i wieku – wyszedł członkom zespołu na spotkanie, by podzielić 

się z nimi wspomnieniem o ojcu. Walorem filmu jest także komentarz 

historyczny dra Adama Cyry, z którym młodzież naszej szkoły miała okazję 

spotkania w grudniu 2013roku. 

Wielka i podniosła przygoda, jaka dzięki zespołowi Fortecy i  

pomysłodawcom oraz realizatorom filmu i naszym stała się udziałem 



przemieniła serca nie tylko członków zespołu, ale także i nasze. A sam zespół, 

dzięki przemawiającej do młodzieży ostrej i dynamicznej muzyce i 

porywających słowach a przede wszystkim – dzięki przedsięwzięciu, jakiego 

dokonał zdobył nasze uznanie. 

Po projekcji scenarzysta Bogdan Waszyl dzielił się z nami opowieścią o 

kulisach powstawania dokumentu i ciekawych zdarzeniach, które miały miejsce 

w trakcie jego powstawania. Zapowiedział również plan realizacji filmu 

fabularnego, poświęconego postaci rotmistrza Pileckiego. 

Przedsięwzięcie Fortecy oraz autorów filmu zainspirowało i nas do 

pokonania szlaku, jakim przeszedł nasz patron. I już teraz, wraz z profesorem 

Piwońskim snujemy plany kolejnego sposobu upamiętnienia wielkiego Polaka.  

 

         Krystyna Jędrysek 


