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Projekt aranżacji

Ścianę S1.A w sali S1 odbiorca 
widzi jako pierwszą po wejściu 
na wystawę. Dlatego w tym 
przypadku użyliśmy znacznie 
większej typografii rozdziałowej, 
tak by widz już z daleka był 
wciągany w opowieść.
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Witold Pilecki jako aplikant sądowy, Grodzieniszki 1922, 
zbiory Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) 

Nazywał się Witold Pilecki, żona wygrawerowała mu na obrączce 
„Wit”; siostra mówiła o nim Witek albo Witold. Miał pseudonimy 
„Witold” i „Druh”, przez całą prawie wojnę nosił nazwisko „Tomasza 
Serafińskiego”, był również „Romanem Jezierskim”, „Leonem 
Bryjakiem”. Zachowane są jego kenkarty jako „Jana Uznańskiego”, 
„Witolda Smolińskiego”. Oznaczano go kryptonimem „T-IV”. 

Witold Pilecki as a court trainee, Grodzieniszki 1922, 
the collection of the Institute of National Remembrance 

His name was Witold Pilecki, and his wife engraved ‘Wit’ on his 
wedding ring. His sister called him Witek or Witold. His conspiracy 
code names were ‘Witold’ and ‘Druh’, which means ‘a friend’ 
or ‘a companion’. Throughout the war he bore the name of ‘Tomasz 
Serafiński’, although he also went by the name ‘Roman Jezierski’ and 
‘Leon Bryjak’. On the remaining Kennkarten he was ‘Jan Uznański’ or 
‘Witold Smoliński’. In confidential documents his code name was ‘T-IV’. 

Pierścień herbowy Leliwa, należący
do rodziny Pileckich, depozyt 
Krzysztofa Pileckiego

A ring with the Leliwa coat of arms, 
owned by the Pilecki family,
deposit of Krzysztof Pilecki

Tłok pieczętny z herbem Leliwa, 
depozyt Andrzeja Pileckiego

A seal stamp with the Leliwa coat of arms, 
deposit of Andrzej Pilecki

Sukurcze – majątek położony niedaleko Lidy, miejscowości dziś leżącej na Białorusi, 
w pobliżu granicy z Litwą. Został wniesiony w posagu przez Marię Domeykównę – 
prababkę Witolda. Rozległy dwór miał 10 pokoi. Za domem rozciągał się piękny 
ogród i sad, który ozdabiały aleje lipowe. Starsza siostra Witolda, Maria, wspomina, 
że dawniej w Sukurczach odbywały się sejmiki szlacheckie.

Sukurcze – an estate located near Lida (today’s Belarus, near the Lithuanian border). 
It entered the family as the dowry of Witold’s great-grandmother – Maria Domeykówna. 
A beautiful garden and an orchard stretched behind the house, adorned with linden 
alleys. Maria, Witold’s older sister, recollects that sejmiki, the nobility assembles, had 
taken place in Sukurcze.

Witold – a soldier […], self-sacrificing conspirator – a voluntary Auschwitz 
prisoner, a participant of the uprising fights in Warsaw, executed in the 
rank of a captain after the sentence of the Polish People’s Republic’s 
court […]. His symbolic grave, made thanks to his wife Marysia’s 
endeavour, lies in Ostrów Mazowiecka, a family town of Marysia.*

Maria Pilecka (sister), Saga

This short description of Witold Pilecki written by his sister encom-
passes the story of his life, death and oblivion. It gives us a glimpse 
of a love story between Witold and Maria, and of the grief of the 
wife after her husband’s death.

Who was Witold Pilecki, what were his values, motivations and 
imaginations? What background did he come from, who were the 
people around him – whom he loved, admired, worked with – as well 
as those who turned out to be his opponents? While working on this 
exhibition, we tried to answer these questions.

The second heroine of the exhibition is Maria Pilecka, born 
in Ostrów Mazowiecka, Witold’s wife. You are now standing 
in her family home.

*Witold’s sister made 
a mistake – in fact, Maria Pilecka 
added a plaque regarding her 
husband on her family grave.

...ten, kto by czytając, ramionami wzruszał, 
proszony jest, by mnie poznał bliżej 
osobiście – wtedy się może zorientuje, 
że u mnie całe życie wszystko jest na opak.
Witold Pilecki, Raport z Auschwitz

Whoever shrugs upon having read this, 
is cordially requested to come to know 
me a bit better – they will realise that my 
whole life was quite contrariwise.
Witold Pilecki, The Report from Auschwitz 

Sukurcze to nie był zwykły dworek, ten majątek istniał 
od XIV wieku, zasadzona w nim aleja lipowa, która 
osłaniała go od wschodnich wiatrów, miała około 600 lat. 
Te lipy były tak grube, że do objęcia pnia jednej z nich 
potrzeba było kilkorga dzieci.
Zofia Pilecka, Mój ojciec. Wspomnienia

Sukurcze was not an ordinary mansion; it had existed 
since the 14th century and the linden alley, which 
secured it from the east winds, was 600 years old. 
The lindens were so thick that you needed a couple 
of children to embrace a trunk.
Zofia Pilecka, Mój ojciec. Wspomnienia [My father. Memoirs]

Witold – żołnierz […], ofiarny konspirator – dobrowolny więzień Oświę-
cimia, uczestnik walk powstańczych w Warszawie, stracony w stopniu 
rotmistrza, z wyroku Sądu PRL […]. Symboliczny grób Jego, usypany 
staraniem żony Marysi, istnieje w Ostrowi Mazowieckiej, rodzinnej 
miejscowości żony.*

Maria Pilecka (siostra), Saga

Ten krótki opis postaci Witolda Pileckiego, zapisany przez jego 
siostrę, w kilku słowach ukazuje historię życia, okoliczności 
śmierci i zapomnienia. Odsłania nam rąbek opowieści o miłości 
Witolda i jego żony oraz rozpaczy Marii po śmierci męża.

Kim był Witold Pilecki, co nim powodowało, jaki był świat 
jego wartości i wyobraźni? Z jakiego środowiska wyrósł, kim byli 
ludzie go otaczający: ci, których kochał, podziwiał, z którymi 
współpracował, oraz ci, którzy okazali się jego przeciwnikami? 
Tworząc ekspozycję, szukaliśmy odpowiedzi na te pytania.

Drugą bohaterką wystawy jest, pochodząca z Ostrowi 
Mazowieckiej, Maria Pilecka – żona Witolda. To w jej domu 
rodzinnym teraz się Państwo znajdują.

*siostra Witolda pomyliła się – 
Maria Pilecka na grobie swojej 
rodziny dodała tabliczkę 
poświęconą mężowi.
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1. ul. Zarzecze 6 – w 1909 roku dziesięcioletnia Ma-
ria, starsza siostra Witolda, zamieszkała w Wilnie 
u swojej babki (matki ojca), Flawii Żurawskiej, i jej 
dwóch sióstr, Ewarysty i Bronisławy. W 1910 roku 
przyjechała Ludwika z Witoldem, Wandą i maleń-
kim Jerzym. Zamieszkali w domu naprzeciwko. 

2. Mieszkanie przy ul. Tatarskiej 17 – wileńskie 
mieszkanie rodziny, wynajęte niedługo po prze-
prowadzce. Tam Ludwika kupiła nieduży fortepian. 
Zachowało się wspomnienie Marii, w którym opo-
wiada o tym, jak matka grała im utwory Chopina. 

3. ul. Staro Szlachturna - Wileńska Szkoła Komer-
cyjna – tu Witold uczył się od 1910 do 1915 roku 
i tu pierwszy raz włączył się w działania tajnych 
kółek samokształceniowych, które pomagały pol-
skim uczniom przełamywać działania rusyfikacyjne 
władz carskich, oraz przystąpił do 6. tajnej drużyny 
harcerskiej.

4. ul. Mickiewicza 38 – Gimnazjum im. Joachima 
Lelewela, do którego Witold wstapił w 1918r. Działa 
tu w drużynie harcerskiej im. Adama Mickiewicza. 
Po zakończeniu wojny z bolszewikami powrócił do 
nauki w styczniu 1921 r., by w maju zdać maturę.

5. Ostra Brama. Po rozbrojeniu Niemców przez 
oddziay samoobrony wileńskiej Witold jako skaut 
pełnił wartę w Ostrej Bramie w noc sylwestrową 
1918/1919 roku. 

wymiary mapy: 51 x 64 cm, + oprawa pewnie będzie potrzebne jakieś 
nieduże passe-partout, aby zachowac dystans papieru od szyby
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Urodził się Julian Pilecki, 
ojciec Witolda

Julian Pilecki, Witold’s 
father, was born. 

Powstanie styczniowe 

The January Uprising

Urodziła się Ludwika Osiecimska,
matka Witolda

Ludwika Osiecimska,  
Witold’s mother, was born

Urodziła się Maria,
siostra Witolda

Maria, Witold’s 
sister, was born

Urodził się Józef, brat Witolda, 
który zmarł w 1905 roku.

Józef, Witold’s brother,  
was born; he died in 1905.

Urodził się Witold

Witold was born

Urodziła się Wanda,
młodsza siostra Witolda

Wanda, Witold’s younger 
sister, was born

Urodził się Jerzy Jan, 
najmłodszy z rodzeństwa

Jerzy Jan, the youngest 
from the siblings, was born

Ludwika Pilecka wraz 
z dziećmi przeniosła się 
z Ołońca do Wilna. Witold 
pisał, że marzeniem matki 
był powrót do Polski.

Ludwika Pilecka and children 
moved from Olonets to Vilnius. 
Witold wrote that his mother 
had dreamed about returning 
to Poland.

Dziewięcioletni Witold wstąpił 
do szkoły handlowej w Wilnie, 
którą nazywano gimnazjum 
komercyjnym – uczył się tam 
przez 5 lat. 

Witold, 9 years of age, joined 
the school of commerce in 
Vilnius, where he studied for 
five years.

Witold wstąpił do konspiracyjnego 
skautingu wileńskiego

Witold joined the conspiracy 
scouting in Vilnius
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Ludwika z dziećmi wyjechała 
do Hawryłkowa.

Ludwika and the children 
left for Hawryłków. 

Witold wraz z zastępem zdobył broń 
z bolszewickiego składu wojennego 
i podjął próbę przebicia się do 1. Korpusu 
Polskiego pod dowództwem Józefa 
Dowbora-Muśnickiego.

Witold and his unit seized weapons from 
the Bolsheviks military warehouse and 
attempted to reach the 1st Polish Corps 
led by general Józef Dowbor-Muśnicki.

Rodzina przeniosła się do Wilna. 
Witold wstąpił do gimnazjum 
im. Joachima Lelewela. 

The family moved back to Vilnius. 
Witold started the Joachim 
Lelewel Gymnasium. 

Witold, na rozkaz dowódcy, pojechał 
do Warszawy, aby podjąć naukę. 
Jednak „nie mogąc usiedzieć, wraca do 
oddziału”.

Following the commander’s order Witold 
went to Warsaw to study. However, as 
he wrote himself, ‘unable to stay in one 
place, he rejoined his unit.’

Witold został ponownie zwolniony 
z czynnej służby, otrzymał paszport 
Rzeczypospolitej Polskiej nr 2947 
i powrócił do Wilna – do domu przy 
ul. Zarzecze 6. Dołączył do rodziców 
i trójki rodzeństwa. 

Witold was once again relieved from his 
active military duty, received a Polish 
passport (no. 2947) and went back to 
Vilnius to the house at 6 Zarzecze Street. 
He reunited with his parents and three 
siblings.

Aby utrzymać rodzinę, ojciec Witolda, 
Julian, pracował w urzędzie leśnym 
w Karelii – w trudnych warunkach 
północnej Rosji. Dlatego też Witold 
przyszedł na świat w Ołońcu.

In order to support his family, Witold's 
father Julian worked at the forestry office 
in Karelia – in the hard conditions of 
Northern Russia. This is why Witold was 
born in Olonets.

Dwudziestoletni Witold 
zdał maturę

Witold, 20 years of 
age, passed his Matura 
[matriculation] exam 
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Witold wstąpił do Związku 
Bezpieczeństwa Kraju – apolitycznej 
organizacji, której celem była obrona 
Polski. Aby zostać przyjętym do ZBK, 
trzeba było mieć nieposzlakowaną opinię 
i polecenie od dwóch członków Związku. 
Witold przeszedł kursy podoficerskie 
i instruktorskie. W maju 1921 roku dostał 
awans na komendanta oddziału i został 
skierowany do Nowych Święcian.

Witold joined the National Security 
Association, an apolitical organisation 
aimed at protecting Poland. To join 
the Association one was supposed to 
be of an impeccable reputation and 
provide a recommendation from two 
active members of the organisation. 
Witold went through the courses 
for non-commissioned officers and 
instructors. In May 1921 he was promoted 
for a troop commander and was directed 
to Nowe Święciany.

Po zakończonym procesie 
z dzierżawcami Witold przejął 
prowadzenie gospodarstwa 
w Sukurczach.

Witold took over the estate in 
Sukurcze after a concluded trial 
with the renters.

Zakończyła się I wojna światowa, 
a Józef Piłsudski przejął władzę 
w kraju, którego granice były jeszcze 
nieustalone. Na krótko wyzwolona przez 
mieszkańców Wileńszczyzna znalazła się 
pod panowaniem bolszewickim. Witold 
dołączył do oddziału rotmistrza Jerzego 
Dąbrowskiego „Łupaszki”. 

The First World War ended, and the Chief 
Of State Józef Piłsudski overtook power 
in the country of undefined borders. For 
a short period, the area of Vilnius liberated 
by the inhabitants, was under Bolshevik 
rule. Witold joined the troops of Captain 
Jerzy Dąbrowski ‘Łupaszka’. 

Bitwa warszawska 

Po rozgromieniu Bolszewików polskie wojsko 
odzyskiwało kolejne obszary kraju. W październiku, 
na rozkaz Józefa Piłsudskiego, miał miejsce tzw. 
bunt Żeligowskiego, w ramach którego oddziały pod 
dowództwem generała Lucjana Żeligowskiego zajęły 
Wilno i przyległe tereny. 

The Battle of Warsaw

After the Soviets were defeated, the Polish army 
regained regions one after another. In October the 
so-called Żeligowski riot took place, following the order 
from Józef Piłsudski. The troops of General Lucjan 
Żeligowski took over Vilnius and surrounding area.

Wybuch I wojny światowej

The First World War broke out 

Rewolucja komunistyczna

W lutym 1917 roku w Rosji obalono carat, 
w październiku bolszewicy dokonali przewrotu 
i zaczęli wprowadzać komunistyczną 
dyktaturę. 

The Russian revolution

In February 1917 the Tsarist regime in Russia 
collapsed, in October the Bolsheviks staged 
a coup d’état and began to install Bolshevik 
dictatorship.

Widok Wilna, 1913, fot. Jan Bułhak,
zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie
 

Witold walczył w jednym z oddziałów 
samoobrony, które najpierw 31 grudnia 
wyparły z Wilna Niemców, ale kilka dni 
później, pod naporem bolszewików, 
wycofały się z miasta. 

The view of Vilnius, 1913, photo by Jan Bułhak, 
the collection of the National Museum in Warsaw
 

Witold fought in one of the self-defence 
troops – initially, on 31 December, they 
forced the Germans out of Vilnius yet 
retreated from the city a few days later 
under the attack from the Bolsheviks.

Mapa Wilna,
zbiory MDRP, dar Krzysztofa Pileckiego

Map of Vilnius,
the Pilecki Family House Museum collection, 
courtesy of Krzysztof Pilecki

6 Zarzecze Street 
in 1909 10-year-old Maria, Witold’s older sister, moved to Vilnius 
to her paternal grandmother Flawia Żurawska and her two sisters, 
Ewarysta and Bronisława.

Apartment at 17 Tatarska Street 
The second apartment of the Pilecki family in Vilnius, rented soon 
after moving to the city. Ludwika bought a cabinet grand piano. 
Maria recollected that their mother would play pieces by Chopin. 
Due to his work in the forest administration, Julian Pilecki stayed 
in Karelia.

The school of commerce 
Witold attended the school in 1910–1915. Here, he engaged in 
secret self-taught circles for the first time in his life. The circles 
helped Polish students counter the Russification policy of the 
tsarists authorities. He also joined the 6th Troop of Vilnius 
Scouting.

38 Mickiewicza Street
The Joachim Lelewel Gymnasium, where Witold enrolled in 1918. 
Here he joined the Adam Mickiewicz Scouting Troop. When the 
Polish-Soviet war came to an end, he returned to school 
in January 1921 to pass his exit exams in May.

The Gate of Dawn
After the Vilnius self-defense units disarmed the Germans, 
Witold stood guard at the Gate of Dawn during the New Year’s 
Eve of 1918/1919.

ul. Zarzecze 6
W 1909 roku dziesięcioletnia Maria, starsza siostra Witolda, 
zamieszkała w Wilnie u swojej babki (matki ojca), Flawii Żurawskiej, 
i jej dwóch sióstr, Ewarysty i Bronisławy. W 1910 roku przyjechała 
Ludwika z Witoldem, Wandą i maleńkim Jerzym. Zamieszkali 
w domu naprzeciwko.

Mieszkanie przy ul. Tatarskiej 17
Wileńskie mieszkanie rodziny, wynajęte niedługo po przeprowadzce. 
Tam Ludwika kupiła nieduży fortepian. Zachowało się wspomnienie 
Marii, w którym opowiada o tym, jak matka grała im utwory 
Chopina.

ul. Staroszlachturna
Wileńska Szkoła Komercyjna – tu Witold uczył się od 1910 do 
1915 roku i tu pierwszy raz włączył się w działania tajnych 
kółek samokształceniowych, które pomagały polskim uczniom 
przełamywać działania rusyfikacyjne władz carskich, oraz 
przystąpił do 6. tajnej drużyny harcerskiej.

ul. Mickiewicza 38
Gimnazjum im. Joachima Lelewela, do którego Witold wstąpił 
w 1918 roku. Działa tu w drużynie harcerskiej im. Adama 
Mickiewicza. Po zakończeniu wojny z bolszewikami powrócił do 
nauki w styczniu 1921 r., by w maju zdać maturę.

Ostra Brama 
Po rozbrojeniu Niemców przez oddziały samoobrony 
wileńskiej Witold jako skaut pełnił wartę w Ostrej Bramie 
w noc sylwestrową 1918/1919 roku.
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Julian Pilecki,
zbiory Andrzeja Pileckiego

Julian Pilecki,  
the Andrzej Pilecki collection

Józef Pilecki, dziad Witolda,
zbiory rodziny Tumilewiczów

Dziad Witolda, którego za udział 
w powstaniu styczniowym zesłano 
na Syberię. Pozostawił w domu żonę 
z sześciorgiem dzieci. Po siedmiu latach, 
jak pisał Witold, „wykupiono dziada 
z Syberii”.

Józef Pilecki, Witold’s grandfather, 
the Tumilewicz family collection 

Józef was deported to Siberia following 
his participation in the January Uprising; 
he left his wife with six children. After 
seven years, as Witold wrote, ‘grandfather 
was bought back from Siberia’.

Hieronim i Hipolit Osiecimscy (zaznaczeni na 
zdjęciu) – dwaj stryjowie Ludwiki, matki Witolda, 
zbiory rodziny Osiecimskich

Hieronim and Hipolit Osiecimski (marked in the 
photo) – uncles of Ludwika, Witold’s mother, 
the Osiecimski family collection

Ludwika Pilecka z 5-letnią Marią 
i 3-letnim Witoldem,
zbiory Andrzeja Pileckiego

Ludwika Pilecka with 5-year-old 
Maria and 3-year-old Witold,
the Andrzej Pilecki collection

Maleńki Witold Pilecki z nianią w Ołońcu, 
zbiory MDRP, dar Andrzeja Pileckiego

Little Witold with his nanny in Olonets, 
the Pilecki Family House Museum 
collection, courtesy of Andrzej Pilecki  

Witold z młodszą siostrą Wandą,
zbiory rodzinne

Witold with his younger sister Wanda, 
the Pilecki family collection

Witold Pilecki z siostrą Marią,
zbiory rodziny Pileckich

Witold Pilecki with his sister Maria, 
the Pilecki family collection

Artur Grottger, Bój, z cyklu Lithuania,
zbiory Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Artur Grottger, Bój (Fight), from the Lithuania series,
collection of the Adam Mickiewicz
Museum of Literature in Warsaw

Dziadowie moi brali czynny 
udział w powstaniu 1863 roku [...]
Witold Pilecki, Życiorys

My grandparents partook  
in the uprising of 1863 [...]
Witold Pilecki, Życiorys [A Biography]

W mieszkaniu naszych rodziców w salonie 
wisiały cykle obrazów Grottgera Polonia 
i Lithuania. Wspomnienie bowiem 
Powstania 1864 roku żyło w pamięci 
obojga rodziców.  
 Maria Pilecka (starsza siostra Witolda), Saga

Polonia and Lithuania, Grottger’s 
cycles of paintings, hung in the salon 
of our parents’ house on the wall – the 
recollection of the 1864 Uprising was vivid 
among our parents. 
Maria Pilecka Witold‘s older sister, Saga

Ponieważ wstęp do rządowego 
gimnazjum był dla Polaków 
utrudniony, wstąpiłem do szkoły 
handlowej i kształciłem się 
w niej do roku 1915.
Witold Pilecki, Życiorys

Since it was made difficult for 
Polish students to enrol at 
a state gymnasium, I applied to 
the school of commerce, where 
I studied until the year of 1915.
Witold Pilecki, Życiorys [A Biography]

Rodzina, uprzedzona 
o zamiarach aresztowania 
wszystkich ziemian przez 
władze bolszewickie [...] 
ucieka na teren okupacji 
niemieckiej.
Witold Pilecki, Wspomnienia

The family, warned about 
the possible arrests of all 
the landowners by the 
Bolshevik authorities [...], 
flees to the region occupied 
by the Germans.
Witold Pilecki, Wspomnienia [Memoirs]

Teraz Witold kończy studia. 
W maju 1921 roku zdaje maturę 
przed komisją dla byłych 
wojskowych [...] poczem wstępuje 
do Związku Bezpieczeństwa Kraju.
Maria Pilecka (siostra), Saga

Now Witold is finishing his 
studies. In May 1921 he passes the 
Matura before the former military 
men commission [...] After which 
he joins the National Security 
Association.
Maria Pilecka (sister), Saga
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Stan pogłębiającej się depresji położył 
[ojca Witolda] w końcu do łóżka na 
około cztery lata. [...] Lekarz, neurolog 
przywieziony przez mamę z Lidy, nazwał 
ten stan „czarną melancholią”.
Maria Pilecka, Saga

An increasing depression eventually 
forced [Witold’s father] to stay in bed for 
about four years. A medic, neurologist, 
whom mum had brought over from Lida, 
deemed this state ‘the black melancholia’.
Maria Pilecka (sister), The Saga

Na rok szkolny 1915/16 jedzie Witold do 
Orła, by tam uczyć się nadal [...]. Zakłada 
tam pierwszy Zastęp Harcerski [...].
Witold pisze w swoim życiorysie, pisanym w 3. osobie

For the 1915/16 school year Witold 
is going to Oryol to continue his 
learning [...]. There he sets up the first 
Scout Troops.
Witold Pilecki’s post-war autobiography, written in the third person

Matka jego, jak sam mówił, uczyła 
go żarliwego przywiązania do wiary 
i wielkiej miłości do Ojczyzny. 
Eleonora Ostrowska, Wspomnienia

His mother, as he used to say, taught 
him an ardent commitment to faith 
and a great love for his Motherland.
Eleonora Ostrowska, Wspomnienia [Memoirs]

„Wojna! Wojna!” głosiły afisze na 
murach i słupach, a tłum przerażonych 
kuracjuszy kotłował się przed dworcem, 
na dworcu i peronie.
Maria Pilecka, Saga

‘War! War!’ announced the posters 
on walls and pillars, and the crowd of 
frightened bathers seethed in front of 
and at the railway station, and on the 
platform.
Maria Pilecka, Saga

Daleka północ Rosji – gdzie jako dziecko gaworzyć się uczyłem – 
białe noce, zorze polarne (północne) wraziły mi się w jaźń moją – 
trzaskiem śliny zamarzającej w powietrzu – umiłowanie mrozu, 
umiłowanie otarcia się żywą skórą o śnieg – ogniem zda się palący 
– skrami skrzący się w blaskach słońca w dzień [...].
Witold Pilecki w 1944 roku w liście do swojej chrześnicy, Zofii Serafin

Far North of Russia – where I had learned to babble as a child – 
white nights, northern lights left a lasting impression on my 
mind – a crack of saliva freezing in the air – to cherish the freeze, 
to cherish the naked skin rubbing against the snow – snow as if 
burning with fire – glittering with sparks in the daily sun light [...].
Witold Pilecki, a letter to his goddaughter Zofia Serafin, 1944
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Budowałem zamki na konarach 
drzewa. W alejach ogrodu 
miałem swe kryjówki. Wyznaczałem 
kwiatom ich przydział w wojsku.
Witold Pilecki, Poemat

I built castles in the branches of the 
tree.I had my hideouts in the garden 
alleys. I assigned the flowers their 
position in my army.
Witold Pilecki, Poemat [A Poem]

Dokument potwierdzający
szlachectwo rodziny Pileckich

A document proving the Pilecki family's 
right to the noble title, 1830s

Naszą opowieść zaczynamy w latach 30. 
XIX wieku. Wtedy władze carskie, w ramach 
represji, nakazały szlachcie dowieść praw do 
herbów. Z tego czasu pochodzi pierwszy doku-
ment naszej historii, w którym czytamy, że 
Pileccy herb otrzymali od ostatniego króla 
wybranego przez sejm Rzeczypospolitej, Stani-
sława Augusta Poniatowskiego.

W pierwszej sali opowiemy o dzieciństwie, 
młodości i o zaangażowaniu Witolda 
w harcerstwo. Dalej dowiedzą się Państwo 
o jego udziale w wojnie z bolszewikami. 
Potem o tym, jak zarządzał gospodarstwem 
w Sukurczach i o spotkaniu z Marią Ostrowską.

We begin our story in the 1830s. The tsarists 
authorities required nobility to prove their rights 
to their coats of arms as part of the repressions 
after the November Uprising in 1830–31.  The first 
document of our story dates back to that time – 
it reads that the Pilecki family received their coat 
of arms from the last king elected by the Sejm of 
the Polish Commonwealth – Stanisław August 
Poniatowski.

In the first room we tell the story of 
childhood, adolescence and Witold’s engagement 
in scouting. Then you will learn about his 
participation in the Polish-Soviet war in 1919–1921; 
later, how he managed the Sukurcze estate and 
how he met his wife, Maria Ostrowska.
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elementy 
wysunięte
bądź wsunięte 
w głąb ściany

Wskazanie na 
mapie
Ostrowi 
Mazowieckiej
„Jesteś tutaj”



3 marca 1913 roku dwunastoletni Witold wstąpił 
do 6. Drużyny skautingu wileńskiego. Rozwijający 
się od dwóch lat na terenach polskich skauting 
miał charakter niepodległościowy, a w Wilnie 
organizowany był konspiracyjnie.

Po wybuchu I wojny światowej Ludwika 
z dziećmi przeniosła się do Hawryłkowa, 
aby front nie odciął rodziny od pracującego 
w Karelii Juliana. Witold pojechał do wuja 
do Orła, gdzie kontynuował naukę i założył 
zastęp harcerski, który szybko rozrósł się 
w drużynę, hufiec i chorągiew.

After the outbreak of the First World War Ludwika 
moved to Hawryłków together with her children, 
so the front line would not separate the family 
from Julian, working in Karelia. Witold went to his 
uncle in Oryol – there he continued his studies 
and established a scout troop, which soon 
expanded into a unit, a district and a region.

On 3 March 1913 Witold, 12 years of age, joined 
the 6th Troop of Vilnius Scouting. Scouting, 
which had been developing on the Polish lands 
for two years, was insurrectional in nature, and 
conspiratorial in Vilnius.

[...] ze starszyzną harcerską 
zaczyna pracę konspiracyjną, 
skierowaną przeciwko Niemcom. 
Witold Pilecki, Wspomnienia

[...] he starts the conspiracy work 
against the Germans, together 
with the older scouts.
Witold Pilecki, Wspomnienia [Memoirs]

[...] liczne wyprawy podmiejskie 
i dłuższe wycieczki, połączone 
z kursami zastępowych 
i obozowaniem [...] lekcje 
fechtunku, prowadzone przez 
Stanisława Jarockiego oraz 
wykłady taktyki, kartografii itp. 
przez oficerów sztabowych – 
Polaków z armii rosyjskiej [...].
Antoni Wasilewski

[...] numerous escapades out of 
the city and longer excursions, 
together with courses and 
camping [...], fencing lessons 
with Stanisław Jarocki, and 
tactics or cartography lectures 
with staff officers, Poles from 
the Russian army.
Antoni Wasilewski’s recollection

Witold w 1917 roku z zastępem „Puchaczy” I Orłowskiej Drużyny 
Harcerskiej im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Od prawej: 
Witold Pilecki, Stanisław Swianiewicz, Witold Ferchmin, stoją 
prawdopodobnie: Alfred Brenneisen, Zenon Zdanowicz i Erwin 
Brennesein, zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego

Witold with the ‘Puchacze’ (‘Eagle Owls’) scouting troop of the 
1st Prince Józef Poniatowski Scouting Unit from Oryol in 1917. From 
the right: Witold Pilecki, Stanisław Swianiewicz, Witold Ferchmin, 
standing (probably): Alfred Brenneisen, Zenon Zdanowicz and 
Erwin Brennesein, the collection of the Warsaw Rising Museum

W wojskach naszej Rzeczypospolitej harcerzami 
(lub harcownikami) zwano odważnych i zręcznych 
wojowników, którzy nie poprzestawali na walce w zwartym 
szyku bojowym, lecz wyjeżdżali w pojedynkę lub po 
kilku ku nieprzyjacielowi, wyzywając co dzielniejszych 
przeciwników do utarczki. 
Mieczysław Schreiber, Eugeniusz Piasecki, Harce młodzieży polskiej

Rozwój nowoczesnej sztuki 
wojennej sprawił, że dziś 
każdy żołnierz powinien być 
harcerzem. Bitwy toczą się 
rzadko w zwartym szyku; 
najczęściej żołnierz walczy z dala 
od swych towarzyszy, zdany 
na własną odwagę, obrotność, 
samodzielność, zdolność 
obserwacji i znajomość terenu.
Mieczysław Schreiber, Eugeniusz Piasecki, Harce Młodzieży Polskiej

The development of modern 
military art requires every soldier 
to be a scout. Battles are now 
rarely fought in unit formations; 
more often a soldier fights far 
from their companions, relying 
on their own courage, agility, self-
sufficiency, ability to observe and 
the knowledge of the area.
Mieczysław Schreiber, Eugeniusz Piasecki, Harce Młodzieży Polskiej 
[Games of Polish Youth]

Harcerze wileńscy z różnych drużyn przed wyjazdem na zlot do Lwowa. 
Stoją od lewej z ciupagami: Kazimierz Świrtun-Rymkiewicz, Kazimierz 
Protassewicz i Marian Szyszko-Bohusz. Ósmy od lewej Witold Pilecki,
zbiory Mariana Miszczuka

Scouts from various units from Vilnius before departure for a jamboree 
in Lviv. From the left standing with ciupagi (Polish highlanders’ walking 
staff): Kazimierz Świrtun-Rymkiewicz, Kazimierz Protassewicz and 
Marian Szyszko-Bohusz. Witold is eighth from the left,
the Marian Miszczuk collection

Harcerstwo wileńskie 
staje się wojskiem.
Witold Pilecki, Życiorys

The Vilnius scouting 
turns into an army.
Witold Pilecki, Życiorys [A Biography]
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Replika munduru skautowego Witolda 

26 lutego 1911 roku to początek harcerstwa w Polsce – wtedy Andrzej 
Małkowski opowiedział na spotkaniu „Sokoła” o skautach Roberta Baden-
-Powella. Dwa dni później postanowiono stworzyć drużyny skautowskie 
w Polsce. W maju we Lwowie zaczęły działać cztery drużyny, w tym jedna 
kobieca. Polskie drużyny łączyły idee skautingu z patriotyzmem i walką 
o niepodległość. Akcentowano polski charakter drużyn. W 1912 roku zastą-
piono „skauta” – „harcerzem”, wprowadzono polskie pozdrowienie – 
„Czuwaj”, a rok później ustanowiono Krzyż Harcerski, wzorowany na 
Orderze Virtuti Militari.

Witold’s scouting uniform, a replica 

26 February 1911 marks the beginning of Polish scouting. Then Andrzej 
Małkowski, who established scouting in Poland, spoke about Robert Baden-
Powell’s scouts during the meeting at the Sokół Polish Gymnastic Society. 
Two days later the first Polish scouting troops were formed. In May, four troops 
were set up in Lviv, including a female one. Polish troops combined the values of 
scouting with patriotism and a fight for independence. The Polish nature of the 
troops was being accentuated. In 1912 the Polishized word ‘skaut’ was replaced 
with ‘harcerz’ and the Polish salutation – ‘Czuwaj’ – was introduced. A year later 
the Scouting Cross was established, with a reference to the Virtuti Militari, the 
highest Polish military award. 

In the army of our Polish Commonwealth harcerz 
or harcownik was a name for a brave and skilled 
fighter – they would not limit themselves to 
unit fights but would leave individually or in 
small groups to challenge the more courageous 
opponents for combat.
Mieczysław Schreiber, Eugeniusz Piasecki, Harce Młodzieży Polskiej [Games of Polish Youth]
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Wspomnienie Witolda Pileckiego,
czyta.....
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...oddział konny Dąbrowskiego [...] 
decyduje się na przedarcie z bronią 
w ręku. Pomysł ten porywa Witolda – 
staje się ułanem.
Witold Pilecki, Życiorys

...Dąbrowski’s cavalry unit [...] 
decides to break through, fully 
armed. This idea electrifies Witold – 
he becomes an uhlan.
Witold Pilecki, Życiorys [A Biography]

Replika munduru Witolda Pileckiego

W 1919 roku Witold brał udział w licznych 
podjazdach i utarczkach stoczonych z bolsze-
wikami i niedobitkami wojsk niemieckich. W ten 
sposób z harcerza stał się ułanem. 

Witold Pilecki’s uniform, a replica

In 1919 Witold took part in numerous raids and 
skirmishes with the Bolsheviks and the remains 
of the German army. A scout turned into an 
uhlan. 

Witold Pilecki podczas zawodów 
hippicznych w Baranowiczach w 1928 roku, 
zbiory rodziny Pileckich

Witold Pilecki during an equestrian 
competition in Baranowicze in 1928,
the Pilecki family collection

Witold z Kazimierą Daczówną,
zbiory Fundacji „Vilniaus klodai”

Kazimierę Daczównę, swoją pierwszą poważną miłość, Witold poznał, gdy 
pełnił funkcję referenta w oddziale „Dematu” (Demobilu materiałowego) 
w Nowych Święcianach. Poznali się w 1923 roku. Ich korespondencja trwała 
przez osiem lat i można w niej odnaleźć ewolucję tej relacji „od początku 
nieco nierównej” – osobą bardziej zaangażowaną był Witold. 

Witold with Kazimiera Daczówna,
the the Vilniaus Klodai Foundation collection

Kazimiera Daczówna was Witold’s first love – he met her in Nowe Święciany 
where he worked as a referee in the section of ‘Demat’ (it redistributed the 
equipment left after the demobilized army). It was in 1923; and they exchanged 
letters for the next eight years. We can now follow the evolution of this rela-
tionship ‘slightly uneven from the start’ – Witold was the more engaged side. 

Pilecki wykazał się na froncie 
bardzo dobrą postawą bojową, 
jako żołnierz śmiały, empatyczny 
i orientujący się w sytuacji.
Tadeusz Kawalec – bezpośredni dowódca Witolda w Batalionie Harcerskim, 
walczącym podczas wojny z bolszewikami 

At the front Pilecki proved to 
have a very good combat attitude 
as a confident, empathetic and 
knowledgeable soldier.
Tadeusz Kawalec – Witold’s direct commander in the Scouting Battalion 
fighting in the war with Bolsheviks 

Przemija młodość „chmurna i durna”, 
a potem pozostaje po niej spokój, cisza 
i wspomnienie.
Witold Pilecki, List do Kazimiery Daczówny, Wilno, 31 marca 1925 roku

The youth goes away, ‘gloomy and 
foolish’, and what is left afterwards 
is peace, quiet and a memory.
Witold Pilecki, a letter to Kazimiera Daczówna, Vilnius, 31 March 1925

Podziwialiśmy to niezorganizowane, 
gwałtowne wycofywanie się [bolszewików] 
z Wilna, to źle umundurowane wojsko, mknące 
przed siebie w bezładnym pośpiechu.
Maria Pilecka, Saga

We watched the disorganised, turbulent retreat 
of [Bolsheviks] from Vilnius, the ill-equipped 
army, fleeing in a disorderly rush, with awe.
Maria Pilecka (sister), Saga

W 1923 roku Witold Pilecki brał udział w objęciu przez Polskę 
pasa neutralnego Litwy Środkowej – ostatnim akcie kształto-
wania granic II Rzeczypospolitej.

In 1923 Witold Pilecki took part in the final stage of forming 
the Second Commonwealth, after Poland had taken over the 
neutral area of Central Lithuania.
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Wspomnienie Witolda Pileckiego,
czyta.....

Wspomnienie Witolda Pileckiego,
czyta.....
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Oddział, działając przeważnie na tyłach 
armii bolszewickiej, zdobył sobie sławę 
doskonałych partyzantów. [...]
Z chwilą ustalenia się frontu zaczęto 
zwalniać uczniów ochotników, którzy 
mieli nieukończone jeszcze nauki.
Witold Pilecki, Wspomnienia

The unit, which usually fought at the rear 
of the Bolshevik army, earned the fame of 
excellent partisans. [...] 
The moment the front settled, the 
volunteers-pupils were relieved from the 
service so they could finish their schools.
Witold Pilecki, Wspomnienia [Memoirs]

The youth were particularly disadvantaged during the 
war of Polish borders. Many of them took part in fights 
only to return to their studies and join the fights once 
again. Witold’s situation was no different – he first took 
part in the defence of Vilnius, then became an uhlan 
(a soldier fighting in a light cavalry unit) under captain 
Jerzy Dąbrowski ‘Łupaszka’, after which he took up the 
studies again. Facing the Bolshevik threat, he left as an 
infantryman with the 1st Vilnius Scouting Company and 
went to Warsaw. There he met Dąbrowski, his former 
commander, and re-joined the uhlans to take part in 
the Battle of Warsaw in 1920.

W czasie wojny o granice Rzeczypospolitej sytu-
acja młodych ludzi była trudna. Wielu z nich brało 
udział w walkach, po czym wracało do nauki, aby 
po chwili znowu chwycić za broń. Podobnie Witold – 
najpierw wziął udział w obronie Wilna, został 
ułanem pod komendą rotmistrza Jerzego Dąbrow-
skiego „Łupaszki”, po czym powrócił do nauki. 
W obliczu zagrożenia bolszewickiego wyruszył jako 
piechur z 1. Kompanią Harcerzy Wileńskich i przebył 
z nią szlak bojowy do Warszawy. Tam  spotkał swojego 
dawnego dowódcę i znowu dołączył do ułanów, by 
w ich szeregach wziąć udział w bitwie warszawskiej.
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Szlak Kompanii Harcerskiej (14 VII–5 VIII 1920)
Szlak Kompanii Harcerskiej (14 VII–5 VIII 1920)

z Litwinami,
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Na zdjęciu Witold Pilecki nosi Odznakę Pamiąt-
kową 1. Dywizji Litewsko-Białoruskiej „Za Naszą 
Wolność i Waszą”, zbiory Rodziny Pileckich

Witold Pilecki carries the Memorial Order ‘For Our 
Freedom and Yours’ of the 1st Lithuanian-Belarusian 
Division, the Pilecki family collection
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Witold pisał: „Moją myślą przewodnią jest praca 
na roli”. 1 września 1926 roku w końcu zamieszkał 
w Sukurczach i z wielkim oddaniem zajął się 
gospodarstwem. Ponad sto hektarów ziemi 
z dworkiem, sadem i zabudowaniami gospodar-
czymi zastał w ruinie. W ciągu kolejnych 13 lat 
włożył bardzo dużo wysiłku w doprowadzenie 
majątku do rozkwitu.

Witold wrote that ‘My main idea is farm work.’ 
On 1 October 1926 he finally inhabited Sukurcze and 
took up the land management with great passion. 
More than 100 hectares of land with a mansion, an 
orchard and other buildings were dilapidated. In the 
next 13 years Witold put a lot of effort into making 
the estate bloom.

[...] jest też harcerzem w czasie 
pokoju każdy obywatel, przodujący 
swym ziomkom wskazaniem 
nowych dróg, przykładem wielkiego 
rozumu, samodzielności i męstwa.
Mieczysław Schreiber, Eugeniusz, Piasecki, 
Harce młodzieży polskiej

[...] In the time of peace a scout 
is also any citizen who excels 
by showing new paths to their 
companions, an example of a great 
mind, self-sufficiency and courage.
Mieczysław Schreiber, Eugeniusz, Piasecki, 
Games of Polish Youth

[...] on starał się wcielać 
w życie metody nowoczesnego 
gospodarowania z Wielkopolski 
i centralnej Polski. [...] lubił dzielić 
się swoją wiedzą. Namawiał więc 
sąsiadów do stosowania różnych 
technik, które zwiększały wydajność 
upraw. Dzięki temu szybko 
zaskarbił sobie sympatię i zaufanie 
okolicznych mieszkańców.
Wspomnienie Andrzeja Pileckiego

[...] he tried to introduce the modern 
land management methods from 
the Upper and Central Poland [...] 
he enjoyed sharing his knowledge. 
He then convinced his neighbours 
to implement various techniques 
which would raise the crops’ 
efficiency. That is how he gained 
the trust and friendships of the 
neighbouring inhabitants.
Andrzej Pilecki’s recollection

Chętnie włączał się w życie społeczne. W latach 
1922–1924 podjął studia korespondencyjne na 
Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Poznańskiego. 
Zdobytą wiedzą chętnie dzielił się z innymi. 
Zaininicjował m.in. powstanie spółdzielni rolniczej.

He keenly participated in social life. In 1922–1924 he 
studied at the Agriculture Faculty of the Poznań 
University via correspondence and gladly shared 
this gained knowledge with others. He  initiated the 
establishment of a farmer’s cooperative.
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W 1926 przyjechał Witek [...] 
i zaczął gospodarzyć.
Witold Pilecki, Życiorys

Witek arrived in 1926 [...] 
and became a landlord.
Witold Pilecki, A Biography

Pierścień herbowy Leliwa, należący
do rodziny Pileckich, depozyt 
Krzysztofa Pileckiego

A ring with the Leliwa coat of 
arms, owned by the Pilecki family, 
deposit of Krzysztof Pilecki

Tłok pieczętny z herbem Leliwa, 
depozyt Andrzeja Pileckiego

A seal stamp with the Leliwa coat 
of arms, deposit of Andrzej Pilecki

Z młodzieżą powiatu lidzkiego w Warszawie,
zbiory Andrzeja Pileckiego 

The youth of the Lida county in Warsaw; 
the Andrzej Pilecki collection

Witold na schodach domu w Sukurczach wraz 
z ukochanym psem Neronem i szczeniaczkiem, 
zbiory rodziny Pileckich.

Witold sitting on the stairs in front of the Sukurcze 
mansion with his beloved dog Neron and a puppy
 the Pilecki family collection

Witold z Aleksandrem Żeligowskim 
na ganku dworu w Sukurczach, 1930 rok, 
zbiory Andrzeja Pileckiego

Witold with Aleksander Żeligowski in 
front of the Sukurcze mansion, 1930; 
the Andrzej Pilecki collection

Witold Pilecki podczas zawodów 
hippicznych w Baranowiczach w 1928 roku, 
zbiory Andrzeja Pileckiego

Witold Pilecki during the equestrian 
contest in Baranowicze in 1928;  
the Andrzej Pilecki collection

Życiorys Witolda Pileckiego, napisany 
przez niego odręcznie w 1926 roku.

Życiorys Witolda Pileckiego, napisany przez 
niego odręcznie w 1926 roku.

Witold Pilecki, 
zbiory Andrzeja Pileckiego

Witold Pilecki, 
the Andrzej Pilecki collection

Witold z Marią, małym Andrzejem 
i znajomymi przed dworem w Sukurczach,  
zbiory Andrzeja Pileckiego

Witold with Maria, little Andrzej and their 
friends in front of the Sukurcze mansion; 
the Andrzej Pilecki collection

Ojciec był bardzo aktywny. 
Nazywali go „Czort” bo tak 
szybko jeździł konno. Bajka była 
kupiona dla niego w słynnej 
staninie w Janowie Podlaskim.
Wspomnienie Andrzeja Pileckiego 

Father was very busy. They 
would call him ‘Czort’, the Devil, 
since he rode his horse so fast. 
Bajka the horse had been bought 
for him in the famous stud in 
Janów Podlaski.
Andrzej Pilecki’s recollection

Całe moje życie obecnie jest od rana do 
wieczora zapełnione myślami o tym, by 
jak najwięcej zaorać [...], albo o tym, by jak 
najwięcej nawozu na pole wywieźć.
Witold Pilecki, List do Kazimiery Daczówny, Sukurcze, 11 listopada 1926 r.

My whole life from morning to evening is 
occupied with thoughts on how to plough 
as many crops […] or how to spread as 
much manure in the field as possible.
Witold Pilecki, a letter to Kazimiera Daczówna, 11 November 1926

Mieliśmy pięknego psa, bernardyna, wabił się 
Neron. Mogę śmiało powiedzieć, że on uczył mnie 
chodzić. Ja małymi rączkami łapałam się jego 
sierści, a on mnie prowadził.
Zofia Pilecka,  Mój Ojciec. Wspomnienia.

We used to have a beautiful dog, a St. Bernard, 
called Neron. I can say with no hesitation that he 
was the one who taught me to walk. I would grab 
his fur with my small hands and he would lead me.
Zofia Pilecka, My Father. Memoirs
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Ojciec bardzo kochał i szanował mamę. 
Każdy dzień był dla niego pewnego 
rodzaju wyzwaniem, starał się, by 
był dla niej wyjątkowy.
Zofia Pilecka

Father loved and respected mum very 
much. Every single day was a kind 
of challenge for him; he tried to be 
extraordinary to her.
Zofia Pilecka’s recollection

Muszę przyznać, że gdy byłam
mała, miałam niezły charakterek,
wszystko musiało być pod moją
kontrolą, dlatego też ojciec nazywał
mnie swoją generałką.
Zofia Pilecka, Mój ojciec. Wspomnienia, s. 78.

I must confess that I was
quite a strong-willed child –
everything had to be under my
control. That is why father often
called me his generalette.
Zofia Pilecka, My Father. Memoirs
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WYSZPAROWAĆ ZDJĘCIE

Maria pracowała jako nauczycielka w szkole 
w Krupie – miejscowości leżącej niedaleko 
Sukurcz. Mieszkała w majątku państwa Szukie-
wiczów, u których często bywał Witold. 
Tam się spotkali i zakochali. Zachowało się 
piękne wspomnienie, że „przejeżdżał konno 
[…] i przez otwarte okno wrzucał jej do pokoju 
bukiety kwiatów”. 

Maria Ostrowska i Witold Pilecki pobrali się 
7 kwietnia 1931 roku w Ostrowi Mazowieckiej – 
rodzinnej miejscowości Marii. Po ślubie 
zamieszkali w Sukurczach. Wkrótce na świat 
przyszły dzieci: w 1932 roku urodził się Andrzej, 
a rok później Zofia.

Maria was a teacher in a school in Krupa, a village 
nearby Sukurcze. She lived in the Szukiewicz family 
estate, which Witold often visited. There they met 
and fell in love. There is a beautiful memory that 
Witold ‘would pass by on a horse […] and throw 
flowers through the open window.’

Maria Ostrowska and Witold Pilecki got 
married on 7 April 1931 in Ostrów Mazowiecka, 
Maria’s home town . After the wedding they 
lived in Sukurcze. Soon, their children were born: 
Andrzej in 1932 and Zofia a year later.

Mama była nauczycielką, bardzo 
się udzielała w Krupie. Mama 
uczyła wszystkich przedmiotów, 
oprócz matematyki. Oprócz tego 
wystawiała sztuki, jakieś bajki dla 
dzieci, a ojciec robił dekoracje do 
tego. Bardzo się kochali. Ojciec 
zawsze poświęcał jakiś czas, żeby 
mamie zrobić przyjemność. 
Wspomnienie Andrzeja Pileckiego

W Sukurczach było jak 
w bajce. O domu rodzinnym mogę 
opowiadać jedynie językiem 
dziecka, ponieważ pamiętam go 
z lat dziecinnych. Dom był piękny 
i duży. W jednym z pokoi ojciec 
umieścił u wezgłowia dużego łoża 
małżeńskiego obraz Matki Boskiej 
Karmiącej. Obraz był wielki.
Zofia Pilecka, Mój ojciec. Wspomnienia, s. 63.

Mum was a teacher, she was very 
active in Krupa. She taught all 
subjects except Maths. She also 
organised theatre plays, stories 
for children, and father would 
prepare decorations for that. They 
loved each other very much. Father 
would always spare some time to do 
something nice for mum. 
Andrzej Pilecki’s recollection

In Sukurcze life was but a dream. 
I can only speak about the family 
house in the language of a child, 
since that is how I remember it. 
The mansion was big and beautiful. 
In one of the rooms, our father had 
hanged a painting of the Nursing 
Madonna at the head of the marital 
bed – it was huge.
Zofia Pilecka, My Father. Memoirs

Maria i Witold Pileccy w ogrodzie koło domu 
rodzinnego Marii w Ostrowi Mazowieckiej, 1931 rok,
zbiory rodziny Pileckich

Maria and Witold Pilecki in the garden at Maria’s family 
house in Ostrów Mazowiecka, 1931;
the Pilecki family collection

Maria w Sukurczach w 1938 roku, 
zbiory Andrzeja Pileckiego

Maria in Sukurcze, 1938; 
the Andrzej Pilecki collection

Wspomnienia Andrzeja 
Pileckiego o Mamie.

Wspomnienia Andrzeja 
Pileckiego o Mamie.

Maria Pilecka z klasą, 1935 rok, 
zbiory Andrzeja Pileckiego

Maria Pilecka with her class, 1935; 
the Andrzej Pilecki collection

Andrzej i Zofia Pileccy w 1935 roku w Sukurczach, 
zbiory Andrzeja Pileckiego

Andrzej and Zofia Pilecki in Sukurcze, 1935; 
the Andrzej Pilecki collection

Andrzej i Zofia Pileccy w 1935 roku w Sukurczach,
zbiory Andrzeja Pileckiego

Caption: Andrzej and Zofia Pilecki in Sukurcze, 1935; 
the Andrzej Pilecki collection

Andrzej i Zofia Pileccy w 1936 roku w Sukurczach,
zbiory Andrzeja Pileckiego

Andrzej and Zofia Pilecki in Sukurcze, 1936;
the Andrzej Pilecki collection

Witold z Marią, małym Andrzejem 
i znajomymi przed dworem w Sukurczach,  
zbiory Andrzeja Pileckiego

Witold with Maria, little Andrzej and their 
friends in front of the Sukurcze mansion; 
the Andrzej Pilecki collection
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Projekt aranżacji

Ściany S2.A, S8.A i sufit 
zwężają się w kierunku sali S3 
tworząc efekt przytłoczenia. 
Znajdujące się na ścianach mapy 
zawierają różnice poziomów, 
których krawędź tworzy akcent 
oraz dodatkową przestrzeń 
ekspozycyjną.

ściany S2.A i S8.A różnica poziomów 
na mapie

ściany schodzą się 
w kierunku sali S3



WołkowyskBiałystok

Sukurcze

Szepietowo
Ostrów

WarszawaSochaczew

Wolbórz

Piotrków

Lida

Włodawa

Brześć nad Bugiem

Łuków

Zorganizowałem z okolicznych 
ziemian i chłopów oddział Krakusów. 
Dwudziestego szóstego sierpnia pod 
mój dom w Sukurczach zajechało auto 
z wiadomością [...], że mam przystąpić 
do mobilizacji.
Witold Pilecki o wydarzeniach po mobilizacji 26 sierpnia 1939 roku

I had organised a unit of the Krakusy 
from the neighbourhood peasants 
and landowners. On 26 August a car 
arrived at my house in Sukurcze [...], 
I learned that I must join the 
mobilization.
Witold Pilecki on the events after the mobilization of 26 August 1939

1 września 1939 roku III Rzesza zaatakowała Polskę i rozpoczęła 
II wojnę światową. 16 dni później walczącą Rzeczpospolitą napadł 
Związek Sowiecki. Wojna obronna trwała do 6 października.

Pod koniec sierpnia Witold ruszył na front. Gdy jego szwadron 
został rozbity, Pilecki wycofał się w kierunku Warszawy. Chciał 
dalej walczyć; przez stolicę dotarł do Włodawy, gdzie dołączył 
do 41. Rezerwowej Dywizji Piechoty, którą wkrótce również 
rozbito. Gdy żołnierze otrzymali rozkaz złożenia broni, szwadron 
Pileckiego nie podporządkował się i schronił w lasach.

Wchodzą Państwo do części wystawy, w której pokazujemy 
trudną, wojenną historię. Obydwoje, Witold i Maria, skierowali 
się ku Ostrowi Mazowieckiej – wierzyli, że tu się spotkają. Witold 
przyjechał do domu przy Warszawskiej w połowie października 
1939 roku i został do 1 listopada, Maria z dziećmi dotarła dopiero 
wiosną następnego roku.

On 1 September 1939 Nazi Germany invaded Poland and the Second 
World War broke out. 16 days later fighting Poland was attacked by 
the USSR. The defensive war lasted until 6 October.

At the end of August Witold left for the front. After his squadron 
had been defeated, he retreated towards Warsaw. He wanted to 
continue fighting – he reached the city of Włodawa through Warsaw, 
where he joined the 41st Reserve Infantry Division. They were soon 
defeated as well. When the soldiers were ordered to lay down their 
arms, Pilecki’s squadron disobeyed and hid in the forest.

You are now entering the part of the exhibition where we 
present the difficult story of the war. Both Witold and Maria headed 
to Ostrów Mazowiecka – they believed they could meet there. Witold 
arrived at home at Warszawska Street in the middle of October 1939 
and stayed until 1 November. Maria and the children did not arrive 
until spring of the following year.

Witold Pilecki na Bajce, prowadzący 
defiladę w Lidzie, 
zbiory Andrzeja Pileckiego

Witold Pilecki riding Bajka, leading 
a parade in Lida,
the Andrzej Pilecki collection

Na strzelnicy, 1931 rok, Witold pierwszy od dołu,
zbiory Andrzeja Pileckiego

At the shooting range, 1931, Witold is the first from the bottom,
the Andrzej Pilecki collection 

Witold Pilecki pierwszy z lewej w środkowym rzędzie. 
Franciszek Perepecza stoi pierwszy z lewej,
zbiory rodziny Sienkiewiczów

Witold Pilecki is the first from the left in the middle row. 
Franciszek Perepecza is standing first from the left,
the  Sienkiewicz family collection

*
Granica między okupacją niemiecką i sowiecką, 
ustalona na mocy tajnego załącznika do paktu 
Ribbentrop-Mołotow

The border between the German- and Soviet-
-occupied territories, established in the secret 
protocol attached to the Molotov-Ribbentrop Pact.

W 1939 roku Pilecki walczył jako dowódca plutonu 
kawalerii dywizyjnej 19. Dywizji Piechoty,
zbiory rodziny Sienkiewiczów

In 1939 Pilecki fought as a commander of the cavalry 
division platoon from the 19th Infantry Division,
the Sienkiewicz family collection
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Wiedząc, że niemożliwa jest obrona przed dwoma najeźdźcami, 
27 września, w przeddzień kapitulacji Warszawy, najwyżsi dowódcy 
powołali Służbę Zwycięstwu Polski – zalążek Polskiego Państwa 
Podziemnego. Tego samego dnia w Warszawie Związek Harcerstwa 
Polskiego zszedł do podziemia, przyjmując nazwę Szare Szeregi. 
Znane z czasów zaborów metody działania zostały natychmiast 
wprowadzone.

TRASA WITOLDA
WITOLD'S ROUTE

26 VIII — 4 IX

4 — 6 IX

8 — 13 IX

PAŹDZIERNIK [OCTOBER] 

TRASA MARII I DZIECI
THE ROUTE OF MARIA AND THE CHILDREN

26 VIII — 4 IX

4 — 6 IX

8 — 13 IX

Understanding that fighting with both invaders simultaneously 
is impossible, on 27 September, a few days before Warsaw capi-
tulated, the highest commanders established the Service for 
Poland’s Victory – the beginning of the Polish Underground State. 
On the same day in Warsaw the Polish Scouting Association moved 
underground and took the name of the Grey Ranks. Modes of 
operation, known from the partitions period, were immediately 
implemented.

Struktury podziemne Underground structures
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Gdy ogłoszono mobilizację, Maria wraz z dziećmi przebywała 
w Ostrowi Mazowieckiej. Zdecydowała o natychmiastowym 
powrocie do Sukurcz. Niestety, majątek po 17 września, tak jak 
całe Kresy, znalazł się pod okupacją sowiecką. Brakowało wiado-
mości o losie Witolda – rozdzieliła ich nowa granica. W listopadzie 
opuścili Sukurcze i ukryli się w Krupie.

Zimą 1940 roku jeden z uczniów ostrzegł Marię, że grozi 
im wywózka w głąb ZSRS. Uciekła zatem z dziećmi przez 
Lidę do Wołkowyska, do młodszej siostry Witolda, Wiktorii. 
Bojąc się NKWD, postanowiła przedostać się do matki, do 
Ostrowi Mazowieckiej. Po raz pierwszy próbowała przekroczyć 
granicę w Szepietowie. Tam została wraz z dziećmi uwięziona 
przez Sowietów. W zamian za uwolnienie oddała wszystkie 
kosztowności – nawet ślubną obrączkę. Druga próba powiodła 
się. 7 kwietnia 1940 roku Maria, Andrzej i Zosia dotarli na teren 
okupacji niemieckiej.

When the mobilization was announced, Maria and the children were 
in Ostrów Mazowiecka. She immediately decided to go back to 
Sukurcze. Unfortunately, since 17 September 1939 the estate, just as 
the entire region of the Eastern Borderlands, was occupied by the 
Soviet Union. There was no information on Witold’s whereabouts – 
the family was separated by the new border. In November Maria and 
the children left Sukurcze and hid in Krupa.

In the winter of 1940 Maria was warned by one of her pupils 
that the family could be taken away far into the USSR. They thus 
fled via Lida to Wołkowysk where Witold’s younger sister, Wiktoria, 
lived. Afraid of the NKVD, Maria decided to get to her mother in 
Ostrów Mazowiecka. For the first time she tried to cross the border 
in Szepietów, but was captured, together with the children, by the 
Soviets. To to free the family, Maria gave them all her valuables, 
including her wedding ring. The second attempt to cross the border 
was successful – on 7 April 1940 Maria, Andrzej and Zofia arrived at 
the German occupation zone.

Granice II Rzeczpospolitej z zaznaczoną 
niemiecko-sowiecką linią podziału

The Second Polish Republic borders with 
the line dividing the German and Soviet 
zones of occupation

Słup graniczny między ZSRS a Generalnym 
Gubernatorstwem. Granica przechodziła 
nieopodal rogatek Ostrowi Mazowieckiej,
zbiory MDRP

A border pole between the USSR and the General 
Government – an occupation zone established by 
Nazi Germany. The border went near the Ostrów 
Mazowiecka tollgates,
the Pilecki Family House Museum collection

Kiedy na czele kawalerii wyruszał 
z Krupy na wojnę, to powiedział do 
stojących w pobliżu kobiet, żeby się 
nie martwiły, bo oni niedługo wrócą, 
ta wojna będzie krótka. 
Zofia Pilecka, Mój ojciec. Wspomnienia

As he was leaving Krupa, leading the 
cavalry for war, he said to the women 
standing nearby not to worry – they 
would soon be back, the war would 
be short. 
Zofia Pilecka, Mój ojciec. Wspomnienia [My father. Memoirs]

[...] mobilizacja – my jesteśmy w Ostrowi Mazowieckiej 
na wakacjach u babci w tym momencie. Nie mieliśmy 
komórek, a wiedzieliśmy, że musimy się na 
szybko połączyć z ojcem. Do Małkini trzeba było 
dojechać czymś szybko, żeby jakiś pociąg złapać do 
Białegostoku. Wszystkie pociągi zapchane wojskiem.
Wspomnienie Andrzeja Pileckiego

[...] the mobilization – at that moment we are on 
holidays at grandma’s in Ostrów Mazowiecka. We had 
no phones, yet we knew we had to quickly get in touch 
with our father. We needed to promptly depart to 
Małkinia to catch the train to Białystok. All the trains 
were crowded with the army.
Andrzej Pilecki’s recollection

[Bolszewicy] podpuszczali chłopów, by brali odwet 
na znienawidzonym ziemiaństwie i gdyby rodzice nie 
szanowali wcześniej ludzi, gdyby nie robili nic dla 
lokalnej społeczności, to być może byśmy już dzisiaj 
nie rozmawiali. A miejscowi nie dość, że nie chcieli nas 
rozszarpać i zrabować, to jeszcze nam pomagali.
Wspomnienie Andrzeja Pileckiego

[The Bolsheviks] bullied peasants into taking revenge 
on the hated nobility, and if my parents had not 
respected the people, if they had not done anything for 
the local community, perhaps we would not be talking 
today. And the local people not only refused to kill and 
rob us – they actually helped us.
Andrzej Pilecki’s recollection

Gdy uciekaliśmy przed sowiecką wywózką w 1940 roku, jadąc na 
furmance, to Neron chciał też z nami być, ale mama kazała mu 
wrócić. On biegł za nami, ale mama krzyknęła: „Do domu!”. Zawrócił 
smutny i wolno poszedł w kierunku naszego domu, a fura odjechała 
z nami do Krupy. Z tego, co wiem, dostał wścieklizny i został 
zastrzelony. Tak skończył. Ten obraz towarzyszy mi przez całe życie.
Wspomnienie Zofii Pileckiej

When we were on a cart running away from Soviet captivity in 1940, 
Neron wanted to be with us – but mum told him to leave. He was 
running after us, but mum shouted ‘Go home!’. He turned back sadly 
and slowly headed towards our house, and the cart with us left to 
Krupa. As far as I know he then got rabies and was shot. That was 
his end. This image has stayed with me my whole life.
Zofia Pilecka’s recollection

Szóstego października umilkły odgłosy bitwy. W dwa dni później 
dobiegła nas wieść o upadku Warszawy i Modlina. Dalsze 
przebywanie w lasach stawało się coraz mniej celowe i pod 
Mordami nastąpiło rozwiązanie szwadronu. Oficerowie rozjechali 
się, wyznaczając sobie punkt zborny w Warszawie. [...] Był już 
17 października i po naradzie z Jurkiem [Lachowiczem] przebraliśmy 
się za cywilów. Polecony przez naszego gospodarza rybak ułatwił 
nam przedostanie się do Ostrowi Mazowieckiej [...].*
Witold Pilecki, Życiorys
*1 listopada 1939 r. Witold Pilecki wrócił do Warszawy i podjął organizowanie konspiracji.

On 6 October the sounds of battle ceased. Two days later we 
received a message about the capitulation of Warsaw and the 
Modlin fortress. Continued hiding in the forests became increasingly 
pointless and the squadron was dissolved near the town of Mordy. 
The officers left and agreed to meet in Warsaw. [...] It was already 
17 October and after the consultation with Jurek [Lachowicz] we 
dressed up as civilians. A fisherman, recommended by our host, 
helped us get to Ostrów Mazowiecka [...].* 
Witold Pilecki, A Biography
*On 1 November 1939 Witold Pilecki came back to Warsaw and started organising a conspiracy.
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Mamy moralne prawo... [...]. My, Niemcy, 
jedyni na świecie mamy przyzwoity 
stosunek do zwierząt, dlatego również 
nasz stosunek do tych człekozwierząt 
będzie przyzwoity.
Heinrich Himmler, 1943 rok 

We have a moral right [...]. We Germans, 
who are the only people in the world who 
have a decent attitude towards animals, 
will also assume a decent attitude 
towards these human animals.
Heinrich Himmler, 1943

Jesteśmy w Ostrowi Mazowieckiej, w domu przy ul. Warszawskiej, dlatego 
realia II wojny światowej, jednego z najbardziej traumatycznych wydarzeń 
w naszej historii, opowiemy Państwu, przywołując dzieje tego właśnie 
miasta. Ze względu na położenie na granicy okupacji niemieckiej i sowiec-
kiej, jak w soczewce widać tu oblicza wojny: obronę we wrześniu 1939 roku, 
brutalność okupacyjnego reżimu, prześladowania i zbrodnie na ludności 
żydowskiej i polskiej. Wprowadzony przez Niemców terror trzymał Ostrów 
Mazowiecką w żelaznym uścisku.

Tutaj też mieszkali najbliżsi Marii Pileckiej: jej matka, siostry i bracia – 
rodzina zaangażowana w konspirację, której członkowie ponieśli tragiczne 
konsekwencje oporu. Takich rodzin były w Polsce dziesiątki tysięcy.

8 września Niemcy zajęli Ostrów Mazowiecką. Już następnego dnia 
zamordowali pierwszych Polaków, a spędzonym na plac Żydom odczytali 
nowe, dyskryminujące prawo. Zaczęli prześladowania inteligencji. 
28 września powiat ostrowski przedzielono granicą niemiecko-sowiecką, 
która przebiegała przy rogatkach miasta. Do wschodniej części wkroczyła 
Armia Czerwona. Od początku okupacji do Ostrowi Mazowieckiej przybywali 
licznie żydowscy uciekinierzy z okolicznych miejscowości, którzy mieli 
nadzieję przedostać się przez granicę.

We are in Ostrów Mazowiecka in the house at Warszawska Street, so we will 
present the reality of the Second World War, one of the most traumatic events 
of Poland’s history, telling the story of the town itself. Due to the town’s loca-
tion on the border between the Soviet and German occupation zones, it is the 
lens focusing on the faces of war: the defence in September 1939, the violence 
of the occupation regime, persecution and crimes against the Polish and 
Jewish people. Nazi terror seized Ostrów Mazowiecka in a steel grip.

The nearest and dearest of Maria Pilecka lived here: her mother, sisters 
and brothers. The family was involved in underground resistance, whose 
members dealt with tragic consequences of the resistance. There were tens 
of thousands of families like that in Poland.

On 8 September the Germans seized Ostrów Mazowiecka. Already the 
next day the first executions of Poles took place, and the Jews were gathered 
in the square to hear about new, discriminatory laws. Persecution of the 
intelligentsia began. On 28 September Ostrów county was divided with a new 
German-Soviet border, which went near the town’s tollgates. The Red Army 
entered the east part of the city. From the start of the occupation numerous 
Jews, fleeing from the surrounding villages, arrived at Ostrów Mazowiecka, 
hoping to get through the border.

Zniszczona w pierwszych dniach wojny kamienica wieloletniego 
burmistrza miasta, Ludwika Mieczkowskiego, zbiory MDRP

W mieście widać było oznaki nadchodzącej wojny. 
W pobliskich koszarach w Komorowie formowała się 
41. Rezerwowa Dywizja Piechoty, a pod miastem utwo-
rzono lotniska polowe. Na front wyruszył 18. Pułk Arty-
lerii Lekkiej. Powstało Harcerskie Pogotowie Wojenne, 
w stan alarmowy postawiono Ochotniczą Straż Pożarną, 
której naczelnikiem był szwagier Marii – Jan Radwański. 
Od 1 września niemieckie lotnictwo wielokrotnie bombar-
dowało mosty i transporty wojskowe w Małkini, bomby 
spadły też na Ostrów Mazowiecką.

The tenement house of the long-standing mayor Ludwik Miecz-
kowski, destroyed during the first days of war, the Pilecki Family 
House Museum collection

The signs of the upcoming war were noticeable in the 
town. The 41st Reserve Infantry Division was being formed 
in the barracks in Komorów and airfields were being set 
up near the town. The 18th Light Artillery Regiment left for 
the front. The Scouting War Ambulance was created, the 
Voluntary Fire Fighters Brigades were in the emergency 
state. Jan Radwański, the chief of the Brigades, was Maria’s 
brother-in-law. From 1 September the German air forces 
regularly bombarded bridges and army convoys in Małkinia; 
bombs were also dropped on Ostrów Mazowiecka.

Żydowscy mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej, zapędzeni na plac 
przed gimnazjum, wrzesień 1939. Zdjęcie wykonane z okna prawego 
skrzydła szkoły.

Jewish inhabitants of Ostrów, rushed by the Germans onto the square 
in front of the Gymnasium in September 1939. The photo was taken 
from the right wing of the school.

Żydowscy mieszkańcy Ostrowi, zaganiani przez 
Niemców na plac przed gimnazjum we wrześniu 
1939 roku. W tle widoczny budynek gimnazjum,
zbiory Andrzeja Mierzwińskiego

Jewish inhabitants of Ostrów, rushed by the Germans 
onto the square in front of the Gymnasium in September 
1939. The Gymnasium building is visible in the background,
the Andrzej Mierzwiński collection

Żydowscy uciekinierzy w Ostrowi 
Mazowieckiej, 1939 rok,
zbiory United States Holocaust 
Memorial Museum 

Jewish runaways in Ostrów 
Mazowiecka, 1939,
the United States Holocaust Memorial 
Museum collection 
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Witold nie doczekał przybycia Marii i 1 listopada wyjechał 
z Ostrowi Mazowieckiej. 10 dni później, w pobliżu sadu, nale-
żącego do rodziny jego żony, Niemcy przeprowadzili masową 
zbrodnię na ludności żydowskiej – rozpoczęli Zagładę. 

9 listopada 1939 roku podpalili budynki przy ulicy 
Trzeciego Maja i oskarżyli o to Żydów. Przez następne 
dwa dni wyłapywali ich na ulicach i w domach - setki 
dorosłych i dzieci. 11 listopada poprowadzili ich ulicą 
Warszawską i w zagajniku dokonali mordu. Ciała zakopano 
w przygotowanych wcześniej dołach. Następnie rozwiesili 
plakaty informujące, że na śmierć skazano odpowiedzialnych 
za podpalenie i wszystkich, którzy im pomagali. 11 listopada 
1939 roku zginęło od 450 do 600 osób.

Za dokonanie tej zbrodni sąd w Giessen w 1962 roku 
skazał policjantów: Kurta Kirschera na 3 lata i 9 miesięcy, 
Hansa Hoffmanna na 3 lata i 6 miesięcy, a członka 
oddziału egzekucyjnego, Theodora Pillicha, na 3 lata 
i 3 miesiące więzienia.

Witold did not wait for Maria’s arrival and on 1 November he 
left Ostrów Mazowiecka. Ten days later, near the orchard of his 
wife’s family, Nazi Germans undertook a massive execution of 
Jews – the Holocaust began.

On 9 November 1939 the Germans set the buildings at 
Trzeciego Maja Street on fire, yet they accused the Jews 
of doing so. For the next two days the Jews, hundreds of 
adults and children, were being caught on the streets and 
taken from their houses. On 11 November the Germans led 
them through Warszawska Street and murdered them at the 
coppice. The bodies were buried in the previously prepared 
pits. The Germans then distributed posters announcing that 
the death sentence had been carried out on the arsonists and 
everyone who had helped them. Between 450 and 600 people 
died on 11 November 1939.

In 1962 two police officers were sentenced for this murder 
by the court in Giessen – Kurt Kirscher received a prison 
sentence of three years and nine months, and Hans Hoffman 
received three years and six months. A member of the 
execution squad, Theodor Pillich, was sentenced to three years 
and three months in prison.

Przed egzekucją. Obok ostrowskiego Żyda stoi 
policjant z 11. rezerwowego batalionu policji, 
fot. Theodor Pillich, zbiory PMAB 

Before the execution. An Ostrów Jew and a police- 
man from the 11th Reserve Police Battalion, 
photo. Theodor Pillich, collection of the Auschwitz-
-Birkenau State Museum

Mężczyźni żydowscy prowadzeni na miejsce egzekucji,  
fot. Theodor Pillich, zbiory PMAB

Jewish men being marched to the execution site, 
photo. Theodor Pillich, collection of the Auschwitz-Birkenau State Museum

Grupa żydowskich mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej oraz 
pilnujący ich policjanci i żołnierze niemieccy przed egzekucją, 
11 listopada 1939 roku, fot. Theodor Pillich, zbiory PMBA

[...] było tam kilkunastu żołnierzy niemieckich, kilku-
nastu żandarmów niemieckich oraz kilkunastu wojsko-
wych, ubranych w mundury podobne do mundurów 
żołnierzy niemieckich, z tym, że klapy od mundurów 
były wykładane. Ponadto mieli oni czarne koszule 
i krawaty oraz okrągłe, siodłate czapki z emblematami 
trupich czaszek. [...] Żołnierze i żandarmi niemieccy 
pozostali na początku rowu w pobliżu szosy warszaw-
skiej, natomiast wojskowi z emblematami trupich 
czaszek na czapkach rozstawili kilka karabinów maszy-
nowych wzdłuż rowu po jego prawej stronie i kilku-
nastu z nich stanęło obok tych karabinów. Lufy kara-
binów maszynowych skierowane były w stronę rowu.

Zeznanie Edwarda Puścizny przed Główną Komisją 
Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce

 

A group of Jewish inhabitants from Ostrów Mazowiecka and 
the German soldiers who are watching them before the execu-
tion, 11 November 1939, photo. Theodor Pillich, collection of the 
Auschwitz-Birkenau State Museum

[...] a dozen German soldiers, a dozen German 
gendarmes and a dozen military officers wearing 
uniforms similar to those of the German soldiers, 
except for the lapels folded over. What’s more they had 
black shirts and ties, and round peaked caps with skull 
emblems. [...] German soldiers and gendarmes stayed 
at the top of a trench near Warszawska Street, and the 
militants with the skull emblems placed a bunch of 
machine guns along the trench on its right side, and 
stood next to the guns. The guns were directed onto 
the trench.

Edward Puścizna’s testimony before the Main Commis-
sion for the Investigation of German Crimes in Poland

[...] zobaczyłem, że ulicą Warszawską idzie tłum mężczyzn. Było 
ich co najmniej 300. Uszeregowani oni byli czwórkami lub trójkami 
i otoczeni przez żandarmów niemieckich, uzbrojonych w karabiny 
z nasadzonymi bagnetami.
Zeznanie Edwarda Puścizny przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce 

[...] I saw a crowd of men going along Warszawska Street; there 
were at least 300 of them. They were arranged in fours and threes, 
and surrounded by German gendarmes, armed with rifles with 
bayonets.
Edward Puścizna’s testimony before the Main Commission for the Investigation of German Crimes in Poland 
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Spalony 9 listopada kwartał miasta, 
zbiory Andrzeja Mierzwińskiego

Town’s quarter, burnt down on 9 November, 
the Andrzej Mierzwiński collection

Ogłoszenie, które zostało rozwieszone w Ostrowi Mazowieckiej 
dzień po dokonanej na ostrowskich Żydach zbrodni, 
zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego

A notice put up in Ostrów Mazowiecka the day after the execution 
of the Ostrów Jews, 
collection of the Jewish Historical Institute

Prawdopodobna trasa przewozu grupy Żydów na miejsce egzekucji
A route through which Jews were likely transported to the execution site

Prawdopodobna trasa przemarszu grupy Żydów na miejsce egzekucji
A route through which Jews were likely marched to the execution site

Kwartał miasta podpalony przez Niemców 9 XI 1939 r.
The quarter of the town burned down by the Germans on 9 XI 1939

Miejsce zgrupowania Żydów aresztowanych 10 XI 1939 r.
The location of Jewish arrestees on 10 XI 1939

Browar Teitlów – siedziba Gestapo
The Teitel Brewery – the Gestapo headquarters

Miejsce egzekucji 11 XI 1939 r.
The site of the execution on 11 XI 1939

Synagoga
Synagogue

Jesziwa
Yeshiva

Tarbut
Tarbut

Tereny zakładów, należących przed wojną do Żydów (tartaki, młyny, browar)
Prewar Jewish-owned businesses (saw and grist mills, a brewery)

Obszary zamieszkane przez Żydów
Areas inhabited by Jews

Fragment pnia drzewa, które było niemym 
świadkiem śmierci żydowskich mieszkańców 
Ostrowi Mazowieckiej 11 listopada 1939 roku

A piece of a tree trunk from the site of the 
execution of the Ostrów Mazowiecka Jews 
on 11 November 1939

Nazwisko
Nazwisko
Nazwisko

םֵׁש
םֵׁש
םֵׁש
ֵׁש ם

ֵׁש ם
ֵׁש ם

Nazwisko

S3_B

ŚCIANA

PRZESTRZEŃ NA ANIMACJĘ 
ROZMIAR GABLOTY SZER. 140 CM, WYS. 175 CM

 ok. 87 cm

Sala 3, ściana 1 i 2



Konspiracja
w Ostowi Mazowieckiej

Okupacja niemiecka
w Ostrowi Mazowieckiej

German ocupation
in Ostrów Mazowiecka

The underground movement 
in Ostrów Mazowiecka 

W Generalnym Gubernatorstwie Niemcy stworzyli cywilne struktury władzy i rozbu-
dowali aparat policyjny. Powiat ostrowski był najbardziej wysuniętą na północny 
wschód częścią GG. Symbolami terroru niemieckiego w Ostrowi Mazowieckiej 
stały się komendantura Gestapo – mieszcząca się w browarze, odebranym rodzinie 
Teitlów – oraz tzw. Czerwoniak, w którym znajdował się areszt policyjny. Dzienna 
racja chleba w Ostrowi Mazowieckiej wynosiła 150–300 gramów. Ludzie ratowali się 
uprawami w ogrodach, prowadzono tajny ubój, szmuglowano żywność.

In the General Government the Germans formed civilian structures of author-
ship and expanded the police. Ostrów county was the farthest north-east part 
of the General Government. The Gestapo headquarters became a symbol of 
German terror in the town; it was located in the brewery, confiscated from the 
Teitel family. Another was the so-called Red House (‘Czerwoniak’), where police 
detention facility was placed. A daily ration of bread in Ostrów Mazowiecka was 
150–300 grams. People tried to save themselves with harvests in gardens, secret 
animal slaughter, smuggling food.

W czasie wojny w okolicach Ostrowi Mazowieckiej działa liczna i dobrze zorga-
nizowana konspiracja. Pobliska Puszcza Biała dawała schronienie partyzantom. 
W mieście funkcjonowały struktury Polskiego Państwa Podziemnego, podległe 
Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Członkowie struktur podziem-
nych podejmowali działania, które ułatwiały ludności przetrwanie, chroniły przed 
konfidentami i volksdeutschami. Organizowane było tajne nauczanie. Konspira-
cyjne oddziały wojskowe zajmowały się szkoleniem bojowym, wywiadem, dywersją 
i walką z bandytami.

During the war there was a vast and well-organised resistance in the region around 
Ostrów Mazowiecka. The nearby Biała Forest became a shelter for partisans. The struc-
tures of the Polish Underground State, which were subject to the Polish Government 
in-exile, were active in the town. The members of these structures helped the inhabi-
tants survive, protected them against denunciations and Volksdeutchers. They orga-
nised underground education. Conspiracy military units organised combat training, 
intelligence, diversion and fought against bandits.

EKRAN DOTYKOWY

49 cali

Przedwojenne zdjęcie browaru Braci Teitel, w którym w czasie wojny 
Niemcy umieścili komendanturę Gestapo

Pre-war photo of the Teitel Brothers’ brewery, where the Gestapo 
headquarters was located during the war.

„Czerwoniak” – budynek, w którym mieścił się Niemiecki areszt, później 
przekształcony w areszt Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego,  
zbiory Magdaleny Gawin

The Red House (‘Czerwoniak’) – German detention facility, subsequently a prison 
of the Ministry of Public Security, the secret police of the Polish People’s Republic, 
the Magdalena Gawin collection

Powojenne zdjęcie Antona Birkenfelda (Cyka)

Najokrutniejszym oprawcą hitlerowskim w Ostrowi Mazowieckiej był Anton 
Birkenfeld, znany wśród mieszkańców jako Cyk. Przyjechał tu w 1939 roku. 
Najpierw był tłumaczem w Gestapo – płynnie mówił po polsku. Szybko 
awansował na szefa sekcji śledczej. Zamordował osobiście kilkunastu ludzi, 
w tym kobiety i dzieci. Odznaczał się wyjątkowym okrucieństwem. Nigdy 
nie poniósł kary. Zmarł w 1983 roku.

Post-war photo of Anton Birkenfeld (Cyk)

Anton Birkenfeld was the most brutal Nazi oppressor in Ostrów Mazowiecka; 
among the inhabitants his nickname was ‘Cyk’. He arrived here in 1939. Initially 
he worked as an interpreter for the Gestapo, as he was fluent in Polish. 
He was soon promoted to the chief of the investigative unit. He personally 
murdered a dozen people, including women and children. He was infamous for 
exceptional violence. Never punished for his deeds, he died in 1983.

Alfred Wieczorek ps. „Tatar” 

W czasie pierwszej wojny światowej należał do Polskiej Organizacji Wojskowej, później walczył 
w wojnie z bolszewikami. Był działaczem Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Ostrowi Mazowieckiej. 
W 1931 roku ożenił się z Sabiną Telatycką. Był porucznikiem Wojska Polskiego.

Po Wojnie Obronnej 1939 roku, wrócił do Ostrowi Mazowieckiej i pracował w urzędzie miej-
skim. Utworzył pierwszy oddział partyzancki w okolicy – Oddział Partyzancki „Tatara” – Lotny 
Oddział Bojowy. Należał do Związku Walki Zbrojonej – później Armii Krajowej, był komendantem 
Ośrodka Ostrów Mazowiecka. W 1944 roku w akcji „Burza” dowodził kompanią, został ranny w bitwie 
pod Jarząbką i Pecynką. Aresztowany przez NKWD po wkroczeniu wojsk sowieckich. Skazano go na 
10 lat więzienia. Uwolniony z transportu na Wschód przez oddział Wolność i Niezawisłość, ukrywał 
się do amnestii w 1956 roku. Odznaczony Orderem Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. 
Zmarł 24 listopada 1966 roku.

Alfred Wieczorek pseud. “Tatar”

During World War I he served in the Polish Military Organization, later he fought in the Polish-Soviet war. 
He was a member of the “Strzelec” Rifle Association in Ostrów Mazowiecka. In 1931 he married Sabina 
Telatycka. He was a Polish Army lieutenant.

Following the 1939 Defensive War, he returned to Ostrów and worked at the municipal office. 
He established the first partisan unit in the area – the “Tatar” Partisan Unit – a Special Combat Unit. 
He was a member of the Union of Armed Struggle – later Home Army, commandant of the Ostrów 
Mazowiecka post. In 1944 in Operation “Tempest” he commanded a company, and was wounded in the 
battle of Jarząbka and Pecynka. Arrested by the NKVD after the advance of the Soviet army, he was 
sentenced to 10 years of imprisonment. Freed from the transport towards the East by the “Freedom 
and Independence” unit, he remained in hiding until the amnesty of 1956. He received the Order of Virtuti 
Militari and three Crosses of Valor. He died on 24 November 1966.

Jadwiga Długoborska

Była zaangażowaną społecznie nauczycielką w Ostrowi Mazowieckiej. Po wybuchu wojny, w czasie 
zbrodni 11 listopada, ukryła w swoim pensjonacie kilka żydowskich rodzin, którym ułatwiła przejście 
granicy z ZSRS. Odmówiła podpisania volkslisty. Była członkiem konspiracji, pomagała w opiece nad 
rannymi żołnierzami, wraz z matką i siostrą Cecylią ukrywała w swoim domu Żydów i kolegów z Obwodu 
AK „Opocznik”. Gestapo aresztowało ją po donosie byłej pokojówki w czerwcu 1944 roku i 29 czerwca 
rozstrzelało w lesie koło wsi Guty-Bujno. Po wycofaniu się Niemców jej siostra, Wanda Wójcik, odnalazła 
ciało. We wrześniu 1944 roku na uroczysty pogrzeb przyszło wielu mieszkańców.

Jadwiga Długoborska

She was a teacher and an activist in Ostrów Mazowiecka. After the war broke out, during the manslaughter 
of 11 November 1939 she hid several Jewish families in her guesthouse, and later helped them to cross the 
Soviet border. She refused to sign the Volkslist. She was a member of the resistance and helped care for 
wounded soldiers; together with her mother and sister Cecylia they hid Jews and colleagues from the 
Home Army ‘Opocznik’ District in their house. She was arrested by the Gestapo after the denunciation from 
the ex-house-maid in June 1944 and executed on 29 June in the forest near the Guty-Bujno village. After 
the Germans had withdrawn, her sister Wanda Wójcik found the body; many locals gathered at her solemn 
funeral in September 1944.

Zeznanie Reginy Korzeb przed Komisją Badania Zbrodni 
Hitlerowskich, czyta ...

Od stycznia 1943 do lipca 1944 roku wykonano 
ponad sto akcji, w tym wysadzenie urzędu, 
wysyłającego ludzi do niewolniczej pracy, 
zasadzki na niemieckie transporty, likwidacje 
kolaborantów. 25 maja 1943 roku wykonano 
wyrok śmierci, wydany przez Polskie Państwo 
Podziemne, na staroście Reinhardzie Ekercie – 
w odwecie Niemcy dokonali masowej zbrodni 
na mieszkańcach Ostrowi Mazowieckiej – 
zginęło wówczas 140 osób.

Regina Korzeb’s testimony before the Commission for 
the Investigation of Hitlerite Crimes, read by 

From January 1943 to July 1944, more than 
a hundred operations were carried out, including 
the detonation of explosives in the office which 
sent people to slave labor, attacks on German 
transports, and liquidations of collaborators. 
On 25 May 1943, the Polish Underground State 
executed the death sentence on starost Ekert. 
In retaliation, the Germans committed a mass 
murder of Ostrów Mazowiecka inhabitant, 
killing 140 people. 

Gestapo aresztowało sześciu członków najbliższej rodziny Marii: brata 
Bronisława (zmarł w KL Auschwitz), siostrę Zofię (przeżyła KL Ravens-
brück), szwagra Jana Radwańskiego (zginął w 1941 roku w Działdowie), 
siostrzeńca Kazika (przeżył KL Auschwitz, KL Buchenwald) oraz jego 
dwóch braci, Zdzisława i Antoniego, których wysłano na roboty do 
Niemiec. Jeden z jej siostrzeńców, Bogusław Rogowski „Ryś”, zginął 
w 1944 roku w bitwie pod Pecynką.

The Gestapo arrested six members of Maria’s closest family: her brother 
Bronisław (died in KL Auschwitz), sister Zofia (survived KL Ravensbrück), 
brother-in-law Jan Radwański (died in 1941 in Działdowo), nephew Kazik 
(survived KL Auschwitz and KL Buchenwald) and his two brothers, Zdzisław 
and Antoni, who were sent to Germany for labor. One of Maria’s nephews, 
Bogusław Rogowski “Ryś” died in 1944 in the Battle of Pecynka.

Rodzina Marii Pileckiej – z domu Ostrowskiej. Chłopiec po lewej to Kazi-
mierz lub Leon Radwański, za nim stoi Edward Ostrowski – brat Marii 
Pileckiej, przed nim siedzi jego żona Eleonora, która na kolanach trzyma 
Antoniego Radwańskiego. Obok Eleonory, pośrodku, siedzi matka Marii 
Pileckiej – Franciszka Ostrowska. Za nią stoi jedna jej córka – Stefania 
Wasilewska, obok druga – Zofia Radwańska z synkiem Zdzisławem.
Fotografia ze zbiorów rodziny Ostrowskich.

The family of Maria Pilecka née Ostrowska. The boy on the left is Kazimierz 
or Leon Radwański, behind him is Edward Ostrowski (Maria Pilecka’s brother), 
seated in front of him is his wife Eleonora, who is holding Antoni Radwański 
on her lap. Seated in the middle, next to Eleonora, is Maria Pilecka’s mother, 
Franciszka Ostrowska. Her other daughters are Stefania Wasilewska (behind) 
and Zofia Radwańska (on her left) here with her son, Zdzisław Radwański. 
Photograph from the Ostrowski family collection.

Edward Ostrowski – brat Marii Pileckiej – 
w czasie walk w wojnie obronnej 1939 roku trafił 
do niemieckiej niewoli. Do rodziny powrócił 
po zakończeniu wojny.

Edward Ostrowski – Maria Pilecka’s brother, 
captured by the Germans during the 1939 defensive 
war. He returned to his family after the war.

Zofia Radwańska – siostra Marii Pileckiej, 
aresztowana za działalność konspiracyjną, 
przeżyła KL Ravensbrück.

Zofia Radwańska – Maria Pilecka’s sister, 
arrested for underground activities, survived 
KL Ravensbrück.

Eleonora Ostrowska – żona Edwarda Ostrowskiego, 
brata Marii Pileckiej, członkini Tajnej Armii Polskiej, 
aktywnie działała w konspiracji

Eleonora Ostrowska – wife of Edward Ostrowski 
(Maria Pilecka’s brother), member of the Secret Polish 
Army, who actively engaged in the resistance.

Stefania Wasilewska Antoni Radwański

Franciszka Ostrowska, 
mama Marii Pileckiej

Franciszka Ostrowska, 
Maria Pilecka’s mother

Andrzej Marek, 
syn Eleonory i Edwarda Ostrowskich

Andrzej Marek, 
son of Eleonora and Edward Ostrowski
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SZPARÓWKA ZDJĘCIA JAK PONIŻEJ

Dla Polaków powinien 
istnieć tylko jeden pan 
i powinien nim być Niemiec.
Adolf Hitler, 1940 rok

Poles must have only one 
master, and this master 
is German.
Adolf Hitler, 1940

Te
rr

or

S3_C

ŚCIANA

Sala 3, ściana 3 i 4



[...] koncepcja zbadania obozu 
w Oświęcimiu powstała wtedy, kiedy 
kilku przywódców tajnej organizacji 
w łapankach na mieście zostało 
aresztowanych i wywiezionych właśnie 
do Oświęcimia. 
Wspomnienie Marka Ostrowskiego

[...] the idea to investigate the camp 
in Oświęcim [Auschwitz] arose when 
a few leaders of the secret organisation 
were caught and arrested in the city, 
and sent to Oświęcim. 
Marek Ostrowski’s recollection

Do powstałego w czerwcu 1940 roku 
KL Auschwitz trafiali liczni członkowie konspiracji, 
ale nikt nie zdawał sobie sprawy, czym jest obóz 
koło Oświęcimia. Dlatego Tajna Armia Polska, 
w porozumieniu z Komendantem Głównym 
Związku Walki Zbrojnej, Stefanem „Grotem” 
Roweckim, podjęła się jego infiltracji. Do tego 
zadania zgłosił się Witold Pilecki/Tomasz Sera-
fiński. Już  19 września dał się schwytać podczas 
wielkiej łapanki polskiej inteligencji na warszaw-
skim Żoliborzu. Witold Pilecki/Tomasz Serafiński 
pojechał jako ochotnik do Auschwitz.

Many members of the conspiracy were sent to 
KL Auschwitz since it was established in June 
1940 – yet nobody really knew what the camp near 
the city of Oświęcim really was. That is why the 
Secret Polish Army, in consultation with the Chief 
Commander of the Union Struggle Army, Stefan 
Rowecki ‘Grot’, undertook an invigilation. Witold 
Pilecki/Tomasz Serafiński volunteered for this task. 
As soon as on 19 September he intentionally got 
caught during a massive roundup among Polish 
intelligentsia in the Warsaw district of Żoliborz. 
Witold Pilecki/Tomasz Serafiński went to Auschwitz 
as a volunteer.

Witold Pilecki i Eleonora Ostrowska,
zbiory Marka Ostrowskiego

Witold Pilecki and Eleonora Ostrowska; 
the Marek Ostrowski collection

Witold Pilecki z Markiem Ostrowskim na kolanach,
zbiory Marka Ostrowskiego

Witold Pilecki with Marek Ostrowski on his lap;  
the Marek Ostrowski collection

Niemy świadek aresztowania Witolda Pilec-
kiego – fragment szafy z mieszkania przy al. 
Wojska Polskiego 40,
zbiory MDRP, dar Marka Ostrowskiego

A silent eyewitness of Witold Pilecki’s arrest – 
a fragment of a wardrobe from a flat at 40 Wojska 
Polskiego Avenue;
the Pilecki Family House Museum collection, cour-
tesy of Marek Ostrowski

Wspomnienie Marii Pileckiej 
(siostry Witolda)

Wspomnienie Marii Pileckiej 
(siostry Witolda)

Pamiętam, że Witold podszedł 
do mnie i pocałował w czoło.

Tak Marek Ostrowski zapamiętał moment wyjścia Witolda do Auschwitz. 
Chwilę po tym Pilecki wyszedł z mieszkania.

I remember that Witold 
approached me and kissed me 
on the forehead.

That is how Marek Ostrowski remembered the moment Witold was leaving 
to Auschwitz. A moment later Pilecki left the flat.

S4_D

Pierwsze [...] rozmowy prowadziłem z tymi, 
których duch nie został złamany klęską. 
Ponieważ takich zgłaszało się wielu, było na 
kim oprzeć [...] ramy tajnego sprzysiężenia, 
które nazwałem Tajną Armią Polską. 
Witold Pilecki w rozmowie z Wincentym Gawronem w Auschwitz

My first [...] talks were with those whose 
spirit had not yet been broken by the 
defeat. Since there were many who wanted 
to join, they were of a support[...] to build 
a conspiracy association, which I called the 
Secret Polish Army 
Witold Pilecki, a conversation with Wincenty Gaworon in KL Auschwitz
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Gdy na początku listopada Witold przyjechał do Warszawy, 
zameldował się u majora Jana Włodarkiewicza i włączył 
w tworzenie konspiracji. Zaczął posługiwać się nazwiskiem 
Tomasza Serafińskiego, później przyjął pseudonim „Witold”. 
9 listopada 1939 roku w mieszkaniu szwagierki Pileckiego, 
Eleonory Ostrowskiej, na warszawskim Żoliborzu, powołano 
Tajną Armię Polską. Następnego dnia określono główne zadania 
organizacji: walkę o niepodległość i podtrzymywanie społeczeń-
stwa na duchu. 

Komendantem organizacji został Jan Włodarkiewicz. 
Zadaniem Witolda było tworzenie struktur konspiracji. Wkrótce 
do TAP przystąpiły tysiące działaczy w całym kraju. Była to 
jedna z pierwszych organizacji podziemnych. Latem 1940 roku 
podporządkowała się Rządowi Rzeczypospolitej na uchodźstwie, 
po czym weszła w skład Związku Walki Zbrojnej – późniejszej 
Armii Krajowej.

W tej i kolejnych salach zobaczą Państwo, jakie 
były okoliczności tajnej misji Witolda w Auschwitz, co 
ją spowodowało, co przeżył w obozie i jak zastaną tam 
rzeczywistość opisał. 

After Witold had arrived in Warsaw at the beginning of November, 
he reported to major Jan Włodarkiewicz and joined the forming of 
a conspiracy movement. He took the name of Tomasz Serafiński 
and subsequently used ‘Witold’ as a code name. On 9 November 
1939, the Secret Polish Army was established in the Warsaw 
district of Żoliborz, in the flat of Eleonora Ostrowska, Witold’s 
sister in law ,. On the next day the main goals of the organisation 
were formulated: to fight for independence and to keep the socie-
ty’s spirit up. 

Jan Włodarkiewicz became the organisation’s commander. 
Witold’s task was to create the framework for the conspiracy. 
Soon, thousands of activists from the whole country joined the 
Secret Polish Army; it was one of the first underground structures. 
In the summer 1940 it submitted to the Polish Government in-
exile and later became a part of the Union of Armed Struggle, 
subsequently known as the Home Army.

Here and in the next rooms you will learn about the 
circumstances of Witold’s secret mission in Auschwitz – what 
it was caused by, what he experienced in the camp and how he 
described the realities he encountered.

Jan Włodarkiewicz – komendant 
Tajnej Armii Polskiej, 
zbiory Marka Ostrowskiego

Jan Włodarkiewicz, a commander 
of the Secret Polish Army;  
the Marek Ostrowski collection

Witold Pilecki w mieszkaniu zaprzysiężonego 
żołnierza TAP – Jana Kiliańskiego – dozorcy 
domu, w którym aresztowany został Pilecki, 
zbiory AIPN

Witold Pilecki in the flat of a sworn in SPA soldier, 
Jan Kiliański, who was also a housekeeper. Later 
Pilecki was arrested in that house; the IPN’s 
Archive collection

Witold Pilecki z mjr. Janem Włodarkiewiczem 
„Drawiczem”, komendantem TAP, 
zbiory AIPN

Witold Pilecki with Major Jan Włodarkiewicz 
‘Drawicz’, the commander of SPA;  
the IPN’s Archive collection

Witold Pilecki z mjr. Janem 
Włodarkiewiczem „Drawiczem”,
komendantem TAP, 
zbiory AIPN

Witold Pilecki with Major Jan Włodarkiewicz 
‘Drawicz’, the commander of SPA;  
the IPN’s Archive collection

Eleonora Ostrowska,
zbiory Marka Ostrowskiego

Eleonora była żoną Edwarda Ostrowskiego, 
brata Marii Pileckiej – szwagierką Witolda. 
Pracowała w Warszawskiej Izbie Rolni-
czej, gdzie spotkała swojego przyszłego 
męża. Gdy Edward, po bitwie pod Kockiem 
we wrześniu 1939 r., dostał się do niewoli 
niemieckiej, do końca wojny samotnie 
wychowywała małego synka Marka.

Eleonora Ostrowska; 
the Marek Ostrowski collection

Eleonora was Witold’s sister in law – she 
was married to Edward Ostrowski, Maria 
Pilecka’s brother. She worked at the 
Warsaw Chamber of Agriculture, where 
she met her would-be husband. When 
Edward was held in German captivity 
after the Battle of Kock in September 
1939, she brought up their little son 
Marek alone until the end of war.

Witold był mrukliwy, 
małomówny, rzadko się śmiał. 
Miał głęboko osadzone oczy 
pod krzaczastymi brwiami. 
Tymi oczami prześwidrowywał 
rozmówcę.
Eleonora Ostrowska, Wspomnienia

Witold was sulky, he rarely 
laughed. He pierced an 
interlocutor with his hollow 
eyes under the bushy eyebrows. 
Eleonora Ostrowska, Memoirs

Konieczny był właściwy dobór ludzi, gdyż wielu 
oficerów doskonałych w koszarach zawiodło 
całkowicie na polach bitew. Dlatego nie 
oceniałem ludzi według ich stopni
Witold Pilecki

It was necessary to choose people carefully as 
many officers who were excellent in training 
would completely disappoint in the battlefields. 
That is why I never assessed people based 
on their ranks.
Witold Pilecki
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5. KL AUSCHWITZ

Projekt aranżacji

Salę S5 wypełniają stalowe 
kolumny o przekroju wąskiego 
prostokąta. Szersze ścianki 
kolumn wykonane są ze stali 
malowanej na czarny mat. 
Węższe ścianki wykończone 
są lustrem dymionym. Tak 
dobrany zestaw materiałów 
tworzy mocny kontrast 
wizualny i powoduje nieznaczną 
dezorientację w przesteni.  

sala S5 lustro dymione stal malowana 
na czarno



Gdy Witold Pilecki / Tomasz Serafiński trafił 
do Auschwitz, miał dwa zadania: sprawdzić, 
czym jest obóz, i stworzyć strukturę, która 
mogłaby wywołać powstanie – miało ono 
zostać wsparte przez oddziały z zewnątrz. 
W Auschwitz więzionych było wielu pols-
kich oficerów, zatem zadanie wydawało się 
możliwe do wykonania.

When he arrived at Auschwitz, Witold Pilecki / 
Tomasz Serafiński had two tasks: to inves-
tigate what the camp was and to create 
a structure which could launch an uprising; 
it was supposed to be supported by the units 
from the outside. Many Polish officers were 
imprisoned in Auschwitz, so the task seemed 
achievable.

S5_F

Brejnak Teofil, nr 16687

S5_04S5_05 S5_06S5_07

Tymczasem zaczęły płynąć, 
dziennie tysiącami, transporty 
Żydów z całej Europy, kierowane 
od razu do Birkenau, gdzie budowa 
baraków obozu (takiego, jaki 
powstał w pierwszej fazie) była już 
zakończona.
Witold Pilecki, Raport z Auschwitz 

In the meantime, transports 
carrying tens of thousands of Jews 
from all over Europe were sent to 
Birkenau, where the construction of 
the first buildings of the new camp 
had already come to an end.
Witold Pilecki, The Report from Auschwitz

S5_G S5_10

W [...] świetle reflektorów, widoczni 
byli jacyś ludzie [...]. W dziwnych 
ubraniach w pasy, [...] z drągami 
w ręku, rzucający się z dzikim 
śmiechem na pojedynczych 
kolegów naszych [...] zadając śmierć 
z niesamowitym jakimś chichotem.
„Ach, więc zamknęli nas 
w zakładzie dla obłąkanych!...”
Witold Pilecki, Raport z Auschwitz 

In [...] reflector light [...], some 
pseudo-people could be seen. 
[...] In strange, striped dresses, 
[...] with sticks in their hands, 
they assailed our colleagues while 
laughing aloud. [...] they were 
afflicting death with some kind of 
nightmarish enthusiasm. “Ah! So we 
are locked up in a lunatic asylum!...”
Witold Pilecki, The Report from Auschwitz

S5_33

Dostałem w szczękę ciężkim 
drągiem. Wyplułem dwa zęby. 
Pociekło krwi trochę... Szykana. 
Od tej chwili staliśmy się tylko 
numerami. Urzędowa nazwa 
brzmiała: Schutzhäftling Nr... xy... 
Ja miałem numer 4859.
Witold Pilecki, Raport z Auschwitz 

I got hit in the jaw with a heavy rod.
I spat out two teeth. There was 
a little blood... Harassment.
From that moment on we became 
mere numbers. The official name 
was: Schutzhäftling number 
such-and-such... My number 
was 4859.
Witold Pilecki, The Report from Auschwitz
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Pilecki Witold, nr 4859

S5_01

Naprzeciw stały szeregi „bloku” 
Nr 13 – Straf-Kompanie [kompanii 
karnej], które wyrównywał 
blokowy nazwiskiem Krankenmann 
[...] wprost nożem. Do S.K. 
w tamtym okresie szli wszyscy 
Żydzi, księża i niektórzy Polacy za 
sprawy dowiedzione.
Krankenmann miał obowiązek 
wykańczać możliwie prędko 
przydzielanych mu prawie 
codziennie häftlingów.
Witold Pilecki, Raport z Auschwitz 

The rows from Block 13 [...] – the 
SK (Strafkompanie) were aligned 
by the block elder Krankenmann 
in a radical manner – with a knife. 
At that time all the Jews, priests, 
and some of the Poles with proven 
infractions were sent to the SK.
Krankenmann’s duty was to finish 
off the Häftlings, who were sent 
to him almost on a daily basis, as 
quickly as it was possible [...].
Witold Pilecki, The Report from Auschwitz

S5_02

... wykańczać
               możliwie
                              prędko...

... to finish them off
               as quickly as
                              possible...

S5_02 S5_02 odbicie

Mierzwiński Jerzy, nr 16829

S5_03

[...] Komanda, pracujące przy 
tej pracy, składały się wyłącznie 
z Żydów i żyły tylko dwa tygodnie. 
Po tym terminie gazowano je 
i ciała ich spalali inni Żydzi, 
nowo przybyli, zespoleni w nowe 
komanda pracy. Ci nie wiedzieli 
jeszcze, że pozostały im tylko 
dwa tygodnie życia, mieli jeszcze 
nadzieję na dalsze życie.
Witold Pilecki, Raport z Auschwitz 

The Kommandos doing this work 
consisted solely of Jews and had 
a lifespan of two weeks. After this 
time, they were gassed as well, and 
their bodies were added to the piles 
of bodies that other Jews, who 
had just arrived at the camp, had 
to burn. These new Jews, forming 
new Kommandos, did not know 
that they only had two more weeks 
to live, and clung to some hope 
of survival.
Witold Pilecki, The Report from Auschwitz
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Witold Pilecki 
Jedyna osoba, która zna składy 
„górnych piątek” i ma orientację 
w składzie obozowej konspiracji.

Witold Pilecki 
The only person who knew the identity 
of the top fives and the whole structure 
of the camp resistance.

Każda z tych „piątek” nie wiedziała nic o „piątkach” innych i sądząc, że jest jedynym 
szczytem organizacji, rozwijała się samodzielnie, rozgałęziając się tak daleko, jak ją 

sumą energii i zdolności jej członków plus zdolności kolegów, stojących na szczeblach 
niższych, a przez „piątkę” stale dobudowywanych, naprzód wypychały.

Witold Pilecki, Raport z Auschwitz

Each of those fives did not know of the existence of other fives, it deemed itself to be the 
top of the organisation and was developing as widely as the sum of skills and energy of 

its members allowed.
Witold Pilecki, The Report from Auschwitz

Tomasz Serafiński, 4859
(ppor. Witold Pilecki)

I piątka

dr Władysław Dering 1723

Eugeniusz Obojski 194

blokowy Alfred Stössel —

płk Władysław Surmacki 2795

rtm. rez. Jerzy de Virion, „Orcio” 3507

Roman Zagner —

II piątka

plut. Bolesław Kupiec 792

plut. Władysław Kupiec 793

Tadeusz Pietrzykowski „Teddy” 77

pchor. Antoni Rosa 923

ppor. rez. Mikołaj Skortowicz 940

Tadeusz Słowiaczek 1069

pchor. Witold Szymkowiak 938

III piątka

Stefan Czesław Bielecki 12692

Wincenty Gawron 11237

ppor. rez. Stanisław Gutkiewicz 11003

por. Włodzimierz Makaliński 12710

Stanisław Maringe 12691

por. rez. Jerzy Poraziński 19902

st. sierż. Stefan Rzeczkowski —

Stanisław Stawiszyński 13698

kpt. Eugeniusz Triebling 13698

IV piątka

Henryk Bartosiewicz 9406

kpt. Stanisław Kazuba 1630

ppor rez. Tadeusz Lech „Sowa” 9235

ppor. Konstanty Piekarski 4618

V piątka

pchor rez. Zbigniew Rożak 6609

pchor. rez. Zenon Różański 11802

plut. Tadeusz Szydlik 2198

ppor. rez. Bernard Świerczyna 1393

kpr. Zbigniew Wagner 5831
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W okupowanej Polsce Niemcy wprowadzili system terroru, którego istotnym 
elementem były obozy koncentracyjne. Więźniowie zmuszani do morderczej 
pracy byli głodzeni i przetrzymywani w prymitywnych warunkach. Jesienią 
1941 roku okupant rozpoczął eksterminację Żydów na terenach polskich 
wcielonych do Rzeszy. W 1942 roku przystąpiono do realizacji planu całkowitej 
zagłady europejskich Żydów.

Największym niemieckim obozem koncentracyjnym na okupowanych 
ziemiach polskich był KL Auschwitz. Początkowo, od czerwca 1940 roku, 
obóz był przeznaczony dla Polaków. Od jesieni 1941 roku zwożono tam Żydów 
z całej Europy i w 1942 roku stworzono do wymordowania ich obóz zagłady 
Birkenau. W czasie działania KL Auschwitz-Birkenau poniosło tam śmierć 
1 milion 100 tysięcy ludzi.

Concentration camps were a significant element of the terror system the 
Germans implemented in occupied Poland. Prisoners, forced to perform 
deadly labour, were starved and kept in primitive conditions. In autumn 1941 
the oppressor initiated the extermination of Jews in the area of Polish lands 
incorporated into the Third Reich. In 1942 the plan to fully exterminate European 
Jews was put into effect.

KL Auschwitz was the biggest Nazi concentration camp in the occupied 
Polish lands; its commandant was SS-lieutenant colonel Rudolf Höss. Initially, 
from June 1940, only Polish people were imprisoned there. From autumn 1941 
the deportation of Jews from around Europe started and in 1942 the Birkenau 
extermination camp was built. During the time of the KL Auschwitz-Birkenau 
operation 1,100,000 people were killed there.

Plakietka – winkiel polskiego więźnia politycznego, 
naszywany na kurtkę wraz z numerem obozowym,
zbiory MDRP

Uwięzieni w KL Auschwitz oznaczani byli m.in. 
według rasy, wyznania, klasy społecznej: czerwony 
trójkąt dla więźniów politycznych; fioletowy dla 
Świadków Jehowy; różowy dla homoseksualistów; 
dwa złożone trójkąty, układające się w Gwiazdę 
Dawida, dla Żydów. Od 1942 roku numery tatuowano. 
Osób, przeznaczonych do komór gazowych, nie 
rejestrowano.

A badge – triangle of a Polish political prisoner, sewn onto 
a jacket together with a prisoner number,
the Pilecki Family House Museum collection 

Prisoners of KL Auschwitz were labelled according 
to race, religion, and social class. The red triangle 
was for political prisoners – Poles, liberals, commu-
nists, socialists, unionists, freemasons, anarchists 
and clergymen. The purple triangle was for Jehova 
Witnesses, the pink one for homosexual prisoners; 
two triangles put together in the shape of the Star 
of David for Jews. Letter marks sewn onto uniforms 
represented nationalities. Since 1942 numbers were 
tattooed. Those who were intended for gas cham-
bers were not registered.

Pasiak Kazimierza Matusiewicza, mieszkańca Ostrowi 
Mazowieckiej, który w 1942 roku trafił do KL Auschwitz. 
W 1943 roku przeniesiony do KL Gross-Rosen, 
a następnie do Sachsenhausen i Oranienburga.

The striped uniform of Kazimierz Matusiewicz, resident of 
Ostrów Mazowiecka, who were deported to KL Auschwitz 
in 1942, transferred to KL Gross-Rosen in 1943, and later 
taken to Sachsenhausen and Oranienburg.
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Więc mam opisać możliwie suche 
fakty [...]. Spróbuję więc... lecz 
człowiek przecież nie był z drewna...
Witold Pilecki, Raport z Auschwitz

So I am to write down, if possible, 
plain facts, [...]. And so I shall try... 
But a man is not made of wood [...].
Witold Pilecki, The Report from Auschwitz

Witold Pilecki napisał dwa Raporty z Auschwitz.  
Pierwszy, tzw. Raport „W”, przygotował zaraz 
po ucieczce, w czerwcu 1943 roku. Zawarł w nim 
najważniejsze ustalenia. Dołączył do niego doku-
ment Teren S o ruchu oporu w Auschwitz, z zako-
dowanymi nazwiskami konspiratorów. Drugi, 
liczący ponad 100 stron maszynopisu, powstał 
we Włoszech latem 1945 roku i został przekazany 
generałowi Tadeuszowi Pełczyńskiemu tuż przed 
powrotem Pileckiego do kraju. 

Witold Pilecki wrote two Reports from Auschwitz. 
The first one, the so-called the ‘W’ Report, was 
prepared soon after the escape, in June 1943. 
Pilecki included his main findings there. He also 
attached a document called The S Area on 
resistance in Auschwitz with the encrypted 
names of the conspirators. The second one, 
more than 100 pages long, was created in Italy in 
the summer of 1945 and was later passed on to 
General Tadeusz Pełczyński soon before Pilecki 
came back to Poland.

Składam moją pracę na ręce 
Pana Generała 

Tomasz z Oświęcimia 
= Rtm. Witold
Witold Pilecki w meldunku do generała Tadeusza Pełczyńskiego

I hand in my work
to the General

Tomasz from Auschwitz 
= Cpt. Witold
Witold Pilecki‘s report to General Tadeusz Pełczyński

Po ucieczce z obozu i krótkim pobycie 
w Wiśniczu Witold wrócił do Warszawy pod przy-
branym nazwiskiem Romana Jezierskiego.

After the escape from the camp and a short 
stay in Nowy Wiśnicz, Witold arrived back in 
Warsaw as Roman Jezierski.
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List Witolda Pileckiego do 
córki Zofii czyta

Witold Pilecki‘s letter to his 
daughter, read by

PL EN

Ja również lubię każdego robaczka, 
żuczka, groszek i fasolkę, i wszystko, 
co żyje – dlatego też jest mi bardzo 
przyjemnie, że w Was – dzieciach 
moich – widzę te same cechy.
Witold Pilecki, fragment listu do córki

I myself like every worm, beetle, pea 
and bean and everything alive very 
much – so I am happy to see that you 
– my children – share these qualities.
Witold Pilecki, a fragment of a letter to his daughter
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Rysunek Witolda Pileckiego w liście do chrześnicy, 
Zosi Serafin, z lutego 1944 roku (reprodukcja) 

A drawing by Witold Pilecki, from a letter his goddaughter 
Zosia Serafin, February 1944 (a copy) 

Spotkanie Witolda Pileckiego z Marią
Maria and Witold Pilecki‘s meeting

Po krótkim pobycie w Wiśniczu Witold wrócił do 
Warszawy pod nazwiskiem Romana Jezierskiego. 
Od Eleonory wiedział, że Maria regularnie przyjeżdża 
do sklepu papierniczego po zaopatrzenie dla księgarni. 
Koniecznie chciał spotkać się z żoną. Aby nie zosta-
wiać wiadomości, czekał na nią przez kolejne dni na 
ulicy. W końcu się spotkali. Przed ponownym rozstaniem 
Witold napisał listy do dzieci. Witold / Roman nie mógł 
się zdekonspirować. Jego rodzina była bezpieczniejsza 
dopóki pozostawał w ukryciu. 

Od ucieczki z obozu Witold / Roman przekonywał 
władze konspiracyjne do ataku oddziałów partyzanckich 
na Auschwitz. Wiedział, że organizacja wewnątrz jest 
w stanie wywołać powstanie. To jednak okazało się 
niemożliwe. W kolejnych salach dowiedzą się Państwo 
o losach Witolda / Romana po wyjściu z obozu. O tym, 
jak pisał Raport Witolda, o jego spotkaniu z Marią, 
dalszej działalności konspiracyjnej, udziale w powstaniu 
warszawskim i o tym, jak potoczyły się jego losy po 
upadku powstania.

After a short stay in Nowy Wiśnicz Witold arrived back in 
Warsaw as Roman Jezierski. As Eleonora had informed 
him, his wife regularly visited a stationary for supplies for 
the bookshop where she worked at that time. Witold was 
eager to meet with Maria. To avoid leaving a message he 
just waited for her for days in the street. Finally, they met. 
Before another departure, Witold wrote letters to his chil-
dren. Witold / Roman could not be exposed; his family was 
safe as long as he remained in the shadows.

Since his escape from the camp Witold / Roman 
would convince the underground authorities to attack 
Auschwitz with partisan units. He knew that the 
organisation within the camp was capable of launching an 
uprising. This, however, turned out to be impossible. In the 
following rooms you will learn about Witold / Roman’s 
fate after he had escaped the camp – how he wrote 
the Witold’s Report, about his encounter with Maria, 
subsequent conspiracy work, participation in the Warsaw 
Uprising of 1944 and about his life after the uprising was 
defeated.

Maria i Witold Pileccy w czasie pikniku w Legionowie, 
zbiory MDRP

Witold kupił Marii niebieską sukienkę. Razem 
z Eleonorą odwiedzili jej rodziców w Legionowie. 
Tam urządzili sobie piknik w lesie. Witold szybko 
wywołał zdjęcia i dał Marii. 

Maria and Witold Pilecki during a picnic in Legionowo, 
the Pilecki Family House Museum collection

Witold bought Maria a blue dress. Together with 
Eleonora they visited her parents in Legionowo, 
where they went for a picnic in the woods. 
Witold promptly developed the photographs and 
gave them to Maria.

ANIMACJA
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List do córki Zofii, pisany w podobnym 
czasie co Raport, 
zbiory Zofii Pileckiej 

A letter to his daughter Zofia, written at the 
time of writing The Report, 
the Zofia Pilecka collection

Pomimo tego, że tata był w obozie, kontakt z nim się nie 
urwał. [...] przesyłał do nas z obozu piękne i mądre listy. 
Większość z nich się nie zachowała, ale kilka mam do 
tej pory. Nie wiem, skąd wziął kredki, ale rysował nam 
w tych listach wspaniałe rzeczy. 
     
Zofia Pilecka, Mój ojciec. Wspomnienia

Although dad remained in the camp, contact with him 
was uninterrupted. [...] He would send us beautiful 
and wise letters from the camp. Most of them were not 
preserved but I have kept a few of them. I have no idea 
how he found crayons there but he drew such beautiful 
things in these letters.
     
Zofia Pilecka, Wspomnienia [My father. Memoirs]

W czasie okupacji ćwiczył ze mną konspirację. 
Wychodziliśmy na ulicę, puszczał mnie 
przodem. Gdybym spostrzegła niemiecką 
wartę, miałam podejść do wystawy, żeby 
on wiedział, że coś jest nie w porządku.
Zofia Pilecka-Optułowicz o wizytach w Warszawie u ojca w czasie okupacji

Durring the occupation he trained me for 
conspiracy work. We would go along the 
street, me ahead. If I saw German guards 
I was supposed to stop at a window display 
so he knew something was wrong.
Zofia Pilecka on war-time visits at her father’s in Warsaw

PO PRAWEJ NASZA REFERENCJA WIZUALNA 
PROJEKCJI NA ŚCIANIE.

CYTATY PROPONUJEMY POŁĄCZYĆ Z PROJEKCJĄ 
NP. JAKO PRZERYWNIKI
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Twarda 40
40 Twarda Street
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Szpital św. Stanisława
St. Stanislaus Hospital

Dom Turysty
Tourist House

Dom Kolejowy
Railway House

Poczta kolejowa
Railway post office

Wojskowy Instytut Geograficzny
Military Geographical Institute

Starostwo Powiatowe
District Office

Plac Mirowski

Mirów Square

Dworzec Zachodni

Warszawa Zachodnia Railway Station
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Gdy 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, Witold 
Pilecki / Roman Jezierski był oficerem głęboko utajnionej organizacji 
NIE, której zadaniem było kontynuowanie walki po wkroczeniu Armii 
Czerwonej. Z tego powodu nie wolno mu było przyłączyć się do zrywu. 
Mimo zakazu zataił stopień oficerski i wstąpił jako szeregowy żołnierz 
do pierwszego batalionu Zgrupowania „Chrobry II”.

When on 1 August 1944 the Warsaw Uprising broke out, Witold 
Pilecki / Roman Jezierski was an officer of the thoroughly secret orga-
nisation NIE, whose aim was to continue fighting after the arrival of the 
Red Army. ‘Nie’ is the first syllable of the word ‘niepodległość’ (inde-
pendence) but also a ‘no’ in Polish and therefore a symbol of resistance 
against the USSR. Due to his secret work, Witold was forbidden to join 
the upheaval. Yet despite this prohibition Witold concealed his officer 
rank and joined the 1st ‘Chrobry II’ Battalion.

Żołnierze Zgrupowania „Chrobry II”, sierpień 1944 roku,
zbiory Katarzyny Utrackiej

Soldiers of the ‘Chrobry II’ Battalion, August 1944,
the Katarzyna Utracka collection

Świadomość, że w dogasających zgliszczach, 
porozrzucanych kopczykach z gruzu 
znajdują się mogiły tych, co stanowić mieli 
naszą przyszłość narodową, „ci najlepsi 
z najlepszych”, zmuszała do refleksji. 
Wspomnienie Eleonory Ostrowskiej

It made one reflect upon knowing that the 
graves of the ones who were supposed to be 
the future of our nation, ‘the best of the best’, 
were scattered among the ashes and the 
heaps of debris.
Eleonora Ostrowska’s recollection
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Obszar Warszawy
kontrolowany przez powstańców

The insurgent-controlled
area of Warsaw

Budynki lub obszary, na których
walczył lub które zdobył Witold Pilecki

Buildings and areas which Pilecki
captured or where he fought
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Śródmieście Północne, oficerowie Zgrupowania „Chrobry II”, zbiory 
Muzeum Powstania Warszawskiego

Śródmieście Północne district, the officers of the ‘Chrobry II’ Battalion, 
the collection of the Warsaw Rising Museum

Żołnierze Zgrupowania „Chrobry II”, sierpień 1944 rok,
zbiory Katarzyny Utrackiej

Soldiers of the ‘Chrobry II’ Battalion, August 1944,
the Katarzyna Utracka collection
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Od trzech gwiazdek kapitana w 1938 roku do takich samych 
trzech gwiazdek rotmistrza w 1943 roku – długą i dostatecznie 
trudną przeszedłem drogę. Pracując przed wojną [...] pod 
przybranym nazwiskiem w pewnej komórce, awansuję na rzecz 
pseudonimu. [...] W lutym 44 r. [...] zostaję awansowany do 
stopnia rotmistrza [...]. Wreszcie siebie dopędziłem. 
     
Witold Pilecki 

From the three captain stars in 1939 to the same three stars 
of the cavalry captain in 1943 – I travelled a long and difficult 
journey. Working before the war [...] under an adopted name 
in a certain unit I am promoted for the sake of a code name [...] 
In February 1944 [...] I am promoted to the rank of a captain [...]. 
I have caught up with myself. 
     
Witold Pilecki 

Ankona
Ancona

Murnau

Praga
Prague

Porto S. Giorgio

Rzym
Rome

Zakopane

Nowy Wiśnicz

Lamsdorf 
(Łambinowice)

Warszawa
Warsaw

Obszar pod kontrolą niemiecką
w momencie upadku Powstania Warszawskiego
Area controlled by the Germans during the defeat of 
the Warsaw Uprising

Związek Sowiecki
The Soviet Union

Państwa pod sowiecką kontrolą po 1945 roku
Soviet-controlled states after 1945

Obszar Niemiec i Austrii pod okupacją sowiecką
Soviet-occupied areas of Germany and Austria

Obszar Niemiec i Austrii pod okupacją aliancką
Allied-occupied areas of Germany and Austria

Po upadku powstania Witold – już pod własnym nazwis- 
kiem – wraz z innymi żołnierzami Zgrupowania 
„Chrobry II” trafił kolejno do obozów jenieckich w Lams-
dorf i Murnau. W lipcu 1945 roku, po uwolnieniu przez 
aliantów, pojechał do włoskiej Ankony. W sierpniu dostał 
przydział do 2. Korpusu. W Porto San Giorgio napisał 
dłuższą wersję Raportu. Dążył do powrotu do Polski.

After the Warsaw Uprising was defeated, Witold – this time 
under his own name – along with other soldiers from the 
‘Chrobry II’ Battalion were taken to prisoner of war camps 
in Lamsdorf and Murnau, respectively. In July 1945, after 
the camp was liberated by the Western Allies, Witold went 
to Ancona in Italy. In August he was assigned to the Polish 
II Corps. In Porto San Giorgio he wrote a longer version of 
his Report. He was determined to go back to Poland.

Przez cały czas trwania wojny Witold był konspiratorem. 
Istnieją dokumenty, świadczące o tym, że już przed wojną 
służył w wywiadzie wojskowym,
zbiory Andrzeja Pileckiego

Witold was active in the underground throughout the entire war. 
Some documents suggest that he worked for the military 
intelligence even before the war,
the Andrzej Pilecki collection

Witold w obozie
w Murnau (drugi z lewej)

Witold in the Murnau
camp (second from left)

Lista transportowa ze Stalagu 344 Lamsdorf (obecnie Łambinowice), 
do którego Witold Pilecki trafił w październiku 1944 roku. Przebywał 
tam kilkanaście dni i został przeniesiony do Oflagu VII A Murnau, 
zbiory Muzeum Łambinowice

A convoy list from Stalag 344 Lamsdorf (now Łambinowice), where 
Witold Pilecki was taken in October 1944. He was kept there for over ten 
days, after which he was relocated to Oflag VII A Murnau, 
the collection of the Łambinowice Museum 

Witold, wraz z ponad 500 innymi oficerami, trafił do obozu 
w Murnau. Już wcześniej Niemcy przetrzymywali tu wielu wybit-
nych dowódców wojska polskiego. 29 kwietnia 1945 roku obóz 
w Murnau został wyzwolony przez wojska amerykańskie. 

Bezpośrednio przed wyzwoleniem przed bramą obozu 
doszło do starcia wojsk amerykańskich i niemieckich, w którym 
zginął generał major Waffen SS Ernst Otto Fick. W jego torbie 
znaleziono podpisany przez Himmlera rozkaz zamordowania 
wszystkich polskich oficerów przetrzymywanych w obozie.

Witold and over 500 other officers were deported to the camp in 
Murnau, where the Germans had already imprisoned many distin-
guished commanders of the Polish army. On 29 April 1945, the camp 
in Murnau was liberated by the American troops. 

Right before the liberation, the American troops and the 
German units engaged in a battle in front of the camp gate, in which 
Major General of Waffen-SS Ernst Otto Fick was killed. The order 
discovered in his pouch (signed by Himmler) stated that all Polish 
officers imprisoned in the camp were to be murdered.

Liczyliśmy, że Amerykanie i Brytyjczycy będą 
uznawali rząd w Londynie, że wrócimy do 
kraju mu służyć. Nie myślałem, że komuna 
tak opanuje Polskę. On też w to nie wierzył.
Janusz Brochowicz Lewiński „Gryf” 

We hoped that the British and the Americans  
would acknowledge the Government in 
London, that we would return to the country 
to serve it. I had no idea that the new 
communist regime would take Poland over. 
He did not believe that either.
Janusz Brochowicz Lewiński ‘Gryf’

Trasa przewozu jeńców wojennych
Route of the transports of POWs

Trasa powrotu Witolda do Polski
Witold’s route back to Poland

Trasa Witolda po wyzwoleniu z obozu
Witold’s route after the liberation of the camp
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Jan Mierzanowski, który 
był z ojcem w powstaniu 
i obydwu obozach, wspominał 
mi, że zarówno w Lamsdorfie, 
jak i w Murnau planowali 
z ojcem ucieczkę, ale historia 
potoczyła się inaczej. 
Wspomnienie Andrzeja Pileckiego

Jan Mierzanowski, who 
fought with my father in the 
uprising and was detained 
with him in two camps, told 
me that in both Lamsdorf and 
Murnau they were planning 
an escape, but things worked 
out differently.
Andrzej Pilecki’s recollection
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Generał Władysław Anders, dowódca 2. Korpusu Polskiego, 
utworzonego z żołnierzy wyprowadzonych z ZSRS 

Witold spotkał się z generałem Andersem dwukrotnie, 
miał z nim długą – ponad trzygodzinną – rozmowę, 
w której opowiedział generałowi o przeżyciach i działal-
ności konspiracyjnej w Auschwitz.

General Władysław Anders, the commander of the Polish II Corps, 
established with the soldiers who had been led out of the USSR  

Witold met general Anders twice and they had a lengthy, 
more than three-hour-long conversation about Witold’s 
experiences and conspiracy work in Auschwitz.

Odznaka 2. Korpusu Polskiego

A Polish II Corps badge

Witold Pilecki z Marią Szelągowską i Marianem Szyszko-Bohuszem w Rzymie, 
zbiory PMAB

Maria Szelągowska „Rysia” należała we Włoszech do Pomocniczej 
Służby Kobiet 2. Korpusu. Tam pracowała z Witoldem, przepi-
sując drugą wersję Raportu. Po powrocie do Polski dalej pracowała 
z Pileckim w nowo tworzonej siatce wywiadowczej. 9 maja 1947 r. 
zatrzymało ją UB. Trafiła do aresztu śledczego przy Rakowieckiej. 
Dostała wyrok śmierci, jednak ze względu na to, że była kobietą, 
wyrok zamieniono na dożywocie.

Witold Pilecki with Maria Szelągowska and Marian Szyszko-Bohusz in Rome,
the Pilecki Family House Museum collection 

Maria Szelągowska ‘Rysia’ was a member of the Women’s Auxiliary 
Service for the Polish II Corps in Italy. She worked with Witold, typing 
the second version of The Report. After their arrival to Poland, they 
continued working together in the newly-established espionage 
network. On 9 May 1947 she was captured by the Department of Secu-
rity and imprisoned in the infamous detention facility at Rakowiecka 
Street in Warsaw. She was sentenced to death yet since she was 
a woman the sentence was changed to life imprisonment.

Teraz rozumiem, że obecność pana 
w kraju jest potrzebna.
Generał Władysław Anders

Now I understand that your 
presence in the country is necessary.
General Władysław Anders
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Zdjęcie pokolorowane automatycznie, wykorzystujące 
algorytm wyostrzania twarzy. 

SUGESTIA aby przed przekazaniem zdjęcia do 
profesjonalnej koloryzacji wykorzystać opcję 
wyostrzania twarzy bo daje to dobre rezultaty. Link do 
aplikacji: https://www.myheritage.pl/photo-enhancer

Dotyczy to oczywiście tylko portretów. Polecam 
sprawdzić.
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Grodno
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Warszawa

Płock

8 maja 1945 roku oficjalnie skończyła się wojna. W tej części 
Europy zwycięzcą był Związek Radziecki, który rozszerzył 
strefę wpływów. W wyniku ustaleń mocarstw na konferen-
cjach w Teheranie i Jałcie, Polska znalazła się pod sowieckim 
panowaniem. Straciła Kresy Wschodnie – z Wilnem, Grodnem 
i Lwowem, a na zachodzie zostały do niej przyłączone ziemie 
przed wojną należące do Niemiec. W Polsce miały zostać 
przeprowadzone wolne i nieskrępowane wybory. Jednak 
władza komunistyczna była instalowana przy pomocy Armii 
Czerwonej i tajnej policji politycznej – NKWD. Wybory zostały 
całkowicie sfałszowane.

On 8 May 1945 the war was officially over. In this part of Europe 
the Soviet Union was victorious and expanded their area of 
influence in the region. Following the agreements of the Tehran 
and Yalta conferences, it was decided that Poland would be 
under Soviet control. The Eastern Borderlands – with Vilnius, 
Grodno and Lviv were lost, and on the West the formerly, 
pre-war German lands were joined to the country. Free and 
uncontrolled elections were supposed to be held in Poland. 
However, the communist regime was being installed with the 
support of the Red Army and the NKVD, the secret political 
police. The elections were fully counterfeited.

Witold Pilecki w Warszawie w 1946 roku,
zbiory Andrzeja Pileckiego

Witold Pilecki in Warsaw in 1946, 
the Andrzej Pilecki collection

Jakim prawem wam, Polakom, zachciewa się 
niepodległości Polski, tu sięga władza ruska 
i potrafimy wybić wam z głowy niepodległość, od 
tego jest marsz. Rokossowski, żeby was usadzić. 
Mateusz Frydman, śledczy Informacji Wojskowej

How dare you, Poles, to seek independent Poland; 
here is the Soviet power and we know how to 
get independence out of your head. Marshall 
Rokossowski is here to put you down.
Mateusz Frydman, an investigator at the Military Information
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Pilecki/Jezierski wrócił do Polski z Włoch 22 października 
1945 roku. Razem z nim przyjechała Maria Szelągowska jako 
Krystyna Kwiecińska do pomocy w sprawach kancelaryjnych. 
Witold/Roman wysyłał na Zachód informacje o sytuacji 
w Polsce pod rządami komunistów.

Otrzymałem zadanie, by przysyłać [...] 
do 2. Korpusu Generała Andersa jak najwięcej 
wiadomości z kraju z różnych dziedzin. 
[...] o sposobach administrowania kraju, 
o rozwoju partii politycznych i ewentualnych 
antagonizmach pomiędzy partiami.
Witold Pilecki, zeznanie z procesu
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Ława oskarżonych i obrońców. Widoczni m.in. oskarżeni:
Witold Pilecki, Maria Szelągowska, Tadeusz Płużański, 
Jerzy Nowakowski, Jamontt, Maksymilian Kaucki, Makary Sieradzki, 
obrońcy: Buszkowski, Pintarowa, Rettinger, Mieczysław Maślanko,
zbiory NAC

The accused and defense attorneys. Among the accused are:
Witold Pilecki, Maria Szelągowska, Tadeusz Płużański, Jerzy Nowakowski, 
Jamontt, Maksymilian Kaucki, Makary Sieradzki; defense attorneys: 
Buszkowski, Pintarowa, Rettinger, Mieczysław Maślanko,
the National Digital Archives collection

Ja już żyć nie mogę [...] mnie 
wykończono. Oświęcim to 
była igraszka.  
Tak Witold Pilecki powiedział do Eleonory Ostrowskiej,
która razem z jego żoną przychodziła na rozprawy

I can’t bear this anymore [...] 
I am finished. Auschwitz was 
just a plaything.
Witold Pilecki to Eleonora Ostrowska, who, together with his wife, 
attended the trials

Druga konspiracja w okolicach Ostrowi Mazowieckiej

Część konspiratorów, działających w okolicach Ostrowi Mazowiec-
kiej, podjęła aktywną walkę z dominacją sowiecką. Nadal wykonywali 
wyroki śmierci na kolaborantach, atakowali posterunki Milicji Obywa-
telskiej i Urzędy Bezpieczeństwa, uwalniali więźniów politycznych. 
Powiat ostrowski został uznany przez władze komunistyczne za 
jeden z bardziej niebezpiecznych.

The second conspiracy in the area of Ostrów Mazowiecka:

Some of the underground members active in the area of Ostrów Mazo-
wiecka began to fight against the Soviet domination. They continued 
to execute the sentenced passed on the collaborators, attacked the 
Citizens’ Militia stations and Offices of Security, and released political 
prisoners. The communist authorities considered the Ostrów district 
as one of the most threatning.

On odpowiedział wolno tym swoim 
charakterystycznym, kresowym akcentem: 
„Ja zostanę, wszyscy nie mogą stąd 
wyjechać, ktoś musi trwać bez względu na 
konsekwencje”.
Relacja Janiny Pieńkowskiej z rozmowy z Witoldem Pileckim

He replied slowly, with his characteristic 
eastern accent: ‘I am going to stay, not all 
can leave, some must persist whatever 
the consequences.
Janina Pieńkowska, an account from a conversation with Witold Pilecki

Gdy ojciec wszedł na salę rozpraw, nie 
mógł trzymać prosto głowy, ponieważ miał 
połamane obojczyki [...]. 
Tak Zofia Pilecka wspomina opowieść księdza Antoniego Czajkowskiego – więźnia Rakowieckiej,
na którego procesie zeznawał Witold Pilecki. 

When father entered the courtroom, 
he couldn’t keep his head straight – his 
collarbones had been broken [...]. 
Story of Rev. Antoni Czajkowski as remembered by Zofia Pilecka.
Czajkowski was a prisoner at Rakowiecka and Witold Pilecki testified at his trial.
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Pilecki/Jezierski came back to Poland from Italy on 
22 October 1945. Maria Szelągowska (under the name of 
Krystyna Kwiecińska) arrived with him to help with paperwork. 
Witold/Roman was sending information on the situation in 
Poland under the communist regime to the West.

I received an order to send [...] as much 
information about the country, on various 
subjects, to the II Corps of General Anders – 
[...] on the country’s administration, 
development of political parties and potential 
animosities between them.
Witold Pilecki, a testimony from the trial

Sądownictwo było jednym z kluczowych narzędzi terroru 
komunistycznego. Wraz z prokuraturą i organami śledczymi 
stanowiło syndykat zbrodni. Osoby uznawane za niebez-
piecznie dla nowej władzy były aresztowane i po brutalnych 
śledztwach sądzone. Zapadały wyroki długoletniego więzienia 
lub śmierci. Ciała więźniów, na których dokonano zbrodni 
sądowej, nie były wydawane rodzinom, ale skrycie chowane 
w nieoznakowanych dołach – w Warszawie m.in. na Służewie 
albo na tzw. Łączce koło cmentarza powązkowskiego.

Gdy Witold wraz z grupą współpracowników został areszto-
wany, wiadomo było, że ponownie trafił do piekła. Komuni-
styczne śledztwo zostało zakończone w grudniu 1947 roku. 
Pokazowy proces przed Wojskowym Sądem Rejonowym 
w Warszawie rozpoczęto w marcu 1948 roku. Pilecki razem 
z Marią Szelągowską i Tadeuszem Płużańskim dostał wyrok 
śmierci. Maria przekazała dzieciom, że ojciec w czasie 
rozprawy powiedział: „Starałem się tak żyć, abym w godzinie 
śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać”.

Courts were one of the key terror tools under the commu-
nist regime. Together with prosecution and law enforcement 
offices it was a crime syndicate. People deemed dangerous 
for the new power were arrested and sentenced after brutal 
investigations. They were usually sentenced for long imprison-
ment or death. Bodies of the prisoners were not given away 
to families but secretly hidden in unmarked pits – in Warsaw 
among others in the Służew district or at the so-called Łączka 
near the Powązki cemetery.

When Witold together with a group of coworkers were arre-
sted, it was clear he got back to hell. The communist investiga-
tion was concluded in December 1947. A show trial before the 
Military District Court in Warsaw commenced in March 1948. 
Together with Maria Szelągowska and Tadeusz Płużański he 
was sentenced to death. Maria Pilecka later told her children 
that during the trial their father said: ‘I tried to live my life so in 
the hour of death I would be joyful rather than afraid.’

W sprawach politycznych bijemy i będziemy 
bili, bo to jest najlepszy sposób zmuszenia 
naszych wrogów do mówienia prawdy. 
ppłk. Józef Dusza, komunistyczny oprawca, śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 

Na sali sądowej mama zauważyła, że ojciec 
miał pozrywane paznokcie.
Wspomnienie Andrzeja Pileckiego

In the political issues we beat and we are 
going to beat as this is the best way to force 
our enemies to tell the truth.
Lieutenant Colonel Józef Dusza, a communist criminal, an investigator of the Ministry of Public Security

In the courtroom mum noticed that father’s 
fingernails had been torn off.
Andrzej Pilecki’s recollection
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Granica ustalona ponad głowami 
Polaków w ramach układu mocarstw. 
Sukurcze, Lida i Wilno znalazły się po 
jej wschodniej stronie.

The border established over the Polish 
heads by the great powers. Sukurcze, 
Lida and Vilnius were to the east of 
the border.



Wspomnienie
Andrzeja Pileckiego

Andrzej Pilecki’s 
recollection

Wspomnienie
Andrzeja Pileckiego

Andrzej Pilecki’s 
recollection

Wspomnienie
Marii Pileckiej (siostry)

Recollection of Maria Pilecka 
(Witold’s sister)

Wspomnienie
Marii Pileckiej

Maria Pilecka’s
recollection

ODSŁUCHY W PODŚWIETLONYCH WNĘKACH 
Z MIEJSCEM NA KRÓTKI PODPIS / OPIS. 

PROŚBA O INFORMACJĘ JAKI JEST ROZMIAR 
ŚCIANKI NA CYTAT: „Żyj tak, abyś w godzinie śmierci 
raczej mógł się cieszyć niż lękać.”

W CENTRALNYM PUNKCIE PODŚWIETLONA  GABLOTA Z WYROKIEM ŚMIERCI

25 maja Witold Pilecki został zamordowany strzałem 
w tył głowy w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. 
Jego szczątki do tej pory nie zostały odnalezione.

On 25 May Witold Pilecki was executed with a shot to the back 
of the head in the prison at Rakowiecka Street in Warsaw. 
His remains have not been found to this day.

[...] Prowadzono dwóch skazanych. Pierwszy pojawił 
się Witold Pilecki. Miał usta związane białą opaską. 
Prowadziło go pod ręce dwóch strażników. Ledwie 
dotykał stopami ziemi. I nie wiem, czy był wtedy 
przytomny. Sprawiał wrażenie zupełnie omdlałego... 
A potem salwa. 
Ksiądz Jan Stępień, kapelan AK, więzień Rakowieckiej

[…] Two prisoners were led in. Witold Pilecki appeared 
as the first one. His mouth was tied with a white band. 
Two guards were leading him, his feet barely touched 
the floor – I am not sure whether he was conscious 
or not. He seemed to have completely passed out... 
And then, a salvo.
Jan Stępień, a priest of the Home Army, a prisoner at Rakowiecka Street
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S10 to pierwsza sala w domu. 
Ściany są tutaj wykończone na 
biało, a motywem przewodnim 
są ścianki ekspozycyjne  
o zaokrąglonych rogach  
i drewnianych detalach. Front 
ścianek tworzą kompozycje 
elementów graficznych 
konsekwentnie nawiązujące 
do sal na poziomie –1, ale  
w innym zestawie materiałowym. 
Aby zwiększyć możliwości 
ekspozycyjne w tej sali 
wprowadziliśmy drzwiczki  
pod ktorymi kryje się  
dodatkowa treść.

sala S10 otwerane drzwiczkidetal drewniany



In the 14th century Janusz I the Old built a manor at the edge 
of the Biała Forest. 100 years later Ostrów Mazowiecka became 
a town, located on a trade route towards river fords in Brok 
and Nura. Itsźfirst parish school operated in 1461. “Bractwo 
Literackie” was established in 1566, a hospital and shelter – 
20 years later. The first mention of Ostrów Jews dates back 
to 1641. The town deteriorated in the mid-17th century, following 
the Deluge. In the second half of the 18th century it was part of 
the Prussian Partition of Poland. During the Napoleonic Wars 
it was included in the Duchy of Warsaw, and then went under 
Tsarist rule. At the beginning of the 1860s, Ostrów residents took 
part in anti-Russian demonstrations – many joined the January 
Uprising of 1863–64. The Russian army entered the town, many 
inhabitants were deported to Siberia; the Russification policy 
was enforced. At that time many Russian Jews arrived in Ostrów, 
exiled from central parts of the Russian Empire. The turn of the 
19th and 20th century the town grew with the establishment of 
the railway connection (1893), modern market halls, two steam 
mills, several brick factories, a voluntary fire department, the 
Polish theater enthusiasts society and cooperatives. It deve-
loped dynamically in the interwar period, gaining a coeducational 
school, the town hall and a brewery.

Mama tam się wychowała, tam 
się nauczyła zawodu, była bardzo 
zakochana w tym swoim otoczeniu. 
I była bardzo lubiana.
Wspomnienie Andrzeja Pileckiego

That’s where she grew up, where 
she learned the ropes of her 
occupation. She was very much in 
love with the surroundings; she was 
very likeable, too.
Andrzej Pilecki’s recollection

Kobiety na ulicy Ostrowi Mazowieckiej,
międzywojnie, zbiory Magdaleny Gawin

Women on the street in Ostrów Mazowiecka, 
the Magdalena Gawin collection

Ida i Zofia Karaszewskie na ulicy Ostrowi Mazoweickiej,
zbiory Magdaleny Gawin

Ida and Zofia Karaszewska on a street in Ostrów Mazowiecka,
the Magdalena Gawin collection

Bank Ludowy,
zbiory Polony

Bank Ludowy (People’s Bank),
the Polona digital library collection

Poświęcenie młodych sadzonek w Dniu Lasu. Na pierwszym 
planie ks. Józef Biernacki, 1937 rok,
zbiory Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Consecration of tree seedlings on Forest Day, Rev. Józef Bier-
nacki in the foreground, 1937,
the collection of the 1st Primary School in Ostrów Mazowiecka

Kamienica Ludwika Mieszkowskiego,
zbiory Polony

Ludwik Mieczkowski’s tenement house,
the Polona digital library collection

Rodziny Wagnerów i Długoborskich po ślubie Jadwigi 
z Wagnerów i Bolesława Długoborskiego w 1919 roku,
zbiory Magdaleny Gawin

The Wagner and the Długoborski families after the wedding 
of Jadwiga neé Wagner and Bolesław Długoborski in 1919,
the Magdalena Gawin collection

1
Wkład pieczętny rzeźni, zbiory MDRP
A butchery seal stamp, 
the Pilecki Family House Museum collection

2
Wkład do pieczęci Józefa Stelmaszczyka, 
1842 rok, dar Jolanty Popiołek
A seal stamp of Józef Stelmaszczyk, 1842, 
courtesy of Jolanta Popiołek

3
Pieczęć piekarzy ostrowskich, „Ostrów, 
Ostrołęcka 24, chleb pyt.”, XIX wiek
A seal stamp of Ostrów bakers, “Ostrów,
Ostrołęcka 24, chleb pyt.”, 19th century 1 2 3

Na ulicy Ostrowi Mazowieckiej,
zbiory Janiny Borowy

Street in Ostrów Mazowiecka, 
the Janina Borowy collection

Chłopcy z przygotowanymi modelami 
samolotów, 1937 rok,
zbiory Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi 
Mazowieckiej

Boys with their plane models, 1937,
the collection of the 1st Primary School in 
Ostrów Mazowiecka

Ratusz w Ostrowi Mazowieckiej, po 1927 roku, 
zbiory Polony

Town hall in Ostrów Mazowiecka, after 1927,
the Polona digital library collection

Nad stawem w Ostrowi Mazowieckiej. 
Z prawej Barbara Najgrodzka,
zbiory Janiny Borowy

At the pond in Ostrów Mazowiecka. 
On the right Barbara Najgrodzka, 
the Janina Borowy collection
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„Chrześcijański Młyn Parowy Mazur”,
zbiory Polony

‘Chrześcijański Młyn Parowy Mazur’ (the ‘Mazur’ Christian Steam Mill),
the Polona digital library collection

Do zaborów miasto nosiło nazwę Ostrowia, 
Rosjanie zmienili ją na Ostrów Łomżynskoj 
Gubierni (rodzaj męski), co w wolnej Polsce 
zaowocowało Ostrowem Łomżyńskim. Nazwa 
Ostrów Mazowiecka została nadana w grudniu 
1926 roku.

Before the partitions in the 18th century the 
town was called Ostrowia. Russians changed 
the name to Ostrov Lomzhynskoy Guberni 
(using a masculine gender for declension), which 
was later adopted as Ostrów Łomżyński. Ostrów 
Mazowiecka (using feminine gender for declen-
sion) was given in December 1926.

Eugenia i Kazimierz Matuszewiczowie przed swoim sklepem, 1934 rok,  
zbiory Andrzeja Mierzwińskiego

Eugenia and Kazimierz Matuszewicz in front of their shop, 1934, 
the Andrzej Mierzwiński collection

Stanisław Jastrzębski z synem Ryszardem,
zbiory Janiny Borowy

Stanisław Jastrzębski with his son Ryszard, 
the Janina Borowy collection

Zuchy z opiekunami na boisku Koedukacyjnego Gimnazjum Humanistycz-
nego w Ostrowi Mazowieckiej. Od lewej: ks. Samolewicz, Warchalski – 
dyrektor Gimnazjum im. I. Mościckiego, pierwszy z prawej R. Rubinkowski. 
Szkolnictwo w Ostrowi Mazowieckiej było bardzo ważnym elementem 
tożsamości miasta. W historii Ostrowi Mazowieckiej zapisał się strajk 
szkolny – w lutym 1905 roku uczniowie odmówili nauki w języku rosyjskim, 
zerwali ze ściany portret cara, a na jego miejscu zawiesili obraz Matki Bożej, 
zbiory Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Cub Scouts with their teachers on a pitch at the Co-Educational Huma-
nities Gymnasium in Ostrów Mazowiecka. From the left: Rev. Samolewicz, 
Warchalski – a headteacher of the 1st Ignacy Mościcki Gymnasium; first from 
the right: R. Rubinkowski. Education was an important element of the town’s 
identity in Ostrów Mazowiecka. The school strike in February 1905 went down 
in the town’s history as a significant event – the pupils refused to learn in 
Russian, tore down the portrait of the tsar and replaced it with a painting of 
the Holy Mary. The collection of the 1st Primary School in Ostrów Mazowiecka

Zdjęcie na przezroczystości oznacza, że jest 
w środku, w szafeczce. Podpis na froncie drzwi-
czek jest widoczny.

Zdjęcie na przezroczystości oznacza, że jest 
w środku, w szafeczce. Podpis na froncie drzwi-
czek jest widoczny.

Zdjęcie na przezroczystości oznacza, że jest 
w środku, w szafeczce. Podpis na froncie drzwi-
czek jest widoczny.

Tekst na wewnętrznej stronie drzwiczek. 
Zostawiam w tej postaci aby nam to nie 
zaginęło.

Tekst na wewnętrznej stronie drzwiczek. 
Zostawiam w tej postaci aby nam to nie 
zaginęło. Tekst na wewnętrznej stronie drzwiczek. 

Zostawiam w tej postaci aby nam to nie 
zaginęło.

Tekst na wewnętrznej stronie drzwiczek. 
Zostawiam w tej postaci aby nam to nie 
zaginęło.

Trzeba skrócić podpis do tej fotografii, 
minimum o jeden wers w wersji PL i EN

W latach 70. XIX wieku został założony 
miejski park i staw.

In the 1870s a park and pond were set up, 
the Pilecki Family House Museum 
collection

W XIV wieku książę Janusz I Starszy zbudował dwór na 
skraju Puszczy Białej. Sto lat później Ostrów Mazowiecka 
była już miastem. Rozwinęła się dzięki położeniu na szlaku 
handlowym, wiodącym ku brodom w Broku i Nurze. Wiadomo, 
że pierwsza szkoła parafialna działała tu w 1461 roku. 
W 1566 roku w mieście powołano „Bractwo Literackie”, 
a dwadzieścia lat później utworzono szpital dla osób starych 
i chorych. Z 1641 roku pochodzi pierwsza wzmianka o ostrow-
skich Żydach. Po potopie szwedzkim miasto podupadło. 
W wyniku rozbiorów znalazło się w zaborze pruskim, 
a w czasach napoleońskich w Księstwie Warszawskim, 
a potem pod władzą cara. Na początku lat 60. XIX wieku 
mieszkańcy Ostrowi brali udział w manifestacjach i licznie 
przystąpili do powstania styczniowego. Do miasta sprowa-
dzono wojska carskie. W ramach popowstaniowych represji 
wielu mieszkańców zesłano na Sybir, wzmożono rusyfikację. 
Wtedy też napłynęli, wygnani z centralnych ziem cesar-
stwa, rosyjscy Żydzi. Na przełomie XIX i XX w. nastąpił 
rozwój gospodarczy miasta, które od 1893 r. miało połą-
czenie kolejowe. Zbudowano nowoczesne hale targowe, dwa 
młyny parowe, kilka cegielni, założono ochotniczą straż 
pożarną, Koło Miłośników Sceny Polskiej, rozwijał się ruch 
spółdzielczy. W okresie międzywojennym miasto dynamicznie 
się rozwijało, zbudowano między innymi koedukacyjne gimna-
zjum, ratusz i browar.

22 cale
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1
Burmistrz Ludwik Mieczkowski
Mayor Ludwik Mieczkowski

2
Jan Kempisty – burmistrz Ostrowi w latach 1918–1919
Jan Kempisty – a mayor of Ostrów in 1918–1919

3
Edward Blumhoff – burmistrz w 1919 roku
Edward Blumhoff – a mayor in 1919

4
Leon Mieczkowski – burmistrz w 1919 roku i w latach 1919–1927
Leon Mieczkowski – a mayor in 1919 and again in 1919–1927

5
Jan Dołęga-Zakrzewski – burmistrz 1930–1933,
zbiory Leszka S. Zakrzewskiego 
Jan Dołęga-Zakrzewski – a mayor in 1930–1933,
the Leszek S. Zakrzewski collection

6
Leon Poterałło – burmistrz w 1933
Leon Poterałło – a mayor in 1933

7
Jan Hornung – burmistrz w latach 1933–1935
Jan Hornung – a mayor in 1933–1935

8
Leon Czernicki – burmistrz w latach 1935–1939
Leon Czernicki – a mayor in 1935–1939

Zdjęcia z kolekcji
Andrzeja Mierzwińskiego

Photos from
Andrzej Mierzwiński collection

9
Anszel Knorpel – urodził się w Pułtusku, żonaty z Gitlą, wieloletni 
radny Ostrowi z ramienia Agudas Yisroel, właściciel wytwórni wody 
mineralnej/sodowej i occiarni przy ul. Nurskiej (Mieczkowskiego), 
rozstrzelany z dwiema córkami Chawą i Temą 11 listopada 1939 roku 
w lesie przy ul. Warszawskiej.
Anshel Knorpel – he was born in Pułtusk, married to Gitla, for many 
years he was a council member in Ostrów Mazowiecka, represen-
ting the Agudas Yisroel political party. He was the owner of the soda 
water manufacture and the vinegar manufacture at Nurska (now 
Mieczkowskiego) Street. He was executed together with his two 
daughters Chava and Tema on 11 November 1939 in the coppice along 
Warszawska Street.

10
Srul Najmark – radny Ostrowi Mazowieckiej
Srul Najmark – a council member in Ostrów Mazowiecka

11
Izrael Zlatkies – radny i wiceburmistrz Ostrowi, rewizjonista; 
zginął w Łomży po 22 czerwca 1941 r. wraz z żoną i dwiema córkami. 
Izrael Zlatkies – a council member and a vice-mayor in Ostrów; he died 
in Łomża after 22 June 1941 with his wife and two daughters.

12
Michał Podbielewicz – urodził się w 1901 r., syn Icka i Chany z domu 
Ostrow, kupiec, radny miejski z ramienia Poalej Syjon, żonaty z Chumą 
z d. Finkielsztejn – ich dzieci to Mosze, urodzony w 1931 r., i Pesia, 
urodzona 1927 r. Zginął prawdopodobnie wraz z rodziną podczas 
II wojny światowej.
Michał Podbielewicz – born in 1901 as a son of Icek and Chana neé 
Ostrow, a tradesman, a council member representing Poalej Cion, 
married to Chuma neé Finkielsztejn – their children were Mosze, 
born in 1931, and Pesia, born in 1927. Michał died most likely with his 
family during the Second World War. 

13
Mosze Raff – urodzony w 1895 r. w Brześciu, syn Chackiela (Chaskiela?) 
i Bejli, znany ostrowski nauczyciel i wychowawca młodzieży 
(kierownik szkoły); żonaty z nauczycielką Chają / Pesią z d. Ćwikielską 
(Zwykielską) ur. w 1897 roku córką Chaima i Goldy. Był członkiem 
Poalej Syjon, miejskim radnym (przewodniczącym Rady Miasta). 
Zamordowany wraz z żoną i synami, Jechezkielem i Wolfem Zeewem, 
w roku 1942 w Kosowie Poleskim lub Słonimiu.
Mosze Raff – born in 1895 in Brześć, son of Chackiel (Chaskiel?) and Bejla, 
a well-known teacher and educator in Ostrów (school headmaster); 
married to a teacher Chaja / Pesia neé Ćwikielska (Zwykielska), who was 
born in 1897 as a daughter of Chaim and Golda. Mosze was a member 
of Poalej Cion, a member of the town’s council (head of the council). 
He was murdered with his wife and sons, Jechezkiel and Wolf Zeewe, 
in 1942 in Kosów Poleski or Słonim.

14
Abram Wagman – radny Ostrowi Mazowieckiej 
Abram Wagman – a council member in Ostrów Mazowiecka

15
Stanisław Białek – radny Ostrowi Mazowieckiej
Stanisław Białek – a council member in Ostrów Mazowiecka

16
Władysław Bereźnicki – radny Ostrowi Mazowieckiej, 
zginął w 1943 roku na Majdanku.
Władysław Bereźnicki – a council member in Ostrów Mazowiecka, 
he died in 1943 in the Majdanek extermination camp.

17
Stanisław Borowy – radny Ostrowi Mazowieckiej 
Stanisław Borowy – a council member in Ostrów Mazowiecka

18
Franciszek Chodubski – radny Ostrowi Mazowieckiej
Franciszek Chodubski – a council member in Ostrów Mazowiecka
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Chrześcijanie – Polacy i inne narodowości
Christians – Poles and other nationalities

Żydzi
Jews

100 osób (zaokrąglono do pełnych 100) 
100 people (rounded up to 100)

Niektórzy ostrowscy radni
Selected Ostrów councilmen

5

1 Książeczka wkładowa nr 1715/170 Stanisława Nowakowskiego, 1936 rok
 A savings book no. 1715/170 of Stanisław Nowakowski, 1936

2 Pocztówka wydana w księgarni Jana Radwańskiego z wizerunkiem  
 Kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  
 dawniej św. Stanisława (w tym kościele wzięli ślub Maria i Witold Pileccy) 
 A postcard from Jan Radwański’s bookstore with the Assumption of the  
 Blessed Virgin Mary Church, formerly St. Stanislaus Church, where Maria 
 and Witold Pilecki got married 

3 Spinki do mankietów i pudełeczko z brylantyną 
 Cufflinks and a container with brillantine

4 Srebrne widelczyki deserowe, koniec XIX wieku 
 Silver pastry forks, the late 19th century

5 Zdjęcie Zinajdy Aleksandrowskiej Łuczkiny, mieszkanki Ostrowi, 
 koniec XIX wieku
 Photograph of Zinajda Aleksandrowska Łuczkina, Ostrów resident, 
 late 19th century 1 2 3 4 5
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Społeczność
ostrowskich Żydów

The Jewish community
in Ostrów Mazowiecka

O żywotności gminy żydowskiej w Ostrowi Mazowieckiej świadczą 
istniejące tu synagoga, łaźnia rytualna (mykwa) i wyższa szkoła 
talmudyczna (jesziwa). W okresie międzywojennym Żydzi zajmowali 
się przeważnie rzemiosłem i handlem – w latach 30. na 107 sklepów 
spożywczych w Ostrowi 88 należało do Żydów. Uznaniem cieszyli 
się żydowscy krawcy i szewcy. W mieście działały żydowskie 
partie, silny był ruch syjonistyczny, prężnie działał klub sportowy 
„Makabi”, istniały szkoły, dobrze zaopatrzona biblioteka i liczne 
organizacje społeczne.

The Jewish community was vibrant in Ostrów Mazowiecka – 
a synagogue, a mikveh – a ritual bath, and a yeshiva – a school 
for studying the Talmud, were located here. In 1918–1939 Jews 
were mostly craftsmen and tradesmen – in the 1930s 88 out of 
107 grocery shops in Ostrów were Jewish-owned. Jewish tailors 
and shoemakers were well respected in the town. Political parties 
were active in Ostrów, Zionism was firm, the Maccabi youth sport 
club was resilient; schools, well-equipped libraries and numerous 
social organisations were also located there.

Belka i Ella Szedler, dzieci Leibela i Sury 
Szedler przed 1939 rokiem,
zbiory United States Holocaust Memorial 
Museum

Belka and Ella Szedler, children of Leibel 
and Sura Szedler before 1939,
the United States Holocaust Memorial 
Museum collection

Uczniowie pierwszej szkoły prowadzonej przez Żydowskie Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe „Tarbut” w Ostrowi Mazowieckiej, 1936 rok,
zbiory United States Holocaust Memorial Museum

Pupils of the 1st grade of a school run by Tarbut – the Jewish Cultural and 
Educational Association in Ostrów Mazowiecka, 1936,
the United States Holocaust Memorial Museum collection

Uczniowie drugiej klasy szkoły prowadzonej przez 
Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Tarbut” w Ostrowi Mazowieckiej, 1935–1938,
zbiory United States Holocaust Memorial Museum

Pupils of the 2nd grade of a school run by Tarbut – the 
Jewish Cultural and Educational Association in Ostrów 
Mazowiecka, 1935–1938,
the United States Holocaust Memorial Museum collection

Promocja podchorążych w Szkole Podchorążych Rezerwy 
Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, 
zbiory NAC

Promotion of officer cadets at the Reserve  Infantry Cadet 
Schoowl in Ostrów Mazowiecka,
the National Digital Archives collection

Promocja podchorążych w Szkole Podchorążych 
Rezerwy Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej,  
zbiory NAC

Promotion of officer cadets at the Reserve Infantry Cadet 
School in Ostrów Mazowiecka,
the National Digital Archives collection

Nowi podchorążowie piechoty na mszy polowej w histo-
rycznych mundurach z roku 1830, z okazji ich promocji, 
zbiory NAC 

New infantry officer cadets during a Mass, wearing 
historical uniforms from 1830 for their promotion, 
the National Digital Archives collection

Promocja podchorążych w Szkole Podchorążych 
Rezerwy Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, 
zbiory MDRP

Promotion of officer cadets at the Reserve Infantry Cadet 
School in Ostrów Mazowiecka, 
the Pilecki Family House Museum collection

Portret rodziny Baliblok przed 1939 rokiem,
zbiory United States Holocaust Memorial Museum

Dziesiątki lat życia obok siebie sprzyjały inte-
gracji żydowskich i polskich rodzin. Zawiązywały 
się sympatie i przyjaźnie, zdarzały mieszane 
małżeństwa. Mężczyźni wstępowali do wojska, 
ramię przy ramieniu walcząc w obronie ojczyzny.

Portrait of the Baliblok family, before 1939,
the United States Holocaust Memorial Museum collection

Decades of co-existence fostered relations of 
Jewish and Polish families. Kinship and friendship 
were established, as well as mixed marriages. Men 
joined the army, fighting hand in hand to protect 
their motherland.

 

Jednym z pierwszych fotografów w Ostrowi Mazowiec-
kiej był Josef Zelmanowicz Rudy. Swój zakład prowadził od 
1895 r. w domu własnym przy ul. Głównej. Fotografowali się 
u niego liczni mieszkańcy miasta – zarówno Żydzi, jak i Polacy, 
a także żołnierze rosyjscy z pobliskiego garnizonu. Zachował 
się bogaty zbiór zdjęć artystycznych, wykonywanych z dużą 
starannością i naklejanych na tekturki.

Josef Zelmanowicz Rudy was one of the first photographers 
in Ostrów Mazowiecka. He opened his atelier in 1895 in his house 
on Główna Street. Many inhabitants would take portraits there – 
both Jews and Poles as well as Russian soldiers from the nearby 
garrison. Today we can search through a rich collection of artistic 
photographs, taken with great care, affixed on cardboards.

Ostrów Mazowiecka –
miasto oficerskie

Ostrów Mazowiecka –
officers’ town

Na charakter miasta miała wpływ Szkoła Podchorążych Piechoty 
w pobliskim Komorowie. 11 listopada 1918 roku uczniowie Szkoły 
Aspirantów Oficerskich w Komorowie, pod wodzą porucznika 
Stefana Roweckiego, wraz z członkami Polskiej Organizacji 
Wojskowej i strażakami rozbrajali Niemców w powiecie ostrowskim. 
Szkołę powołano rok wcześniej w porosyjskich koszarach, by przy-
gotować kadry dla podlegających Niemcom Polskich Sił Zbrojnych.

Po tym, jak została przeniesiona do Warszawy, wróciła do 
Ostrowi Mazowieckiej po 1926 roku jako Szkoła Podchorążych 
Piechoty. Koszarowe budynki dostosowano do potrzeb uczelni. 
Powstały kompleks sportowy z basenem, wieża spadochronowa 
i kino. Założono chór i teatr. Wystawiono dwa zespoły pomników 
władców, wodzów oraz pomnik Józefa Piłsudskiego.

Do wybuchu wojny wykształcono dziesięć tysięcy oficerów. 
W sierpniu 1939 roku sformowano 41. Rezerwową Dywizję Piechoty, 
która przeszła szlak bojowy aż na Lubelszczyznę – w ostatnich 
walkach brał udział Witold Pilecki. Absolwenci szkoły walczyli na 
wszystkich frontach II wojny. W sierpniu 1944 roku Niemcy spalili 
budynki uczelni, a żołnierze sowieccy wysadzili pomnik Stefana 
Batorego. W 1950 roku taki sam los spotkał pomniki biskupa 
Bandurskiego i marszałka Piłsudskiego.

Infantry Cadet School from nearby Komorowo had a great impact 
on the town’s characteristics. On 11 November 1918, when Poland 
regained its independence, trainees from the Officers Aspirants 
School in Komorowo, led by lieutenant Stefan Rowecki disarmed the 
Germans in Ostrów county together with members of Polish Mili-
tary Union and fire fighters. The school had been established a year 
earlier to prepare the staff for the Polish Army Forces subject to the 
Germans – Polnische Wehrmacht.

After it had been moved to Warsaw, the School was re-
established in Ostrów Mazowiecka after 1926 as the Infantry Cadet 
School. The buildings of the military barracks were adopted to suit 
the needs of the school. Sport facilities with a swimming pool, 
a parachute tower and a cinema were built. A choir and a theatre 
were also established. Two sets of monuments of kings and military 
leaders, among them of Józef Piłsudski, were unveiled.

By the time World War II broke out, 10,000 trained officers had left 
the school. In August 1939 the 41st Reserve Infantry Division was 
established, which went a long military rout as far as to the Lublin 
region in today’s south-east Poland. Witold Pilecki took part in the 
final fights of the Division. The school graduates fought on every 
front of World War II. In August 1944 the Germans burnt down the 
school buildings, and the Soviet soldiers blew up the monument 
of Stefan Batory, a Polish king from the 16th century. In 1950 the 
communist authorities did the same to the monuments of Bishop 
Bandurski and Marshall Piłsudski.
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Chrześcijanie – Polacy i inne narodowości
Christians – Poles and other nationalities

Żydzi
Jews

100 osób (zaokrąglono do pełnych 100) 
100 people (rounded up to 100)

1 Etykieta piwna browaru braci Teitlów
 Beer label from the Teitel brothers’ brewery

2 Zdjęcie mężczyzny, koniec XIX wieku 
 A photograph of a man, the late 19th century 

3 Waga handlowa  
 Scales

4 Pierścień żydowski z synagogą 
 A Jewish ring with a synagogue

5 Dwie mezuzy
 Two mezuzahs

5 Pocztówka wysłana z Ostrowi Mazowieckiej pisana w jidysz
 A postcard in Yiddish, sent from Ostrów Mazowiecka

1 Zdjęcie mężczyzny, koniec XIX wieku, fot. J. Rudy
 A photograph of a man, the late 19th century

2 Karnet na bal sylwestrowy 1919 roku, z dołączonym ołówkiem 
 A pass to the 1919 New Year‘s Eve ball with a pencil 

3 Odznaka instruktorska SPP  
 The Infantry Cadet School instructor‘s badge

4 Pierścień żydowski z synagogą 
 Pierścień żydowski z synagogą

5 Pamiątkowe ryngrafy. Pamiątki promocji SPP, 1935 rok, 
 dar Grażyny Wiercioch
 Commemorative gorgets for the Infantry Cadet School promotion, 
 1935, courtesy of Grażyna Wiercioch

5 Łańcuch wójta wsi Komorowo
 The chain of the Komorowo village head
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4 5 6
1 2 3 4 5

Na łuku wyszparowane sylwetki 
(potrzebne zdjęcie w lepszej jakości)
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18. Pułk
Artylerii Lekkiej

okno

W roku 1922 przybył do Ostrowi Mazowieckiej 18. Pułk Artylerii 
Lekkiej, zasłużony w walkach z armią konną Budionnego w wojnie 
polsko-bolszewickiej. 

We wrześniu 1939 roku walczył pod Ostrołęką, Nowogrodem, 
Łomżą, Jakacią i Zambrowem. 11–12 września walczył do 
ostatniego naboju pod Andrzejewem. Pomimo klęski żołnierze 
18 PAL nie zaprzestali walki, część z nich włączyła się do 
konspiracji, wielu walczyło na frontach II wojny światowej. Ginęli 
w niemieckich i sowieckich łagrach, 27 oficerów pułku spoczęło 
w katyńskich grobach.

ekran 22 cale

18th
Light Artillery Regiment

The 18th Light Artillery Regiment arrived at Ostrów Mazowiecka 
in 1922. They were famous for their fight with the cavalry led by 
Semyon Mikhailovich Budyonny during the Polish-Soviet War.

In September 1939 the regiment fought at Ostrołęka, 
Nowogród, Łomża, Jakać and Zambrów. On 11–12 September they 
fought at Andrzejewo until the last bullet was fired. Despite the 
defeat the soldiers of the regiment did not cease to fight – some 
of them joined the conspiracy, many fought on other fronts of the 
Second World War. They died in German and Soviet forced labour 
camps; 27 officers of the regiment were killed in the Katyn massacre 
in 1940.

W roku 1922 przybył do Ostrowi Mazowieckiej 18. Pułk 
Artylerii Lekkiej, zasłużony w walkach z armią konną 
Budionnego w wojnie polsko-bolszewickiej. Poniżej 
odznaka 18. Pułku Artylerii Lekkiej. 

The 18th Light Artillery Regiment arrived at Ostrów 
Mazowiecka in 1922. They were famous for their fight 
with the cavalry led by Semyon Mikhailovich Budyonny 
during the Polish-Soviet War. Below: a badge of the 18th 
Regiment of Light Artillery
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Była lubiana przez 
wszystkich.
Andrzej Pilecki

Była lubiana przez 
wszystkich.
Andrzej Pilecki
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Maria Ostrowska urodziła się 20 maja 1906 roku w Ostrowi Mazo-
wieckiej. Jej rodzice, Franciszka i Konstanty, prowadzili gospodar-
stwo ogrodnicze. Maria była ich najmłodszą córką – miała cztery 
siostry: Stefanię, Wiktorię, Zofię i Annę (zmarłą w niemowlęc-
twie), oraz dwóch braci – Bronisława i Edwarda. W Ostrowi Mazo-
wieckiej Maria spędziła szczęśliwe dzieciństwo, ukończyła szkołę 
powszechną i gimnazjum. Po ukończeniu seminarium nauczy-
cielskiego w Łomży wyjechała na Kresy Wschodnie. W roku 1925 
dostała posadę w szkole powszechnej koło Nowogródka. Następnie 
przeniosła się do Krupy pod Lidą, gdzie uczyła kilku przedmiotów. 
Była oddana pracy nauczycielskiej i udzielała się społecznie – 
prowadziła Koło Gospodyń Wiejskich i koło młodzieżowe.

Maria Ostrowska urodziła się 20 maja 1906 roku w Ostrowi Mazo-
wieckiej. Jej rodzice, Franciszka i Konstanty, prowadzili gospodar-
stwo ogrodnicze. Maria była ich najmłodszą córką – miała cztery 
siostry: Stefanię, Wiktorię, Zofię i Annę (zmarłą w niemowlęc-
twie), oraz dwóch braci – Bronisława i Edwarda. W Ostrowi Mazo-
wieckiej Maria spędziła szczęśliwe dzieciństwo, ukończyła szkołę 
powszechną i gimnazjum. Po ukończeniu seminarium nauczyciel-
skiego w Łomży wyjechała na Kresy Wschodnie. W roku 1925 dostała 
posadę w szkole powszechnej koło Nowogródka. Następnie prze-
niosła się do Krupy pod Lidą, gdzie uczyła kilku przedmiotów. Była 
oddana pracy nauczycielskiej i udzielała się społecznie – prowadziła 
Koło Gospodyń Wiejskich i koło młodzieżowe.

Zdjęcie komunijne Marii Ostrowskiej, 
zbiory Andrzeja Pileckiego

Zdjęcie komunijne Marii Ostrowskiej, 
zbiory Andrzeja Pileckiego

Bronisław, X, Zofia, X, Marianna, Konstanty, Edward 
Ostrowscy, X, zbiory rodziny Radwańskich

Bronisław, X, Zofia, X, Marianna, Konstanty, Edward 
Ostrowscy, X, zbiory rodziny Radwańskich
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Projekt aranżacji sala S11

W tej sali kompozycję 
uzupełniliśmy o motywy 
roślinne.

element wypchnięty
wycinany po kształcie
krawędz fornirowana
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Projekt aranżacji sala S13

W sali S13 znajdują się oryginalne 
meble z domu Ostrowskich oraz 
pamiątkowe zdjęcia rodzinne. 
Aby utrzymać charakter tego 
wnętrza wprowadziliśmy 
zestaw mebli ekspozycyjnych 
nawiązujących formą do mebli 
domowych.

pulpit na album stół interaktywny

.SzafaS13

.StolikS13

80

130

80

130

80

80

Projekt aranżacji sala S13

Meble ekspozycyjne mają 
interaktywne elementy.

szuflady przyciski 
wysywające szuflady



W 1900 roku Konstanty Ostrowski wybudował 
murowany dom przy ul. Warszawskiej 4. W pobliżu 
domu rozciągały się ogrody i sady. Rodzina sprze-
dawała wyhodowane tu kwiaty, owoce i warzywa 
w Ostrowi i Warszawie.

In 1900, Konstanty Ostrowski built a brick house 
at 4 Warszawska Street. Gardens and orchards 
stretched near the house. The family grew and sold 
flowers, fruit and vegetables in Ostrów Mazowiecka 
and Warsaw.

S13_A

[...] najstarszy z Radwańskich, 
Zdzisław, który już był kawał chłopa, 
mówił: „Anielska ciocia Marysia”. 
Wspomnienie Andrzeja Pileckiego

[...] the oldest son of Radwański, 
Zdzisław, who was already a big lad, 
used to say, ‘angelic auntie Marysia’.
Andrzej Pilecki’s recollection

PROŚBA O WYOSTRZENIE TWARZY ZA POMOCĄ 
ALGORYTMU HERITAGE, KOLORYZACJA ZDJĘCIA, 
RETUSZ SZTACHET (regularne zakończenie jak na 
podglądowej szparówce)
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Pamiętam wakacje, bo myśmy tam co roku się 
zjawiali. My wtedy byliśmy małymi dziećmi. Byliśmy 
oczkiem w głowie po pierwsze dlatego, że żeśmy się 
rzadko widzieli, a po drugie to w ogóle babcia była 
kochana dla wszystkich dzieci.
Wspomnienie Andrzeja Pileckiego

I remember summer holidays because we used to go 
there every year. We were small children back then. 
We were everyone’s apple in the eye, firstly because 
we saw each other so rarely, and secondly because 
grandma was just a heart of gold for all the children.
Andrzej Pilecki’s recollection

Jak przyjeżdżaliśmy na święta i śpiewane były kolędy, to 
obsiadaliśmy wszystko i w pokoju środkowym z wyjściem na 
oranżerię, gdzie pod oknem stało biurko, [...] tam było wszystko 
obsiądnięte przez młodzież, przez pięciu Radwańskich, dwoje 
Rogowskich, no i babcia królowała wśród nich.
Wspomnienie Andrzeja Pileckiego

When we visited for Christmas and we sang carols, we would 
sit everywhere and in the middle room with an exit to the 
orangery, where there was a desk by the window, [...] the room 
was filled with the young ones: five Radwański brothers, two 
Rogowski siblings and grandma was a queen among them.
Andrzej Pilecki’s recollection

poroże Fragment poroża – trofeum myśliwskiego Konstantego Ostrowskiego,
zbiory MDRP

Maria, wyprowadzając się z Ostrowi, zabrała je do Warszawy. 
Andrzej Pilecki podzielił je na pół i jedną część podarował 
Muzeum Rodziny Pileckich.

An antler – hunting trophy of Konstanty Ostrowski, 
the Pilecki Family House Museum collection

When Maria was leaving Ostrów, she took it to Warsaw. Andrzej 
Pilecki divided the antlers in half and gifted one part to the the 
Pilecki Family House Museum.

1
Maria Pilecka i Eleonora Ostrowska, 
zbiory Andrzeja Pileckiego
Maria Pilecka and Eleonora Ostrowska, 
the Marek Ostrowski collection

2
Zofia i Andrzej Pileccy, 
zbiory Andrzeja Pileckiego
Zofia and Andrzej Pilecki, 
the Andrzej Pilecki collection

3
Eleonora Ostrowska z synem Markiem, 
zbiory Marka Ostrowskiego
Eleonora Ostrowska with her son Marek, 
the Marek Ostrowski collection

4
Eleonora i Edward Ostrowscy, 
zbiory Marka Ostrowskiego
Eleonora and Edward Ostrowski, 
the Marek Ostrowski collection

1

6

7

8

9 10 11

11

52 3 

4 

4

5
Maleńki Andrzej Pilecki w Ostrowi Mazowieckiej w 1932 rok, 
zbiory Andrzeja Pileckiego
Little Andrzej Pilecki in Ostrów Mazowiecka, 1932, 
the Andrzej Pilecki collection

6
Franciszka Ostrowska, mama Marii, lata 30., 
zbiory Marka Ostrowskiego
Franciszka Ostrowska, Maria’s mother, 1930s, 
the Marek Ostrowski collection

7
Andrzej i Zofia Pileccy z babcią Franciszką Ostrowską, lata 30., 
zbiory Andrzeja Pileckiego
Andrzej and Zofia Pilecki with their grandmother 
Franciszka Ostrowska, 1930s, 
the Andrzej Pilecki collection

8
Brak podpisu
Maria and Witold Pilecki with little Andrzej, 
Ostrów Mazowiecka, 1932; 
the Andrzej Pilecki collection

9
Brak podpisu
Edward Radwański (in the centre) among his friends; 
the Marek Ostrowski collection

10
Stanisław Rogowski, Maria Piłat, Danuta Wasilewska?, Bogusław 
Rogowski, Maria Pilecka, Wiktoria Rogowska. Siedzi Franciszka 
Ostrowska. Na dole dzieci: Krystyna Piłat, Zofia Pilecka, Andrzej 
Pilecki, Jerzy Piłat, maj 1942 rok, 
zbiory MDRP
Stanisław Rogowski, Maria Piłat, Danuta Wasilewska?, Bogusław 
Rogowski, Maria Pilecka, Wiktoria Rogowska. Sitting: Franciszka 
Ostrowska. Children at the bottom: Krystyna Piłat, Zofia Pilecka, Andrzej 
Pilecki, Jerzy Piłat, May 1942, 
the Pilecki Family House Museum collection

11
Jan Radwański, Lucjan Wasilewski, Witold Pilecki – 
mężowie trzech sióstr Ostrowskich, 
zbiory Andrzeja Pileckiego
Jan Radwański, Lucjan Wasilewski, Witold Pilecki. 
Husbands to three Ostrowski sisters, 
the Andrzej Pilecki collection

DO WWERYFIKACJI GŁĘBOKOŚĆ CZĘŚCI DOLNEJ 
KREDENSU I NADSTAWKI
W TEJ CHWILI CZĘŚĆ DOLNA MA 60 CM, 
NADSTAWKA 15 CM

Franciszka
Krawczyk

1864 — 14 XI 1948

Konstanty
Ostrowski

28 XII 1868 — 1 II 1931

Julianna
Urbaniak

1826 — 

Roman
Krawczyk

26 II 1831 — 

Balbina
Karczewska

1841 — 

Andrzej
Ostrowski

1831 — 23 V 1903

Wiktoria Danuta
Wasilewska
2 I 1922 — 19 I 1995

Stefania
Ostrowska

15 I 1893 — 11 III 1990

Lucjan
Wasilewski

2 II 1888 — 14 XI 1971

Alina Kunegunda
Radwańska

24 VII 1921 — 15 IX 1921

Leon Zdzisław
Radwański

20 II 1923 — 23 II 1988

Kazimierz Włodzimierz
Radwański

16 X 1924 — 18 X 1960

Antoni Alojzy
Radwański

17 I 1927 — 18 X 1960

Edward Adam
Radwański

13 I 1929 — 16 II 2020

Krzysztof Franciszek
Radwański

17 VIII 1933 — 28 II 1996

Halina
Rogowska

24 I 1924 — 4 VI 2019

Bogusław
Rogowski

22 III 1927 — 31 VIII 1944

Andrzej
Pilecki

ur. 16 I 1932

Zofia Matylda
Pilecka

ur. 14 III 1933

Jan
Ostrowski
ur. 23 VI 1947

Andrzej Marek
Ostrowski
ur. 13 IV 1938

Zofia
Ostrowska

2 V 1894 — 8 III 1977

Jan Szczepan
Radwański

3 VIII 1889 — 6 IV 1941

Wiktoria
Ostrowska

8 I 1900 — 4 XII 1973

Stanisław Józef
Rogowski

16 IV 1892 — 7 XII 1958

Eleonora
Wiśniewska

5 V 1909 — 6 V 2008

Edward
Ostrowski

12 XII 1902 — 21 VI 1970

Marianna
Ostrowska

20 V 1906 — 6 II 2002

Witold
Pilecki

13 V 1901 — 25 V 1948

Anna
Ostrowska

23 III 1898 — 3 VIII 1898

Bronisław
Ostrowski

6 IV 1896 — 12 IV 1942
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Na biurku wyeksponowane rysunki Witolda

okno
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Spalony 9 listopada kwartał miasta, 
zbiory Andrzeja Mierzwińskiego

Town’s quarter, burnt down on 9 November, 
 the Andrzej Mierzwiński collection

Ruiny kamienic w Ostrowi Mazowieckiej, zburzonych przez 
Niemców w 1939 roku. Pierwszy z lewej Czesław Ptak,  
archiwum rodziny Mielnikiewiczów

The ruins of the Ostrów tenement houses demolished by 
the Germans in 1939. First from the left: Czesław Ptak, 
the Mielnikiewicz family archives

Ostrów Mazowiecka w czasie okupacji niemieckiej, 
zbiory Andrzeja Mierzwińskiego

Ostrów Mazowiecka during German occupation, 
the Andrzej Mierzwiński collection

Ostrów Mazowiecka w latach okupacji, 
zbiory MDRP

Ostrów Mazowiecka during the occupation, 
the Pilecki Family House Museum collection

Jest dla mnie rzeczą obojętną, gdy mówicie, że 
wasi ludzie padają z głodu. Niech sobie giną, 
byle tylko ani jeden Niemiec nie umarł z głodu.
Herman Goering, 1942 rok

It is indifferent to me when you say that your 
people are dying of hunger. Let them die, if only 
not a single German dies of hunger.
Herman Goering, 1942 

Oddziały niemieckie podczas ćwiczeń w lesie 
w okolicach Ostrowi, 1940 rok, 
zbiory MDRP 

German troops during training in the forest 
near Ostrów Mazowiecka, 1940, 
the Pilecki Family House Museum collection

Wspomnienie Honoraty Fedorczyk
Treść drastyczna, nie przeznaczona dla dzieci

Honorata Fedorczyk’s recollection
Drastic content, not suitable for children

Za okupacji mama prowadziła księgarnię. 
Opiekowała się nie tylko nami, ale także 
opiekowała się synami swojej siostry, 
którą aresztowali na Pawiak, a z Pawiaka 
do Ravensbrück.
Wspomnienie Andrzeja Pileckiego

During the occupation mum ran 
a bookshop. Not only did she take care 
of us, but also the sons of her sister who 
was imprisoned in Pawiak, and later taken  
to Ravensbrück.
Andrzej Pilecki’s recollection

Po wybuchu wojny i zajęciu wschodniej Polski przez ZSRS, 
Marię i Witolda oddzieliła granica. Pileckiej – żonie oficera – 
groziła wywózka. W kwietniu 1940 roku przedostała się do 
Ostrowi Mazowieckiej. Wraz z dziećmi spędziła tam kolej- 
nych dziesięć lat życia.

Pracowała w księgarni prowadzonej przez jej siostrę, 
Zofię. Po aresztowaniu Radwańskich i ich dwóch starszych 
synów podjęła opiekę nad młodszymi siostrzeńcami 
w mieszkaniu w centrum Ostrowi Mazowieckiej. Po inwazji 
Sowietów nie pozwoliła na zajęcie domu przy Warszawskiej 
przez NKWD. 

After the Second World War broke out and eastern Poland 
was occupied by the Soviet Union, Maria and Witold were 
separated by the new border. Maria – the wife of an officer – 
was threatened with deportation. In April 1940 she reached 
Ostrów Mazowiecka. Together with her children she spent 
the next ten years of her life there.

She worked at the bookshop run by her sister, Zofia. 
After Radwański together with their two older sons were 
arrested, Maria took care of her younger nephews at a flat in 
the centre of Ostrów Mazowiecka. After the Soviet invasion 
she protected the house at Warszawska Street against being 
taken over by the NKVD.

Księgarnia Radwańskich, ul. Główna 16, w kamienicy Leśniewskiego- 
-Kołomyjskiego, spalona przez Niemców w 1944 r., 
zbiory Andrzeja Mierzwińskiego

The Radwański bookshop, 16 Główna Street, in the Leśniewski- 
Kołomyjski’s tenement house, burnt down by the Germans in 1944, 
the Andrzej Mierzwiński collection

[...] ostatni raz pamiętam [...] był 
samotny, zamknął się w salonie, tam, 
gdzie był fortepian, i grał sobie „Monte 
Cassino” oczywiście, bo zawsze od tego 
zaczynał. Nut nie znał, nuty sobie pisał na 
papierośnicy  cyferkami.
Andrzej Pilecki

[...] I remember the last time [...] he was 
lonely, he locked himself in the living room 
where the piano was, and played ‘Monte 
Cassino’ for himself, of course, he would 
always start from this piece. He didn’t 
know how to read notes, he would write 
notes as numbers on a cigarette pack.
Andrzej Pilecki’s recollection

Witold i Maria Pileccy z Eleonorą 
Ostrowską w czasie wojny, 
zbiory rodziny Ostrowskich

Witold and Maria Pilecki with Eleonora 
Ostrowska during the war, 
the Ostrowski family collection

After the war, Witold was in hiding. He would meet with 
Maria every fortnight, when his wife arrived from Ostrów 
Mazowiecka for supplies for the bookshop. According to 
their children’s recollections Witold, when he sometimes 
arrived to visit the family, would pretend he was their cousin.

Witold po wojnie ukrywał się. Z Marią spotykał się co dwa 
tygodnie, gdy żona jego przyjeżdżała z Ostrowi Mazo- 
wieckiej po zaopatrzenie dla księgarni. Ze wspomnień dzieci 
wynika, że gdy czasem przyjeżdżał odwiedzić rodzinę, 
udawał, że jest ich kuzynem.

Wojenne losy
Marii i dzieci

Wartime fate of Maria 
and the children

Na dzień lub dwa dni przed zajęciem Ostrowi 
Mazowieckiej przez radzieckie wojska, 
wędrowaliśmy rodzinną grupą (Ciocia 
Marysia Pilecka, jej dzieci Zosia i Jędrek oraz 
Krzysio i Edward Radwańscy) ulicą Staszica, 
kierując się do Babci Franciszki [...].
Z perspektywy ul. Staszica rozpościerał się 
widok na Stary Rynek z ratuszem pośrodku.
[...] Stanęliśmy osłupieni. [...] W pewnym 
momencie w hełmie głównej wieży 
ratuszowej wybuchły wysokie 
pochodnie, obejmując nimi cały hełm 
burzliwym ogniem.
Wspomnienie Edwarda Radwańskiego

A day or two before Ostrów was taken over 
by the Soviet troops, our family (aunt Marysia 
Pilecka, her children Zosia and Jędrek, as 
well as Krzysio and Edward Radwański) 
was walking along Staszica Street, towards 
Grandma Franciszka’s place [...]. At Staszica 
Street there is a vew over the Old Market with 
the town hall in the center. [...] We stopped 
in confusion. [...] Suddenly, the tall torches at 
the tented roof of the town hall tower burst 
into flames, and the roaring fire consumed 
the entire roof.
Edward Radwański’s recollection

Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej boleśnie odczuli wojnę. 
Zginęła lub uciekła prawie cała społeczność żydowska. 
Inteligencję niszczono w ramach Außerordentliche Befrie-
dungsaktion (akcji AB) i w akcjach likwidacji podziemia. 
Okupanci dokonywali licznych zbrodni, ludzi wywożono 
do obozów lub niewolniczej pracy. Przygraniczny charakter, 
a później bliskość obozu zagłady w Treblince powodowały 
wzmożony terror w mieście. Ostrów Mazowiecką  
zniszczono w 60%.

W tej sali pokazujemy, jak dwa totalitaryzmy rozbiły 
budowaną przez stulecia wspólnotę; zniszczyły miasto 
i boleśnie dotknęły poszczególne rodziny – także rodziny 
Witolda i Marii.

The inhabitants of Ostrów Mazowiecka suffered a lot during 
the war. Nearly the entire Jewish community either died 
or fled. The intelligentsia was being destroyed during Außer-
ordentliche Befriedungsaktion (the AB-Aktion) and under-
ground resistance liquidation. The occupiers committed 
numerous crimes, people were sent away to extermination 
camps or forced labour camps. Terror in the town increased 
due to its near-to-border location and the proximity of 
the Treblinka extermination camp. 60% of Ostrów Mazo-
wiecka was eradcated.

In this room we present how two totalitarian regimes 
destroyed the community which had been built for hundreds 
of years, how they demolished the town and profoundly 
affected its families – also the families of Witold and Maria.

Okupacja niemiecka
w Ostrowi Mazowieckiej

Ostrów Mazowiecka during 
the German occupation 

Wspomnienie Honoraty Fedorczyk, nagranie Instytutu 
Pileckiego. Treść drastyczna, nie przeznaczona dla dzieci.

Gdy w Warszawie trwało powstanie, pod koniec 
sierpnia 1944 roku w okolicach Ostrowi Mazow-
ieckiej Armia Krajowa stoczyła dwie bitwy: 
pod Jarząbką i Pecynką. W bitwie pod Pecynką 
zginęło około 60 żołnierzy AK, w tym Bogusław 
Rogowski, siostrzenic Marii. W odwecie 
2 września Niemcy zamordowali ponad 
400 osób – dorosłych i dzieci – które schroniły 
się w wiosce Lipniak-Majorat. Była to jedna 
z wielu pacyfikacji, które w tym czasie przepro- 
wadzili wycofujący się Niemcy.

Honorata Fedorczyk’s recollection, recorded by the Pilecki 
Intitute. Unsuitable for children, due to drastic content.

While the Warsaw Uprising continued in the 
capital, at the end of August 1944 the Home Army 
fought two battles near Ostrów Mazowiecka: at 
Jarząbka and Pecynka. Around 60 Home Army 
soldiers died in the battle of Pecynka – among 
them Bogusław Rogowski, Maria’s nephew. As an 
act of revenge on 2 September the Germans killed 
more than 400 people – adults and children – who 
hid in the village of Lipniak-Majorat. It was one of 
many pacifications carried out at that time by the 
retreating Germans.

S14_A S14_B

Mum got the idea that father is in Siberia into my 
head – when she had brought the last package 
to the Rakowiecka prison, they told her ‘He left’. 
And they did not take the package. So she 
explained to herself that he must have been 
taken somewhere else.
Zofia Pilecka’s recollection

When Witold was arrested, Maria would come to Warsaw from 
Ostrów Mazowiecka for the next trials and bring packages. The last 
package in May 1948 was returned with information that Witold had 
left the city.  

Mama wbiła mi w głowę, że ojciec jest na Syberii, 
bo jak dawała mu do więzienia na Rakowieckiej 
ostatnią paczkę, to powiedzieli: „Wyjechał”. 
I nie przyjęli tej paczki. Więc tłumaczyła sobie, 
że go stamtąd gdzieś zabrali.
Wspomnienie Zofii Pileckiej

Gdy aresztowano Witolda, Maria przyjeżdżała do Warszawy 
z Ostrowi Mazowieckiej na kolejne rozprawy i przywoziła paczki. 
Ostatnia paczka w maju 1948 roku została oddana z informacją, 
że wyjechał.

Brama więzienia na Rakowieckiej, koniec lat 40.,
zbiory PAP

Gate of the prison at Rakowiecka Street, late 1940s, 
the Polish Press Agency collection
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Maria Pilecka – starsza siostra Witolda, 
zbiory Andrzeja Pileckiego

Maria Pilecka, Witold’s older sister, 
the Andrzej Pilecki collection

Dokumenty Jerzego Pileckiego – młodszego brata 
Witolda. Jerzy walczył w kampanii wrześniowej, 
a potem w szeregach Armii Krajowej. Po 1945 roku 
przyjechał z zabranych Polsce przez Sowietów ziem 
i zamieszkał w okolicach Poznania.

Documents of Jerzy Pilecki, Witold’s younger brother. 
Jerzy fought in the September campaign, and later in 
the Home Army. After 1945 he came back from the lands 
annexed by the Soviets and settled down near Poznań.

Poland lost the Eastern Borderlands after the Tehran and 
Yalta agreements. The inhabitants of the Sukurcze estate 
were forced to leave the house where the family had been 
living for centuries.

After the fall of communism, Andrzej Pilecki attempted to 
visit his childhood home in 1992, only to find a small heap of 
stones, covered with grass. 

W wyniku ustaleń mocarstw Polska utraciła Kresy. 
Mieszkańcy Sukurcz zostali zmuszeni do opuszczenia domu, 
w którym rodzina mieszkała od wieków.

Gdy Andrzej Pilecki po upadku komunizmu, w 1992 roku 
pojechał odwiedzić dom swego dzieciństwa w jego miejscu 
znalazł tylko niedużą, zarośniętą trawą stertę kamieni.

Ziemie, na których żyli nasi dziadowie i pradziadowie, miały 
stać się dla nas obce. [...] Nie pozostało śladu z zabytkowego 
dworu, ani lip prastarych, wydartych ziemi. Wszystko 
wygładzono buldożerami, zaorano, zasiano trawą i zbożem.
Maria Pilecka (siostra), Saga

The lands of our grandparents and great-grandparents were 
bound to become strange to us. [...] No trace of the antique 
manor was left, neither of ancient lindens torn from the 
ground. Bulldozers destroyed everything, the ground was 
ploughed, grass and crops were sown.
Maria Pilecka (sister), Saga

Jerzy – żołnierz frontu, czynny konspirator AK, dowódca 
III KOP V Batalionu PALA 77. Pułku Piechoty Okręgu 
Nowogródzkiego, zmarł po dłuższej chorobie w Koszalinie, 
pochowany w Poznaniu 1981 r. 
Maria Pilecka (siostra), Saga

Jerzy – a frontline soldier, an active conspirator of the Home 
Army. The commander of the 3rd Company of the 5th Battalion 
of the 77th Infantry Regiment of the Nowogródek District; 
he died after a disease in Koszalin, buried in Poznań in 1981.
Maria Pilecka (sister), Saga

Zniszczenie
Sukurcz

Demolition of the 
Sukurcze estate

SZPARÓWKA ZDJĘCIA JAK PONIŻEJ

Łyżeczka – pamiątka z domu w Sukurczach, 
zgodnie z przekazem rodzinnym została 
przebita kulą bolszewicką, 
zbiory Krzysztofa Pileckiego

Teaspoon – a souvenir from the manor 
in Sukurcze, according to a family legend it 
was pierced by a Bolshevik’s bullet, 
the Pilecki Family House Museum collection, 
courtesy of Krzysztof Pilecki

POSTUMENT 
wys. 100 cm
szerokość 20 cm 
głębokość 12 cm
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W tym wariancie w poddaszu 
wydzielona jest przestrzeń do 
oglądania filmów na pulpitach 
nawiązujących do pulpitów 
szkolnych. Salę otwiera ścianka 
ze wstępem i zdjęciem Marii.
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z ekranem




