
Reportaż multimedialny "Pilecki". 
 

 

Był tylko jeden człowiek w historii świata, który z własnej woli udał 

się do Auschwitz, następnie zorganizował tam ruch oporu, a później 

własnymi siłami zdołał uciec z obozu. Nazywał się Witold Pilecki. 

Zapraszamy do obejrzenia reportażu multimedialnego Onetu               

z okazji 120. rocznicy urodzin rotmistrza na pilecki.onet.pl. Premiera 

już w czwartek rano! Partnerami projektu są Instytut Pileckiego i 

Muzeum Auschwitz. 

 

W projekcie swoje siły połączyli dziennikarze, historycy, operatorzy, graficy i 

informatycy, żeby pokazać niezwykłą historię życia Pileckiego                          

w nowoczesnej multimedialnej formie. Jest ona nie tylko atrakcyjna 

wizualnie, ale pozwala opowiedzieć tę historię w zupełnie inny sposób. 

Materiał powstał w trzech wersjach językowych – polskiej, angielskiej i 

niemieckiej – żeby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców również 

poza Polską. 

(…) 

Przez siedem dni poprzedzających premierę Onet prowadził kampanię 
promocyjną, która odliczała do 13 maja, czyli 120. rocznicy urodzin 
Pileckiego. – Codziennie prezentowaliśmy użytkownikom wybrany cytat z 
życia rotmistrza. Mam nadzieję, że jego słowa wielu ludziom rzeczywiście 
zostaną w pamięci. Sam osobiście bardzo bym się ucieszył, gdyby wskutek 
naszego projektu czytelnicy postanowili jeszcze rozwinąć swoją wiedzę o 
Pileckim, sięgnąć choćby po tak ważną lekturę, jakim były jego raporty z 
Auschwitz – dodaje Janusz Schwertner. 
Partnerami projektu są Instytut Pileckiego i Muzeum Auschwitz. – Pilecki to 
bohater współczesności, choć osadzony w przeszłości, swoimi wyborami 
daje świadectwo dla kolejnych pokoleń. Jego odwaga, męstwo, wierność 
ideałom, umiłowanie wolności, solidarność z prześladowanymi oraz walka o 
dobro ogółu, rzucają wyzwanie naszym postawom w życiu społecznym – 
mówi dr Wojciech Kozłowski, Dyrektor Instytutu Pileckiego. 
 
 
 
 
 

https://pilecki.onet.pl/


– W Instytucie Pileckiego staramy się opowiadać historię w sposób 
nowoczesny, wykorzystując wszystkie dostępne formy dotarcia do odbiorcy. 
Przykładem tego są podejmowane przez nas międzynarodowe inicjatywy 
książkowe, m.in. książka Jacka Fairweathera, której jesteśmy 
współwydawcą i wystawiennicze jak wystawa „Ochotnik. Witold Pilecki i 
jego misja w Auschwitz” w naszej berlińskiej siedzibie. Teraz przyszedł 
czas na kolejny, niezwykle ciekawy projekt multimedialnego reportażu, 
który opowiada historię rotmistrza w sposób przystępny dla młodego 
pokolenia i pokazuje jego historię jako coś uniwersalnego. Mamy nadzieję, 
że dzięki współpracy z portalem Onet.pl opowieść o Witoldzie Pileckim 
stanie się nauką i inspiracją dla kolejnych pokoleń – podkreśla 
Kozłowski. 

 

Reportaż dostępny będzie w czwartek od rana pod 

adresem: https://pilecki.onet.pl/ 

 

 

Źródło: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/reportaz-multimedialny-pilecki-oficjalny-

zwiastun-reportazu-multimedialnego/wgrv9vd,79cfc278 
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