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1921-1939
Na początku 1921 r. został zwolniony z wojska, wrócił do Wilna , by
kontynuować naukę w gimnazjum oraz działać w harcerstwie i
prowadzić prace w Związku Bezpieczeństwa Kraju, do którego wstąpił
w lutym 1921 r. W maju tegoż roku złożył egzamin maturalny przed
Komisją Egzaminacyjną dla Byłych Wojskowych. Po ukończeniu
kursów podoficerskich ZBK, Pilecki został komendantem-instruktorem
Oddziału ZBK w Nowem-Święcianach. Na przełomie 1921 i 1922 r.
odbył 10-miesięczny kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii
w Grudziądzu.
W 1922 r. Witold Pilecki rozpoczął studia na Uniwersytecie im.
Stefana Batorego jako nadzwyczajny słuchacz Wydziału Sztuk
Pięknych. Brak środków utrzymania, ciężka choroba ojca Juliana,
zadłużenie majątku Sukurcze zmusiły Witolda do rezygnacji z
ambitnych planów studiowania i podjęcia pracy zarobkowej. We
wrześniu 1926 r. został właścicielem majątku, zaczął więc go
modernizować i rozwijać aby był przykładem dla okolicznych
właścicieli ziemskich i osadników wojskowych.
W 1929 r. Witold Pilecki poznał Marię Ostrowską, młodą nauczycielkę
miejscowej szkoły, pochodzącą z Ostrowi Mazowieckiej. 7 kwietnia
1931 r Maria i Witold zawarli związek małżeński i zamieszkali w
Sukurczach, gdzie urodził się im syn, a następnie córka.
Swojej działalności nie zawęził do pracy w majątku i opieki nad
rodziną. Jako obywatel ziemski działał na rzecz innych, starając się
przyciągnąć do pracy społecznej swoich przyjaciół i sąsiadów. Założył
kółko rolnicze i mleczarnię, której był prezesem. Zajmował się także
opieką społeczną. Oprócz tych rozlicznych zajęć znajdował czas na

działalność artystyczną; pisał wiersze i malował. Do dziś w kościele
parafialnym w Krupie wiszą dwa obrazy pędzla Witolda Pileckiego. W
dworku w Sukurczach powstało kilka obrazów religijnych tworzonych
techniką fresku. Zachowały się także baśniowe obrazy i rysunki
namalowane dla dzieci: własnych i znajomych.
Dźwiganie rodzinnej schedy z ruiny, założenie rodziny, szeroka praca
społeczna nie przesłoniły Witoldowi zauroczenia wojskiem. Jeszcze w
1925 r. odbył praktykę w 26 pułku Ułanów Wielkopolskich. W 1926 r.
otrzymał promocję do stopnia podporucznika rezerwy ze
starszeństwem z 1923 r. W późniejszych latach prawie corocznie
uczestniczył w ćwiczeniach rezerwy w 26 pułku ułanów, a od 1931 r.w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W 1932 r. w lidzkim
powiecie utworzył z okolicznych osadników wojskowych Konne
Przysposobienie Wojskowe „Krakus”. Został mianowany dowódcą
Lidzkiego I Szwadronu PW. W 1937 r. KPW pow. lidzkiego zostało
podporządkowane 19 Dywizji Piechoty. W 1938 r. Witold Pilecki
otrzymał za swoją pracę społeczną i zaangażowanie społeczne Srebrny
Krzyż Zasługi.
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