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Paweł Sztama: Witold Pilecki – Bohater 1939-1945

15 marca 1948 r. zakończył się pokazowy proces, który wytoczono przeciwko
osobom określanym jako „grupa Witolda”. Ogłoszono wyrok. Oskarżony Witold
Pilecki został skazany na karę śmierci.

Witold Pilecki przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie. Fot. AIPN

Przewodniczący składu sędziowskiego, prezes Wojskowego Sądu Rejonowego

w Warszawie1 ppłk Jan Hryckowian, były AK-owiec, tak uzasadniał swą decyzję:

„[…] od lipca 1945 r. do 8 grudnia 1945 r. na terenie Włoch,
a następnie do 8 maja 1947 r. na terenie Polski, działając
na szkodę Państwa Polskiego jako płatny rezydent obcego
wywiadu, kierowanego początkowo przez Sztab II Korpusu
[gen. Władysława] Andersa, [Pilecki] zorganizował na terenie
Polski sieć wywiadowczą i za pomocą zwerbowanych
informatorów gromadził dokumenty stanowiące tajemnicę
państwową, zawierające wiadomości o organizacji,
działalności i obsadzie personalnej kierowniczych stanowisk
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wiadomości
charakteryzujące układ sił politycznych wewnątrz państwa,
rozwój i siłę wpływów Bloku Demokratycznego, partii
robotniczych i związków młodzieżowych, strukturę
gospodarczą Kraju, osiągnięcia gospodarki narodowej,
rozwój handlu zagranicznego i teksty układów handlowych
z ZSRR, Bułgarią i materiały te po opracowaniu
i sporządzaniu fotokopii, przekazywał za pośrednictwem
kurierów i emisariuszy do ośrodków dyspozycyjnych obcego
wywiadu”2.

Najwyższe czynniki partyjne i państwowe utrzymały wyrok w mocy i 25 maja 1948 r. Pilecki
został zamordowany w warszawskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej. W taki sposób
dokonał żywota człowiek, którego brytyjski historyk Michael Foot zaliczył do grupy „sześciu

najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej”3. Opinia Foota nie była
przypadkowa i miała mocne uzasadnienie w działalności Pileckiego w latach 1939–1945,
kiedy podejmował on zadania – wydawać by się mogło – niemożliwe do zrealizowania.
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Młodość

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. w rosyjskim Ołońcu. W roku 1910, chcąc ustrzec
swoje dzieci przed rusyfikacją, małżonkowie Pileccy postanowili, że Ludwika z dziećmi
przeniesie się do Wilna; Julian pozostał w Ołońcu ze względu na pracę. W Wilnie Witold
rozpoczął naukę oraz związał się z działającym w konspiracji ruchem skautowskim.

Okres I wojny światowej Ludwika z dziećmi przetrwała najpierw u swojej matki
na Mohylewszczyźnie, a potem w majątku teściów Sukurcze koło Lidy. Po powrocie
do Wilna jesienią 1918 r. Witold podjął naukę w Gimnazjum im. Joachima Lelewela,
wstępując jednocześnie do konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej. W grudniu
1918 r., wobec nadciągającej armii bolszewickiej, zaciągnął się z grupą harcerzy
do oddziałów Samoobrony Wileńskiej i dowodził obroną barykady w Ostrej Bramie.

Przez niemal cały rok 1919 Pilecki walczył w kawaleryjskim siodle o polskie granice, by
w październiku, po demobilizacji, wrócić do nauki w Lelewelu i założyć 8. Wileńską Drużynę
Harcerską. W lipcu 1920 r. zgłosił się jako ochotnik do obrony Niepodległej przed
nadciągającą Armią Czerwoną. Brał udział w Bitwie Warszawskiej, a w październiku ze
swoim 211. Ochotniczym Pułkiem Ułanów Nadniemeńskich wziął udział w wyprawie
wileńskiej gen. Lucjana Żeligowskiego.

Po przejściu do rezerwy w styczniu następnego roku kontynuował edukację, dalej był także
zaangażowany w działalność harcerską i społeczną. W 1926 r. przejął majątek
w Sukurczach, a pięć lat później ożenił się z Marią Ostrowską. Nie zerwał jednak kontaktów
z Wojskiem Polskim. Co roku był powoływany na szkolenia wojskowe i w połowie lat
dwudziestych został podporucznikiem rezerwy. Ponadto w powiecie lidzkim utworzył
oddział Konnego Przysposobienia Wojskowego „Krakus”, który w 1937 r. zasilił szeregi 19.
Dywizji Piechoty.

W konspiracji

Gdy wybuchła II wojna światowa, jego dywizję skierowano pod Piotrków Trybunalski.
Niemcy rozbili ją w nocy z 5 na 6 września 1939 r. Pilecki znalazł się w grupie żołnierzy,
którzy przeszli Wisłę i dotarli pod Włodawę, gdzie reorganizowała się rezerwowa 41.
Dywizja Piechoty. Podporucznik dołączył do kawalerii dywizyjnej i walczył w szeregach 1.
szwadronu, którego dowódcą był mjr Jan Włodarkiewicz.

W drugiej połowie października 1939 r. dotarł do Ostrowi Mazowieckiej (mieszkali tam jego
teściowie). Na początku listopada wyruszył do Warszawy i nawiązał kontakt z mjr.
Włodarkiewiczem. W trakcie ich rozmów i narad powstała koncepcja utworzenia Tajnej

Armii Polskiej4. Pilecki został początkowo szefem sztabu tej nowej organizacji, a następnie
objął funkcję tzw. głównego inspektora. Przed władzami okupacyjnymi występował zaś jako
pracownik hurtowni kosmetycznej „Raczyński i Ska”.



►Czytaj całość na portalu przystanekhistoria.pl

Przypisy:

1 W tym procesie oskarżono oprócz Witolda Pileckiego również Marię Szelągowską,
Tadeusza Płużańskiego, Makarego Sieradzkiego, Ryszarda Jamontta-Krzywickiego,
Maksymiliana Kauckiego, Witolda Różyckiego i Jerzego Nowakowskiego.

2 AIPN, 944/418, t. 1, Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, 15 III 1948 r., k.
126.

3 https://www.rp.pl/Kraj/304279884-Witold-Pilecki-najodwazniejszy-z-odwaznych.html
[dostęp: 3 kwietnia 2019 ].

4 Nazwę organizacji wymyślił Pilecki. W 1940 r. TAP zaczęła współpracować ze Związkiem
Walki Zbrojnej, a w 1941 r. weszła w jego struktury.
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