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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.
Przewodniczący składu sędziowskiego,
prezes Wojskowego Sądu Rejonowego w
Warszawie 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
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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”.

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”. 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.
 
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.
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