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Radosław Kurek 

„Rozmowy” z Dobrowolskim.
Na marginesie śledztw 
Grupy Specjalnej MBP

związanych z tzw. sprawą
Lechowicza i Jaroszewicza

„Szczę sny nie wie dział, o co go oskar ża ją. Wie dział, że o coś okrop ne go, ale
ge sta po nie przy szło mu do gło wy. Da wa li mu ołó wek, pa pier i ka za li pisać. Co
pi sać, py tał. Ca łą praw dę. Pi sał, mó wi li, że coś waż ne go ukry wa, bi li go i da wa -
li no wy pa pier. Na dal ukry wał. Co, py tał. Swo je zbrod nie. Jakie ja zbrod nie po -
peł ni łem? Sam do brze wiesz, mó wi li, bi li go i da wa li no wy papier. Po mie sią cach
pi sa nia i bi cia Szczę sny po padł w obłęd. Przy znał się. Po peł nił zbrod nię. Wy brał
tę, któ ra by ła naj strasz liw sza”.

H. Krall, Ta niec na cu dzym we se lu [w:] eadem, Żal, War sza wa 2007, s. 167.

WSą dzie Wo je wódz kim dla m.st. War sza wy 11 li sto pa da 1957 r. ogło szo no wy rok
w spra wie Ro ma na Rom kow skie go i in nych. Tym sa mym ska za ni w pro ce sie
Ro man Rom kow ski – by ły pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go oraz je go bez po śred ni pod wład ni: Ana tol Fej gin – dy rek tor De par ta men tu X
i Jó zef Ró żań ski – dy rek tor De par ta men tu Śled cze go sta li się naj wyż szy mi urzęd ni ka mi
pań stwo wy mi, któ rzy kar nie od po wie dzie li za zbrod nie re żi mu sta li now skie go w Pol sce1.

1 Rom kow ski i Ró żań ski zo sta li ska za ni na pięt na ście, a Fej gin na dwa na ście lat wię zie nia (ape la cja roz -
pa try wa na przez sąd w 1958 r. przy nio sła ob ni że nie wy ro ku je dy nie Ró żań skie mu, któ re go łącz na ka ra wy no -
si ła od tej po ry czternaście lat po zba wie nia wol no ści). Sze rzej o pro ce sie tej trój ki zob. K. Szwa grzyk, Kie -
row nic two De par ta men tu X MBP przed są da mi PRL [w:] De par ta ment X MBP. Wzor ce – struk tu ry – dzia ła nie,
red. K. Ro kic ki, War sza wa 2007, s. 257–268. W 1960 r., pod czas od by wa nia przez Rom kow skie go ka ry wię -
zie nia, Ra da Pań stwa za de cy do wa ła o po zba wie niu go stop nia ge ne ra ła bry ga dy i zde gra do wa niu do stop nia
sze re go we go. Już czte ry la ta póź niej ten sam or gan wła dzy w PRL za sto so wał akt ła ski wo bec Rom kow skie -
go, Ró żań skie go i Fej gi na, od sia du ją cych swo je wy ro ki od po wied nio w wię zie niach w Sztu mie, Ra wi czu
i Ra ci bo rzu. CAW, Tecz ki Akt Per so nal nych 742/61/1545, Uchwa ła Ra dy Pań stwa w spra wie po zba wie nia
Ro ma na Rom kow skie go stop nia ofi cer skie go, War sza wa, 23 III 1960 r., k. 6; AIPN, 2548/2, Za wia do mie nie
Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej dla Są du Wo je wódz kie go m.st. War sza wy o sko rzy sta niu przez Ra dę Pań stwa z pra -
wa ła ski, War sza wa, 5 X 1964 r., k. 570. Ro man Rom kow ski 7 XII 1964 r. zo stał za trud nio ny w War szaw skich 
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W uza sad nie niu do wy ro ku sąd szcze gól nie du żo miej sca po świę cił prze słu cha niom, ja kim
na prze ło mie lat 1949 i 1950 pod da ny zo stał Szczę sny Do bro wol ski (przed woj ną no szą cy
na zwi sko Za mień ski). Aresz to wa ny 20 paź dzier ni ka 1949 r. w związ ku z po stę po wa niem
w spra wie tzw. od chy le nia pra wi co wo -na cjo na li stycz ne go w PZPR wkrót ce stał się waż nym
ogni wem w pro wa dzo nym już od ro ku śledz twie prze ciw ko Al fre do wi Ja ro sze wi czo wi2.
W ak tach spra wy prze ciw ko Do bro wol skie mu, prze cho wy wa nych w ar chi wum In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej w War sza wie, za cho wa ły się ste no gra my z „roz mów”, ja kie od 7 grud -
nia 1949 r. do 7 stycz nia 1950 r. pro wa dzi li z nim Rom kow ski i Ró żań ski. Spi sy wa ne przez
ofi ce ra śled cze go Eu ge niu sza Chim cza ka, któ ry opa try wał je tym nie win nie brzmią cym na -
głów kiem, by ły w isto cie za pi sem z prze bie gu nie zwy kle bru tal ne go śledz twa pro wa dzo ne -
go przez naj wyż szych przed sta wi cie li MBP3. Dochodzenie to na le ża ło do nie licz nych przy -
pad ków bez po śred nie go udzia łu Rom kow skie go w po stę po wa niu prze ciw ko oso bie
oskar żo nej w związ ku z od chy le niem pra wi co wo -na cjo na li stycz nym. Zna la zło to zresz tą
swo je od bi cie w sen ten cji wy ro ku z li sto pa da 1957 r., gdzie ja ko je dy ny przy pa dek sto sowa -
nia przez Rom kow skie go nie do zwo lo nych środ ków przy mu su fi zycz ne go po da no wła śnie
śledz two prze ciw ko Do bro wol skie mu4. Co za tem za de cy do wa ło o tak du żym za in te re so wa -
niu je go oso bą? 

Za kła dach Ra dio wych „Ra war” (obec nie: „Ra dwar”), zaj mu ją cych się pro duk cją urzą dzeń ra dio lo ka cyj nych
dla woj ska. Zmarł za le d wie pa rę lat póź niej – 12 VII 1968 r. AIPN, 0194/717, Od pis z oświad cze nia do ty czą -
ce go miej sca za trud nie nia Ro ma na Rom kow skie go i Ana to la Fej gi na, b.d., k. 2. Jó zef Ró żań ski po opusz cze -
niu wię zie nia w Ra wi czu roz po czął pra cę ja ko urzęd nik w Men ni cy Pań stwo wej. Za rów no pod czas wy da rzeń
Mar ca ’68, jak i po nich sze ro ko ko men to wał wśród swo ich zna jo mych ak tu al ne pro ble my po li tycz ne, kła dąc
przy tym szcze gól ny na cisk na kwe stie ży dow skie w Pol sce i na świe cie. Zwró cił tym szcze gól ną uwa gę ob -
ser wu ją cych go od dłuż sze go cza su funk cjo na riu szy SB. Ró żań ski zmarł 21 VIII 1981 r.; na wła sne ży cze nie
zo stał po cho wa ny na cmen ta rzu ży dow skim w War sza wie. AIPN, 01208/1399, Oce na uzy ska nych in for ma cji
w spra wie kryp to nim „Wą sik” pro wa dzo nej na Jó ze fa Ró żań skie go, War sza wa, 16 XII 1969 r., k. 1–8; B. Fi -
jał kow ska, Bo rej sza i Ró żań ski: przy czy nek do dzie jów sta li ni zmu w Pol sce, Olsz tyn 1995, s. 222–223. Ana -
tol Fej gin po opusz cze niu wię zie nia zna lazł za trud nie nie w Za kła dach Pod ze spo łów Ra dio wych „Omig”.
W 1967 r. otrzy mał sta no wi sko kie row ni ka Dzia łu Eko no micz ne go w Za kła dach Do świad czal nych Biu ra
Urzą dzeń Tech ni ki Ją dro wej, któ re jed nak szyb ko utra cił na fa li wy da rzeń Mar ca ’68. We wrze śniu 1968 r.
roz po czął pra cę w Cen tra li Za opa trze nia Prze my słu Po li gra ficz ne go, skąd w pierw szej po ło wie 1969 r. prze -
nie sio no go do Dzia łu Przy bo rów Dru kar skich. Fej gin zmarł 28 VII 2002 r. w War sza wie. AIPN, 0204/3, Akta
oso bo we Ana to la Fej gi na, k. 12–15, 42, 67–68, 95–96; J. Eisler, Pol ski rok 1968, War sza wa 2006, s. 609. 

2 AIPN, 01476/143, Uza sad nie nie do wy ro ku w spra wie Ro ma na Rom kow skie go i in nych, War sza wa,
11 XI 1957 r., k. 35–37. Szczę sny Do bro wol ski zo stał aresz to wa ny na mo cy po sta no wie nia Na czel nej Pro ku ra -
tu ry Woj sko wej pod za rzu tem po peł nie nia prze stęp stwa prze wi dzia ne go w art. 7 De kre tu z 13 VI 1946 r. o prze -
stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych w okre sie od bu do wy Pań stwa (tzw. ma ły ko deks kar ny). Prze wi dy wał
on, że „kto, dzia ła jąc na szko dę pań stwa pol skie go, gro ma dzi lub prze ka zu je wia do mo ści, do ku men ty lub in ne
przed mio ty sta no wią ce ta jem ni cę pań stwo wą lub woj sko wą, pod le ga ka rze wię zie nia na czas nie krót szy od lat 5
lub do ży wot nio al bo ka rze śmier ci”. W isto cie, jak po la tach stwier dził w swo jej no tat ce wi ce pro ku ra tor Na -
czel nej Pro ku ra tu ry Jan Tra czew ski, cho dzi ło je dy nie o kon tak ty, ja kie Szczę sny utrzy my wał pod czas oku pa cji
z Al fre dem Ja ro sze wi czem. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/166, No tat ka wi ce pro ku ra to ra Na czel nej Pro ku -
ra tu ry Ja na Tra czew skie go w spra wie prze ciw ko Szczę sne mu Do bro wol skie mu, 30 XII 1954 r., k. 128.

3 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gra my z roz mów ze Szczę snym Do bro wol skim, 7 XII 1949 r. – 7 I 1950 r., k. 11–43.
4 AIPN, 01476/143, Wy rok w spra wie Ro ma na Rom kow skie go i in nych, War sza wa, 11 XI 1957 r., k. 9.

We wrze śniu 1955 r. pro ku ra tor Ka zi mierz Ku kaw ka za koń czył do cho dze nie prze ciw ko Jó ze fo wi Ró żań skie -
mu przy go to wa niem pro jek tu ak tu oskar że nia. Z ko lej nych eg zem pla rzy te go do ku men tu, znaj du ją cych się
w ak tach do cho dze nia, kon se kwent nie wy kre śla no jed nak wszyst kie frag men ty mo gą ce świad czyć o współ -
od po wie dzial no ści Ro ma na Rom kow skie go za zbrod nie po peł nia ne w MBP do 1954 r. Do ty czy ło to w szcze -
gól no ści (przy wo ła ne go w pro jek cie) przy pad ku sto so wa nia wraz z Ró żań skim me tod przy mu su fi zycz ne go
wo bec Szczę sne go Do bro wol skie go. W efek cie o udzia le Rom kow skie go w śledz twie z koń ca 1949 r. nie wspo -
mnia no ani w osta tecz nej wer sji ak tu oskar że nia, ani w uza sad nie niu do wy ro ku z 23 XII 1955 r. ska zu ją ce go
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W 1948 r. roz po czę ła pra cę – wy dzie lo na z MBP – Gru pa Spe cjal na, któ rej funk cjo na -
riu sze pod kie row nic twem Rom kow skie go, Ró żań skie go, a tak że Jó ze fa Świa tły pro wa dzi li
śledz twa w spra wach zwią za nych z od chy le niem pra wi co wo -na cjo na li stycz nym w par tii.
Do mo men tu aresz to wa nia Do bro wol skie go trzon tych do cho dzeń sku piał się głów nie wo -
kół spra wy do nie daw na dwóch wy so kich funk cjo na riu szy par tyj nych i pań stwo wych: Wło -
dzi mie rza Le cho wi cza i Al fre da Ja ro sze wi cza. W cza sie oku pa cji by li oni jed ny mi z naj wy -
żej po sta wio nych in for ma to rów PPR oraz GL/AL w struk tu rach Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go, któ rych bez po śred nim mo co daw cą po zo sta wał Ma rian Spy chal ski, ów cze sny
czło nek Szta bu Głów ne go GL5. Nie mniej jed nak już w 1948 r. – w wa run kach ostrej ry wa -
li za cji we wnątrz kie row nic twa PPR – kon tak ty z tym bli skim współ pra cow ni kiem Wła dy -
sła wa Go muł ki do pro wa dzi ły do po sta wie nia im za rzu tu funk cjo no wa nia w ro li tzw. po -
dwój nych agen tów, w rze czy wi sto ści dzia ła ją cych na ko rzyść AK, a na wet ge sta po. Tym
sa mym sta li się też pierw szy mi i naj waż niej szy mi więź nia mi ośrod ka od osob nie nia Gru py
Spe cjal nej – pod war szaw skiej wil li MBP w Mie dze szy nie o kryp to ni mie „Spa cer”. Po twier -
dze nie w przy szło ści przez ofi ce rów śled czych tych z grun tu fał szy wych za rzu tów mia ło
w efek cie do pro wa dzić do po ka zo wych pro ce sów za rów no Spy chal skie go, jak i Go muł ki
– osób, któ rym Le cho wicz i Ja ro sze wicz za wdzię cza li szyb ką ka rie rę po li tycz ną tuż po woj -
nie6. Po cząt ko wo cel ten mógł się wy da wać ła twy do zre ali zo wa nia. To prze cież se kre tarz
ge ne ral ny KC PPR co naj mniej od wrze śnio wej (1947 r.) kon fe ren cji par tii ko mu ni stycz -
nych w Szklar skiej Po rę bie nie tyl ko kon se kwent nie wy stę po wał prze ciw ko po li ty ce
propagowanej przez Biu ro Po li tycz ne kie ro wa nej przez sie bie par tii, lecz tak że nie przy chyl -
nie usto sun ko wy wał się do zmian za cho dzą cych w kur sie sa mej Mo skwy do ty czą cych m.in.

Ró żań skie go na pięć lat po zba wie nia wol no ści. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/165, Pro jek ty ak tów oskar -
że nia w spra wie prze ciw ko Jó ze fo wi Ró żań skie mu, k. 215–257; por. AIPN, 2548/5, Uza sad nie nie do wy ro ku
w spra wie Jó ze fa Ró żań skie go, War sza wa, 23 XII 1955 r., k. 88–89. Wło dzi mierz Le cho wicz, któ ry przez dłu -
gi czas był cen tral ną po sta cią śledztw zwią za nych z od chy le niem pra wi co wo -na cjo na li stycz nym w par tii,
po wyj ściu z wię zie nia opi sał w swo jej książ ce za le d wie jed no prze słu cha nie z udzia łem Rom kow skie go.
W. Le cho wicz, Bę dziesz prze kli nał ten dzień..., War sza wa 1989, s. 60–61. Z ko lei w Pro to ko le prze słu cha nia
Wło dzi mie rza Le cho wi cza z 11 VI 1956 r. twier dził, że Rom kow ski ani ra zu nie brał udzia łu w je go prze słu -
cha niach. Por. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół prze słu cha nia Wło dzi mie rza Le cho wi -
cza, 11 VI 1956 r., k. 127.

5 Wy so ka po zy cja, ja ką mo gli osią gnąć w struk tu rach Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go, wy ni ka ła bez po -
śred nio z ich przed wo jen nej pra cy w Od dzia le II Szta bu Głów ne go WP, któ ry w rze czy wi sto ści in fil tro wa li
na rzecz wy wia du so wiec kie go. W szcze gól no ści sztu ka ta uda ła się Wło dzi mie rzo wi Le cho wi czo wi, któ ry
pod ko niec 1942 r. ob jął funk cję na czel ni ka Urzę du Śled cze go Pań stwo we go Kor pu su Bez pie czeń stwa m.st.
War sza wy, dzię ki cze mu był w sta nie roz sze rzać sieć agen tu ral ną o ko lej ne „wtycz ki” wy wia du PPR-
-GL/NKWD. Wkrót ce Le cho wicz i Ja ro sze wicz otrzy ma li po nad to wy so kie sta no wi ska w Od dzia le In for ma -
cji GL kie ro wa nym przez Spy chal skie go. Nie chcąc jed nak do pro wa dzić do roz kon spi ro wa nia swo ich naj waż -
niej szych in for ma to rów, Spy chal ski po wiadomił o ich ro li w pod zie miu nie pod le gło ścio wym je dy nie
Wła dy sła wa Go muł kę. Po ob ję ciu wła dzy w Pol sce przez ko mu ni stów ich dzia łal ność zo sta ła hoj nie wy na -
gro dzo na nada niem wy so kich sta no wisk pań stwo wych. Le cho wicz tuż przed aresz to wa niem obej mo wał sta -
no wi sko mi ni stra apro wi za cji, na to miast Ja ro sze wicz był dy rek to rem Cen tral ne go Za rzą du Cu krow nic twa.
AAN, Ko lek cja akt do ty czą cych ru chu ro bot ni cze go, 509/116, Spra wa gru py dwój kar skiej z Le cho wi czem
i Ja ro sze wi czem na cze le, b.d., k. 1–9; R. Spa łek, Kie row nic two PZPR i MBP w po szu ki wa niu „wro ga we -
wnętrz ne go”. Wo kół dro gi do pro ce su Ma ria na Spy chal skie go w la tach 1948–1956 [w:] „Zwy czaj ny” re sort.
Stu dia o apa ra cie bez pie czeń stwa 1944–1956, red. K. Kra jew ski, T. Ła bu szew ski, War sza wa 2005,
s. 486–492; zob. A. Ko chań ski, Spy chal ski Ma rian [w:] Pol ski Słow nik Bio gra ficz ny, t. 41, Kra ków 2002,
s. 182; A. Pe płoń ski, Wy wiad pol ski na ZSRR 1921–1939, War sza wa 2010, s. 268–269; A. Krzak, Kontr wy -
wiad woj sko wy II Rze czy po spo li tej prze ciw ko ra dziec kim służ bom spe cjal nym 1921–1939, To ruń 2007,
s. 259–260.

6 Zob. R. Spa łek, Kie row nic two PZPR i MBP w po szu ki wa niu „wro ga we wnętrz ne go”..., s. 482–492.
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odej ścia od teo rii tzw. na ro do wych dróg do so cja li zmu7. Już tyl ko to wy star czy ło, aby
po tzw. ple num sierp nio wo -wrze śnio wym (1948 r.) Bo le sław Bie rut mógł się gnąć po peł nię
wła dzy w Pol sce. Od tej po ry umie jęt ne sza fo wa nie fał szy wy mi oskar że nia mi wo bec naj -
bliż sze go oto cze nia Go muł ki mia ło po zwo lić no we mu sze fo wi par tii na ry chłe wy to cze nie
swo je mu po przed ni ko wi, ja ko nie bez piecz ne mu spi skow co wi, po ka zo we go pro ce su.

Głę bo ko za ko rze nio ny lęk ko mu ni stów przed tzw. wro giem we wnętrz nym z ca łą mo cą
dał o so bie znać w 1948 r., kie dy po słu szeń stwo Jó ze fo wi Sta li no wi wy po wie dział przy -
wód ca Ko mu ni stycz nej Par tii Ju go sła wii Jo sip Broz -Ti to. Oba wy te wy wo dzi ły się jesz cze
z okre su, gdy nie le gal ne or ga ni za cje ko mu ni stycz ne w ca łej Eu ro pie by ły na tu ral nym ce lem
in fil tra cji przez agen tów le gal nej wła dzy (m.in. car skiej ochra ny)8. W okre sie II Rze czy po -
spo li tej naj zna mie nit szym przy pad kiem ta kiej dzia łal no ści by ły lo sy jed ne go z człon ków
ści słe go kie row nic twa Ko mu ni stycz nej Par tii Pol ski, a jed no cze śnie agen ta po li cji i wie lo -
let nie go współ pra cow ni ka MSW – Jó ze fa Mützen ma che ra9. Pod czas wie lo go dzin nej prze -
mo wy w trak cie pro ce su z 1957 r. Ana tol Fej gin wie lo krot nie przy wo ły wał za rów no ten
przypadek, jak i in ne, dzia łal no ści agen tów w or ga ni za cjach ko mu ni stycz nych na do wód,
że na prze ło mie lat czter dzie stych i pięć dzie sią tych nikt w apa ra cie bez pie czeń stwa nie
postrze gał śledztw w spra wach o od chy le nie pra wi co wo -na cjo na li stycz ne ja ko efekt wal ki
frak cyj nej, ale ja ko re zul tat re al ne go za gro że nia dla ru chu ro bot ni cze go w Pol sce10. Nie -
mniej jed nak od 1948 r. to wła śnie z in spi ra cji Krem la roz po czę ła się bra to bój cza wal -
ka – na pę dza na ry wa li za cją o wła dzę na szczy tach par tii ko mu ni stycz nych w po szcze gól -
nych kra jach blo ku so wiec kie go – o zdo by cie jak naj więk sze go za ufa nia Sta li na kosz tem
obar cze nia swo ich po li tycz nych ad wer sa rzy oskar że nia mi o spi sek i współ dzia ła nie z Ti tą.
Wy jąt ko wo spraw nie roz po czę to za tem eli mi no wać z ży cia po li tycz ne go ko lej nych, nie -
rzad ko do tąd uwa ża nych za wiel ce za słu żo nych, dzia ła czy ko mu ni stycz nych, wy ta cza jąc
im pro ce sy. Sy gnał do te go da ła sa ma Mo skwa, gdzie od po cząt ku 1949 r. roz po czę to roz -
pra wę z wy so ki mi dy gni ta rza mi WKP(b) – rze ko my mi spi skow ca mi tzw. spra wy le nin -
gradz kiej. Tym sa mym fa la roz li czeń wy ima gi no wa nych śmier tel nych wro gów dzia ła ją cych
we wnątrz ru chu ro bot ni cze go za czę ła zbie rać ko lej ne ofia ry w kra jach za że la zną kur ty ną.
Jesz cze w 1948 r. ofia rą oskar żeń sa me go Sta li na stał się mi ni ster spra wie dli wo ści i czło -
nek kie row nic twa Ru muń skiej Par tii Ko mu ni stycz nej Lu creţiu Pătrăşca nu. Nie dłu go po tym
Enver Ho xha oskar żył i usu nął swo je go głów ne go kon ku ren ta do wła dzy w Al ba nii – mi ni -
stra spraw we wnętrz nych Koçi Xo xe. W paź dzier ni ku 1949 r. na Wę grzech do ko na no
egzeku cji by łe go mi ni stra spraw we wnętrz nych László Raj ka oskar żo ne go o udział

7 Cie ka wy wy kład na te mat in ten cji, któ ry mi mógł się wów czas kie ro wać w swo im po stę po wa niu Wła dy -
sław Go muł ka, dał ostat nio An drzej Le on So wa; zob. A.L. So wa, Hi sto ria po li tycz na Pol ski 1944–1991, Kra -
ków 2011, s. 116–122.

8 Zob. N. Werth, Zwią zek So wiec ki 1917–1945 [w:] Cze ki ści. Or ga ny bez pie czeń stwa w eu ro pej skich kra -
jach blo ku so wiec kie go 1944–1989, red. K. Per sak, Ł. Ka miń ski, War sza wa 2010, s. 19–42; B. Ga dom ski, Bio -
gra fia agen ta. Jó zef -Jo sek Mützen ma cher (1903–1947), War sza wa 2009, s. 11–12; A. Pacz kow ski, Trzy twa rze
Jó ze fa Świa tły. Przy czy nek do hi sto rii ko mu ni zmu w Pol sce, War sza wa 2009, s. 107–109; idem, De par ta -
ment X – kon tekst ogól ny i aspek ty mię dzy na ro do we [w:] De par ta ment X MBP. Wzor ce – struk tu ry – dzia ła nie,
red. K. Ro kic ki, War sza wa 2007, s. 11–12; R. Spa łek, Po tę ga szpie go ma nii. De par ta ment X w po szu ki wa niu
„wro ga we wnętrz ne go” w kie row nic twie ko mu ni stycz nym w Pol sce (1948–1956) [w:] De par ta ment X MBP.
Wzor ce – struk tu ry – dzia ła nie..., s. 91–93; J. Po ksiń ski, TUN. Ta tar–Utnik–No wic ki. Re pre sje wo bec ofi ce rów
Woj ska Pol skie go w la tach 1949–1956, War sza wa 1992, s. 92–93.

9 B. Ga dom ski, op. cit., pas sim; zob. W. Pro no bis, Kim był Jan Al fred Re gu ła? [w:] J.A. Re gu ła, Hi sto ria
Ko mu ni stycz nej Par tii Pol ski w świe tle fak tów i do ku men tów, To ruń 1994, s. 3–14.

10 AIPN, 2548/16, Pro to kół roz pra wy głów nej w spra wie prze ciw ko Ro ma no wi Rom kow skie mu i in -
nym – ze zna nia Ana to la Fej gi na, War sza wa, 20 IX 1957 r., k. 64–105.
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w między na ro do wym spi sku, a w tym sa mym ro ku w grud niu od był się w So fii pro ces nie -
daw ne go wi ce pre mie ra Buł ga rii Traj czo Ko sto wa. Nie co póź niej, wio sną 1950 r., roz po czę -
ły się pro ce sy w Cze cho sło wa cji, któ rych zwień cze niem by ło ska za nie na śmierć w 1952 r.
by łe go se kre ta rza ge ne ral ne go KC Ko mu ni stycz nej Par tii Cze cho sło wa cji Ru dol fa
Slánskie go11. Z punk tu wi dze nia Krem la pro ces roz li cze nia z ti to izmem nie był jed nak wy -
łącz nie, jak kol wiek spe cy ficz ną, for mą kontr wy wia dow cze go za bez pie cze nia par tii ko mu -
ni stycz nych przed agen ta mi tzw. za chod nie go im pe ria li zmu. Przede wszyst kim speł niał rolę
szcze gól ne go ro dza ju gwa ran cji wier no ści ekip, któ re po czyst kach po zo sta ły u wła dzy
w pań stwach sa te lic kich ZSRR. Nie ule ga wąt pli wo ści, że tę sa mą ro lę nad Wi słą miał ode -
grać po ka zo wy pro ces Wła dy sła wa Go muł ki.

Tym cza sem go rącz ko we za bie gi nie co efe me rycz nej Gru py Spe cjal nej przez kil ka ko lej -
nych mie się cy nie przy no si ły wy mier nych re zul ta tów. Do ko na nia pol skich ko mu ni stów
w tro pie niu od chy le nia (czy też „go muł kowsz czy zny”) przed sta wia ły nie wiel ką war tość
w szcze gól no ści na tle wy ni ków osią ga nych przez in ne par tie państw blo ku so wiec kie go12.
Do pro wa dzi ło to la tem 1949 r. do po wo ła nia ko mi sji KC PZPR w ce lu zba da nia po stę pów
w śledz twach do ty czą cych Le cho wi cza i Ja ro sze wi cza13. Nie zmier nie kry tycz ne wnio ski ko -
mi sji spo wo do wa ły w efek cie spa dek za ufa nia Bie ru ta, Ber ma na i Min ca do kie row nic twa
Gru py Spe cjal nej. W związ ku z tym we wrze śniu w miej sce Jó ze fa Ró żań skie go spro wa dzo -
no Ana to la Fej gi na – do tych cza so we go za stęp cę sze fa Głów ne go Za rzą du In for ma cji Woj ska
Pol skie go14. Rom kow ski przed sta wił na to miast no wy Plan pra cy w spra wie Ja ro sze wi -

11 A. Hil ger, Zwią zek So wiec ki 1945–1991 [w:] Cze ki ści. Or ga ny bez pie czeń stwa..., s. 104–106;
K. Ungváry, G. Ta baj di, Wę gry [w:] Cze ki ści. Or ga ny bez pie czeń stwa..., s. 522–523; J. Ba ew, K. Gro zew, Buł -
ga ria [w:] Cze ki ści. Or ga ny bez pie czeń stwa..., s. 229–230; P. Blažek, P. Žáček, Cze cho sło wa cja [w:] Cze ki ści.
Or ga ny bez pie czeń stwa..., s. 293; A. Pacz kow ski, De par ta ment X..., s. 12–21; R. Spa łek, Kie row nic two PZPR
i MBP w po szu ki wa niu „wro ga we wnętrz ne go”..., s. 482–483; J. Po ksiń ski, op. cit., s. 94–95.

12 W sierp niu 1949 r. Rom kow ski i Świa tło wy je cha li do Bu da pesz tu, aby zba dać przy dat ność pro wa dzo -
nych tam śledztw do za dań po sta wio nych przed Gru pą Spe cjal ną. Pod czas po by tu na Wę grzech spo tka li się
m.in. z se kre ta rzem ge ne ral nym Wę gier skiej Par tii Pra cu ją cych Mátyásem Ráko sim, któ ry uty ski wał na opie -
sza łość po zo sta łych par tii ko mu ni stycz nych w roz pra wia niu się z mię dzy na ro do wą siat ką szpie gow ską spod
zna ku Ti ty. R. Spa łek, Po tę ga szpie go ma nii..., s. 102–104.

13 W skład ko mi sji wcho dzi li Fran ci szek Ma zur (prze wod ni czą cy), Le on Ka sman oraz Je rzy Do bro wol ski.
Mie li oni peł ną świa do mość co do sto so wa nia przy mu su fi zycz ne go w pra cy Gru py Spe cjal nej. R. Spa łek,
Kie row nic two PZPR i MBP w po szu ki wa niu „wro ga we wnętrz ne go”..., s. 498. W 1957 r., pod czas pro ce su
w spra wie Ro ma na Rom kow skie go i in nych, me ce nas Oktaw Pie tru ski zwró cił się do są du o włą cze nie do ma -
te ria łu do wo do we go ra por tu ko mi sji Ma zu ra z 1949 r. Do ku ment przy go to wa ny dla Biu ra Po li tycz ne go KC
PZPR miał za świad czyć, że jej człon ko wie nie tyl ko wie dzie li o sto so wa niu tor tur, ale i w peł ni ak cep to wa li
me to dy wy do by wa nia ze znań przez śled czych MBP. Jak wy ni ka z ze znań Rom kow skie go, za po znał się on
z tym do ku men tem za raz po je go spo rzą dze niu w 1949 r. (w ga bi ne cie Ma zu ra). Do stęp do nie go mia ła mieć
rów nież tzw. ko mi sja Ro ma na No wa ka po wo ła na na VIII Ple num KC PZPR, ba da ją ca na prze strze ni lat 1956
i 1957 spra wę od po wie dzial no ści par tyj nej za zbrod nie bez pie ki. Pod czas pro ce su Ro ma na Rom kow skie go
i in nych nie ujaw nio no jed nak je go tre ści. Za gad ko wo ści spra wie do da je fakt, że – jak wy ni ka z no tat ki pro -
ku ra to ra Ka zi mie rza Ku kaw ki – 13 VI 1957 r. otrzy mał on in for ma cję od ów cze sne go mi ni stra spra wie dli wo -
ści Ma ria na Ry bic kie go, ja ko by ko mi sja Ma zu ra w ogó le nie spo rzą dzi ła ra por tu ze swo jej dzia łal no ści.
AIPN, 2548/1, Wnio sek do wo do wy ad wo ka ta Okta wa Pie tru skie go dla Są du Wo je wódz kie go m.st. War sza wy
Wy dział VII Kar ny, War sza wa, 28 VIII 1957 r., k. 429–431; AIPN, 2548/11, No tat ka urzę do wa pro ku ra to ra
Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej Ka zi mie rza Ku kaw ki w spra wie prze bie gu prac ko mi sji KC pod prze wod nic twem
Fran cisz ka Ma zu ra, 14 VI 1957 r., k. 573; zob. S. Ma rat, J. Snop kie wicz, Lu dzie bez pie ki. Do ku men ta cja cza su
bez pra wia, War sza wa 1990, s. 157–158, 273.

14 Bez po śred ni wpływ na de cy zję o od su nię ciu Ró żań skie go mia ło naj praw do po dob niej na gra nie z jed ne go
z prze słu chań. Po la tach tak mó wił o tym Rom kow ski: „W obec no ści pra wie wszyst kich człon ków Biu ra Po li -
tycz ne go zo sta ła od two rzo na roz mo wa Ró żań skie go z jed nym z po dej rza nych, Le cho wi czem lub Ja ro sze wi czem. 
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cza – Le cho wi cza i in., za wie ra ją cy m.in. ostrą kry ty kę do tych cza so wych dzia łań ofi ce rów
śled czych, któ re nie przy nio sły ocze ki wa nych efek tów15. Je go zda niem wy ni ki prac ko mi sji
KC za wa ży ły rów nież na pod ję ciu przez kie row nic two PZPR de cy zji o aresz to wa niu „lu dzi,
któ rzy mie li ja kieś po wią za nia z głów ny mi po dej rza ny mi w [...] spra wie [Le cho wi cza i Ja -
ro sze wi cza]”16. Do gru py tych osób za li czo no wów czas m.in. Szczę sne go Do bro wol skie go.

Od po cząt ku ist nie nia w MBP spe cjal nej ko mór ki zaj mu ją cej się śle dze niem od chy le nia
pra wi co wo -na cjo na li stycz ne go w par tii ści słe kie row nic two PZPR (Bie rut, Ber man i Minc)
kła dło du ży na cisk na osią ga nie szyb kich wy ni ków w pro wa dzo nych spra wach przez jej
funk cjo na riu szy17. Do pie ro jed nak na ob ra du ją cym w li sto pa dzie 1949 r. III Ple num
KC PZPR otwar cie wy zna czo no no wy kurs par tii na roz li cze nia w śród sa mych ko mu ni stów.
Lan so wa ne wów czas ha sło czuj no ści re wo lu cyj nej da wa ło w grun cie rze czy moż li wość do -
wol ne go for mu ło wa nia po dej rzeń na wet pod ad re sem naj wyż szych przed sta wi cie li par tii.
Wy mier nym te go re zul ta tem sta ło się usu nię cie z KC pod czas ob rad ple num Wła dy sła wa
Go muł ki, Ma ria na Spy chal skie go oraz Ze no na Klisz ki18. Był to waż ny sy gnał dla Gru py
Spe cjal nej. Pod czas od pra wy kie row nic twa MBP z 21 li sto pa da 1949 r. tak mó wił o tym wi -
ce mi ni ster i czło nek KC Rom kow ski: „Nie przy pad ko wo na III Ple num sta ło za gad nie nie
czuj no ści re wo lu cyj nej. Brak czuj no ści re wo lu cyj nej był po wo dem te go, że do sze re gów
na szej par tii, do bar dzo po waż nych ogniw par tii w okre sie oku pa cji, do sta li się ta cy lu dzie,
jak Ja ro sze wicz, Le cho wicz i in ni, któ rzy przy czy ni li się do te go, że ty sią ce naj lep szych
człon ków na szej par tii zgi nę ło. Śle po ta po li tycz na, brak czuj no ści re wo lu cyj nej by ły po wo -
dem, przy czy ni ły się do te go, że ci lu dzie by li w sta nie upla so wać się po wy zwo le niu
na całym sze re gu od po wie dzial nych sta no wisk na sze go apa ra tu pań stwo we go [...]. Ta wal -
ka, któ rą ca ła na sza par tia wy po wia da na od cin ku wzmoc nie nia czuj no ści, mu si u nas być
pod ję ta z po dwój ną ener gią i si łą”19.

Roz mo wa ta by ła na gra na na dru cik ma gne to fo no wy. Treść od two rzo nej roz mo wy by ła wręcz kom pro mi tu ją -
ca dla śledz twa, for ma i treść roz mo wy by ła nie po waż na. By ła bar dzo ostra kry ty ka śledz twa”. S. Ma rat,
J. Snop kie wicz, Lu dzie bez pie ki..., s. 155.

15 AIPN, 0298/341, Plan pra cy w spra wie Ja ro sze wi cza – Le cho wi cza i in., 1949 r., k. 44–63. Wy pa da rów -
nież wspo mnieć, że kie dy w mar cu 1950 r. utwo rzo no w miej sce Gru py Spe cjal nej da le ko bar dziej roz bu do -
wa ne Biu ro Spe cjal ne, je go pra cę miał nad zo ro wać już nie je den wi ce mi ni ster bez pie ki, ale dwóch. Swo imi
obo wiąz ka mi Rom kow ski był zmu szo ny po dzie lić się bo wiem z nie daw no mia no wa nym na to sta no wi sko
Wacła wem Le wi kow skim. Nad to, obok dy rek to ra Biu ra Spe cjal ne go, któ rym zo stał Fej gin, i wi ce dy rek to ra
Świa tły po ja wił się jesz cze dru gi wi ce dy rek tor – Hen ryk Pia sec ki. Być mo że tzw. kie row ni cza trój ka, po sze -
rza jąc krąg osób bez po śred nio od po wie dzial nych za pra cę Biu ra Spe cjal ne go, mo gła mieć na uwa dze – po za
rów no cze snym zwięk sze niem je go obo wiąz ków – swo iste go ro dza ju dy wer sy fi ka cję źró deł in for ma cji od noś -
nie do prze bie gu pra cy śled czej oraz jej rze czy wi stych efek tów. A. Pacz kow ski, Trzy twa rze Jó ze fa Świa tły...,
s. 129, 135; R. Spa łek, Po tę ga szpie go ma nii..., s. 116–117; por. J. To py ło, De par ta ment X MBP w la tach
1949–1954. Ge ne za – struk tu ra or ga ni za cyj na – me to dy pra cy, To ruń 2006, s. 22–29.

16 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół prze słu cha nia Ro ma na Rom kow skie go, 9 II 1957 r., k. 92.
17 24 II 1949 r. po wo ła no Ko mi sję Biu ra Po li tycz ne go ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, któ ra for mal nie

mia ła peł nić kon tro lę nad pra cą ca łe go apa ra tu bez pie czeń stwa. W jej skład we szli: Bo le sław Bie rut (prze wod -
ni czą cy), Ja kub Ber man, Sta ni sław Rad kie wicz, Mie czy sław Miet kow ski, Ro man Rom kow ski, Kon rad Świe -
tlik, a tak że se kre tarz ko mi te tu par tyj ne go mi ni ster stwa bez pie czeń stwa. Apa rat bez pie czeń stwa w la -
tach 1944–1956. Tak ty ka, stra te gia, me to dy, t. 2: La ta 1948–1949, oprac. A. Pacz kow ski, War sza wa 1996,
s. 18–21. Fak tycz nie, nie sfor ma li zo wa na pra ca ko mi sji po le ga ła przede wszyst kim na oso bi stych spo tka niach
Bie ru ta lub Ber ma na z przed sta wi cie la mi Gru py Spe cjal nej i Biu ra Spe cjal ne go, głów nie z Rom kow skim; zob.
AAN, Ko lek cja akt do ty czą cych ru chu ro bot ni cze go, 509/18, Pro to kół prze słu cha nia Sta ni sła wa Rad kie wi cza
przez ko mi sję KC PZPR pod prze wod nic twem Ro ma na No wa ka, 16 XI 1956 r., k. 9–10.

18 Zob. R. Spa łek, Kie row nic two PZPR i MBP w po szu ki wa niu „wro ga we wnętrz ne go”..., s. 508–510.
19 Apa rat bez pie czeń stwa w la tach 1944–1956..., t. 2: Lata 1948–1949, s. 225.
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Szczę sny Do bro wol ski uro dził się 16 sierp nia 1914 r. w Ki jo wie ja ko syn Kon stan te go
i Mar ty. Czte ry la ta póź niej je go ro dzi na przy by ła do War sza wy, gdzie po ja kimś cza sie
Szczę sny pod jął na ukę w Gim na zjum im. Ja na Za moy skie go. Przed wcze sna śmierć oj ca
i zwią za na z tym prze pro wadz ka do Czę sto cho wy zmu si ła go do do koń cze nia te go eta pu
edu ka cji w tam tej szym Gim na zjum im. Ro mu al da Trau gut ta. Od 1932 r. aż do wy bu chu
woj ny (z prze rwą na od by cie służ by woj sko wej) stu dio wał pra wo na Uni wer sy te cie War -
szaw skim. Wów czas też zo stał człon kiem Or ga ni za cji Mło dzie ży So cja li stycz nej „Ży cie”
i Ko mu ni stycz ne go Związ ku Mło dzie ży Pol skiej20. Je go dzia łal ność w struk tu rach tych or -
ga ni za cji nie zo sta ła jed nak za pa mię ta na w do brym świe tle. Po woj nie zna jo mi mó wi li
o nim ja ko o oso bie nie od po wie dzial nej, nad uży wa ją cej al ko ho lu, czę sto zni ka ją cej bez
wie ści. Pa mię ta no rów nież po gło ski z tam te go okre su, ja ko by miał być mor fi ni stą21. Mi mo
to wkrót ce zo stał mia no wa ny człon kiem Za rzą du Głów ne go „Ży cia”, a tak że przy stą pił
do KPP. Po roz wią za niu tej dru giej wstą pił do Klu bu De mo kra tycz ne go, gdzie krót ko prze -
wod ni czył Sek cji Mło dych. Na po cząt ku II woj ny świa to wej udał się do Lwo wa, lecz już
w stycz niu 1940 r., wraz ze swo im bli skim zna jo mym jesz cze ze wspól nej dzia łal no ści
w KZMP, Je rzym Al brech tem, prze do stał się z po wro tem do War sza wy. Tam za si lił sze re gi
współ re dak to rów kon spi ra cyj ne go „Biu le ty nu Ra dio we go” (tzw. biu le ty now cy). Po agre sji
Nie miec na ZSRR ja ko czło nek Związ ku Wal ki Wy zwo leń czej pro wa dził pra cę pro pa gan -
do wo -oświa to wą. W 1942 r., peł niąc po dob ne obo wiąz ki, zo stał człon kiem Pol skiej Par tii
Ro bot ni czej. Wkrót ce włą czo no go w skład Cen tral nej Re dak cji PPR, z ra mie nia któ rej nad -
zo ro wał wy da wa nie kon spi ra cyj nych pism „Ko le jarz Pol ski” i „Me ta lo wiec War szaw ski”.
Po za „Biu le ty nem Ra dio wym” pu bli ko wał tak że na ła mach „Zwy cię ży my” i „Gło su War -
sza wy”. Pod czas po wsta nia war szaw skie go wal czył w od dzia le Ar mii Lu do wej pod po rząd -
ko wa nym zgru po wa niu Ar mii Kra jo wej ka pi ta na Zyg mun ta Net ze ra ps. „Kry ska”. Ran ny
zo stał prze wie zio ny do szpi ta la w Otwoc ku, skąd udał się póź niej do Lu bli na, gdzie roz po -
czął pra cę w re dak cji „Gło su Lu du”. W 1948 r. na krót ko zo stał za trud nio ny w Ro bot ni czej
Agen cji Pra so wej, po czym na sta łe pod jął pra cę dzien ni ka rza w ty go dni ku „Świat i Pol -
ska – Prze gląd Mię dzy na ro do wy”22. 

Do bro wol ski 14 paź dzier ni ka 1949 r. zo stał we zwa ny przez Ko mi sję Kon tro li Par tyj -
nej w ce lu zło że nia wy ja śnień w spra wie nie któ rych ze zna nych mu osób. Te go sa me go
dnia wie czo rem, bę dąc pod wpły wem al ko ho lu, po ja wił się w miesz ka niu swo jej do brej
zna jo mej Ma rii Tur lej skiej i ża lił się, że nie po trzeb nie go nie po ko ją23. W nie speł na
tydzień po tym wy da rze niu Do bro wol ski zo stał aresz to wa ny i osa dzo ny w ce li nr 8 Pa wi -
lo nu XI wię zie nia na Mo ko to wie. Już 24 paź dzier ni ka roz po czę ły się prze słu cha nia,

20 AIPN, 0298/630, t. 3, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go – ży cio rys, 24 X 1949 r.,
k. 2–3; zob. H. Ko ro tyń ski, Trzy czwar te praw dy. Wspo mnie nia, War sza wa 1987, s. 339; M. Dą brow ska,
Dzien ni ki 1951–1957, t. 4, oprac. T. Drew now ski, War sza wa 1988, s. 293; www.ab sol went.trau -
gutt.net, 3 IX 2012 r.

21 AIPN, 0298/630, t. 2, Pro to ko ły prze słu chań: Je rze go Mo raw skie go z 30 XI 1949 r., Je rze go Baum rit te ra
z 2 XII 1949 r., Ka ro la Mar te la z 2 XII 1949 r. oraz Ma rii Tur lej skiej z 2 XII 1949 r., k. 16–17, 22–23, 25.
Jesz cze po wie lu la tach od śmier ci Do bro wol skie go je go bli ski zna jo my, Hen ryk Ko ro tyń ski, za czy nał wspo -
mnie nia o nim od stwier dze nia: „Mło dość miał buj ną i chmur ną”. H. Ko ro tyń ski, op. cit., s. 339.

22 AIPN, 0298/630, t. 3, Pro to ko ły prze słu chań Szczę sne go Do bro wol skie go – ży cio rys, 24 i 27 X 1949 r.,
k. 3–6; H. Ko ro tyń ski, op. cit., s. 340–341; M. Dą brow ska, op. cit., s. 293; T. Gri go, Po wi śle Czer nia kow -
skie 1944, War sza wa 1989, s. 129–130; po wstań cze bio gra my na: www.1944.pl.

23 AIPN, 0298/630, t. 2, Pro to kół prze słu cha nia Ma rii Tur lej skiej, 3 XII 1949 r., k. 50.
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które aż do 3 grud nia sa mo dziel nie pro wa dził ofi cer śled czy Eu ge niusz Chim czak, nad -
zo ro wa ny przez swo je go bez po śred nie go prze ło żo ne go – Jó ze fa Du szę. Sam Do bro wol -
ski po la tach stwier dził, że nie sto so wa no wte dy wo bec nie go żad nych środ ków przy mu -
su fi zycz ne go24. War to na chwi lę za trzy mać się nad tym nie speł na pół to ra mie sięcz nym
okre sem śledz twa, by krót ko przed sta wić, jak do szło do „roz mów” po dej rza ne go z Rom -
kow skim i Ró żań skim.

Wy da je się, że Do bro wol ski na dłu go przed swo im aresz to wa niem przy naj mniej ogól ni -
ko wo, je śli nie dość do kład nie, orien to wał się w spra wach pro wa dzo nych przez Gru pę Spe -
cjal ną, w tym przede wszyst kim w do cho dze niu prze ciw ko Al fre do wi Ja ro sze wi czo wi.
Świad czą o tym m.in. je go ze zna nia z 14 li sto pa da, kie dy to zre la cjo no wał jed ną ze swo ich
ostat nich roz mów z Je rzym Al brech tem: „W związ ku z Ja ro sze wi czem po ru szy li śmy w roz -
mo wie z Al brech tem rów nież ten mo ment, że na Spy chal skie go, któ ry kon tro lo wał dzia łal -
ność Ja ro sze wi cza w cza sie oku pa cji, spa da du ża część od po wie dzial no ści za nie do sta tecz -
ną czuj ność w sto sun ku do oso by Ja ro sze wi cza i je go śro do wi ska, co do pro wa dzi ło do te go,
że lu dzie ci zaj mo wa li róż ne od po wie dzial ne sta no wi ska w apa ra cie pań stwo wym po woj -
nie”25. Zna jo mość tych kwe stii spo wo do wa ła, że na sa mym po cząt ku prze słu chań, gdy Do -
bro wol ski – zgod nie z prak ty ką pra cy śled czej – mu siał przed sta wić swój do kład ny ży cio -
rys, nie wspo mniał, że pod czas woj ny był dwu krot nie za trud nia ny przez Ja ro sze wi cza.
Do pie ro po py ta niach Chim cza ka przy znał, że na prze ło mie lat 1941 i 1942 pra co wał w jego
skle pie z ar ty ku ła mi prze my sło wy mi oraz na prze ło mie lat 1942 i 1943 w fir mie te goż
handlu ją cej ma te ria ła mi bu dow la ny mi26. Po nad to, już po kil ku dniach prze słu chań, cho ciaż
nie sto so wa no wo bec nie go tor tur, Do bro wol ski za czął zdra dzać ob ja wy za ła ma nia
psychicz ne go27. Jak twier dził po la tach, wy wie ra na na nim pre sja do pro wa dzi ła go do nie -
świa do me go kon fa bu lo wa nia czę ści ze znań28. Da ło się to za uwa żyć w szcze gól no ści w jego

24 Do bro wol ski okre ślił za cho wa nie Eu ge niu sza Chim cza ka wo bec je go oso by ja ko wła ści we, wy mie nia -
jąc tyl ko je den przy pa dek, kie dy ofi cer śled czy lek ko ude rzył go w gło wę. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral -
na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 4 XII 1954 r., k. 225.

25 AIPN, 0298/630, t. 3, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 14 XI 1949 r., k. 62. Pa rę
dni wcze śniej Do bro wol ski w kon tek ście wy su wa nych przez nie go oskar żeń pod ad re sem Spy chal skie go i Ja -
ro sze wi cza o po słu gi wa nie się Niem ca mi do we wnętrz nych roz gry wek w PPR zre la cjo no wał rze ko mą wy po -
wiedź te go dru gie go z koń ca 1942 r.: „Spy chal ski i je go przy ja cie le za mie rza ją oprzeć w przy szło ści pra cę par -
tyj ną przede wszyst kim na no wych lu dziach te go ty pu co on, tj. Ja ro sze wicz, i je go śro do wi sko”. Ibi dem,
Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 3 XI 1949 r., k. 35. W 1954 r. Eu ge niusz Chim czak tak
mó wił o po sia da nej przez Do bro wol skie go wie dzy: „Nad mie niam, że ja w to ku prze słu chań nie su ge ro wa łem
Do bro wol skie mu, że on jest po dej rza ny o udział w ja kiejś ma fii ma ją cej na ce lu pro wo ka cję w par tii, nie jest
wy klu czo ne jed nak, że Do bro wol ski mógł wie dzieć, iż śledz two ma na ce lu wy ja śnie nie za gad nie nia pro wo -
ka cji w par tii w okre sie oku pa cji, gdyż wie dział on już o aresz to wa niach osób zwią za nych z gru pą Le cho wi -
cza i Ja ro sze wi cza, a na wet, jak z póź niej szych je go ze znań wy ni ka ło, ukry wał się przed aresz to wa niem, nie
śpiąc w swo im miesz ka niu”. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół prze słu cha nia Eu ge niu sza Chim -
cza ka, 6 XII 1954 r., k. 173; por. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go
Do bro wol skie go, 28 IX 1956 r., k. 231.

26 AIPN, 0298/630, t. 3, Pro to ko ły prze słu chań Szczę sne go Do bro wol skie go, 27–28 X 1949 r., k. 6–13.
27 Eu ge niusz Chim czak 18 li sto pa da spo rzą dził nie za adre so wa ną no tat kę do ty czą cą do tych cza so we go

prze bie gu prze słu chań. In for mo wał w niej m.in., że po dej rza ny, któ ry po cząt ko wo wy ka zy wał du żą pew ność
sie bie, ostat nio „zmiękł”, a te go dnia o po ran ku za ła mał się i obie cał zło żyć ob szer ne ze zna nia. Ibi dem, No -
tat ka in for ma cyj na Eu ge niu sza Chim cza ka do ty czą ca śledz twa w spra wie Szczę sne go Do bro wol skie -
go, 18 XI 1949 r., k. 75.

28 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 28 IX 1956 r.,
k. 231; AIPN, 0298/630, t. 1, No tat ka in for ma cyj na Ka zi mie rza Mi cha la ka w spra wie śledz twa prze ciw ko
Szczę sne mu Do bro wol skie mu, li sto pad 1954 r., k. 87.
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wy ja śnie niach do ty czą cych kon tak tów z Ja ro sze wi czem i Spy chal skim pod czas oku pa cji,
któ re co i rusz przy no si ły sen sa cyj ny, choć czę sto rów nież zu peł nie nie lo gicz ny ob raz opi -
sy wa nych przez nie go wy da rzeń.

Co istot ne, prze bieg śledz twa wska zu je na to, że Eu ge niusz Chim czak skru pu lat nie re ali -
zo wał za ło że nia wspo mnia ne go już Pla nu pra cy w spra wie Ja ro sze wi cza – Le cho wi cza i in.
au tor stwa Ro ma na Rom kow skie go29. W związ ku z tym wie lo krot nie su ge ro wa ne Do bro -
wol skie mu od po wie dzi na py ta nia po zo sta wa ły w zgo dzie z wy tycz ny mi wi ce mi ni stra30.
Jak się wy da je, sa mo przyj mo wa nie owych su ge stii nie by ło jesz cze aż tak zgub ne dla po -
dej rza ne go, co kre atyw ne ich roz wi ja nie pod wpły wem złe go sta nu psy chicz ne go. W re zul -
ta cie do pro wa dzi ło to do wy da nia Chim cza ko wi po le ce nia, by za nie chał prze słu chań i od 22
li sto pa da sku pił się je dy nie na spi sy wa niu ob szer nych wy ja śnień po dej rza ne go31. We dług
Du szy to wła śnie ta część ze znań, o któ rej Do bro wol ski po la tach mó wił ja ko o cał ko wi cie
zmy ślo nej32, za de cy do wa ła o tym, że na po cząt ku grud nia spra wą bli żej za in te re so wał się
Rom kow ski33. Co jed nak aż tak zwró ci ło uwa gę wi ce mi ni stra, że oso bi ście po sta no wił ob -
jąć ste ry do cho dze nia? 

Wraz z po stę pem śledz twa Do bro wol ski roz po czął stop nio we obar cza nie Ja ro sze wi cza
i Spy chal skie go co raz to więk szą liczbą roz ma itych za rzu tów. Ich za sad ni czą tre ścią by ła
współ pra ca ze struk tu ra mi pod zie mia nie pod le gło ścio we go, a w szcze gól no ści wy ko rzy sty -
wa nie Niem ców do usu wa nia nie któ rych człon ków PPR. W prze wa ża ją cej mie rze do ty czy ło

29 Na kre ślo ne w nim ce le i za ło że nia do pro wa dzo nych po stę po wań w za ska ku ją co do kład ny spo sób po -
kry wa ją się bo wiem z prze bie giem śledz twa w spra wie Do bro wol skie go. Punk tem wyj ścia do oce ny do tych -
cza so wych efek tów prac Gru py Spe cjal nej by ło na to miast stwier dze nie Rom kow skie go za war te w pla nie pra -
cy, że jed ne z naj waż niej szych za gad nień to czą cych się śledztw – „pro wo ka cja i in spi ra cja w par tii – zo sta ły
na świe tlo ne w spo sób nie do sta tecz ny”. AIPN, 0298/341, Plan pra cy w spra wie Ja ro sze wi cza – Le cho wi cza
i in., 1949 r., k. 50. Frag ment ten zo stał od ręcz nie za zna czo ny, być mo że przez człon ka kie row nic twa PZPR,
któ ry plan pra cy otrzy mał od Rom kow skie go w ce lu za twier dze nia. W in nej czę ści te go do ku men tu wi ce mi -
ni ster wska zy wał naj waż niej sze, szcze gó ło we ce le pro wa dzo nych do cho dzeń. Zna la zły się wśród nich m.in.:
„4. Zwią zek mię dzy gru pą Bu czyń skie go – Ja ro sze wi cza a «Dłu gim», sto sun ki wza jem ne, kon tak ty, spo ry
mię dzy ni mi i ich cha rak ter”. Ibi dem, k. 57. Eu ge niusz Chim czak wie lo krot nie i bar dzo szcze gó ło wo prze słu -
chi wał Do bro wol skie go na te mat je go kon tak tów z Edwar dem Mo łoj cem ps. „Dłu gi”, kła dąc przy tym szcze -
gól ny na cisk na wy ja śnie nie spra wy oskar żeń wy su nię tych w 1942 r. przez Mo łoj ca pod ad re sem Ja ro sze wi -
cza, któ ry, we dług nie go, miał po in for mo wać wła dze pod zie mia nie pod le gło ścio we go o przy by ciu gru py
ini cja tyw nej z Mo skwy. AIPN, 0298/630, t. 3, Pro to ko ły prze słu chań Szczę sne go Do bro wol skie -
go, 29–30 X 1949 r., k. 11–16. W ko lej nych punk tach swo je go pla nu Rom kow ski na ka zy wał m.in. zba da nie:
„5. Wpływ i ro la gru py Bu czyń skie go – Ja ro sze wi cza w za bój stwie to wa rzy sza No wot ki; 6. Wpływ i ro la gru -
py Ja ro sze wi cza w związ ku z wy da niem w rę ce g[es ta]po tow. Fin de ra i For nal skiej”. AIPN, 0298/341, Plan
pra cy w spra wie Ja ro sze wi cza – Le cho wi cza i in., 1949 r., k. 57. Od no śnie do punk tów 5 i 6 pla nu pra cy zob.
tekst głów ny ar ty ku łu.

30 Do bro wol ski po la tach mó wił o do cho dze niu w swo jej spra wie: „Od po cząt ku śledz twa su ge ro wa no mi,
iż bra łem udział w ma fii, któ ra współ pra cu jąc z ge sta po, li kwi do wa ła wy bit nych człon ków par tii i dzia ła czy
ko mu ni stycz nych”. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie -
go, 28 IX 1956 r., k. 231.

31 Ta ki stan rze czy trwał aż do roz po czę cia prze słu chań przez Rom kow skie go i Ró żań skie go.
AIPN, 0298/630, t. 3, Pro to ko ły prze słu chań Szczę sne go Do bro wol skie go, 22–28 XI oraz 2–3 XII 1949 r.,
k. 76–136. Już zresz tą pod czas pierw sze go dnia „roz mów” z Do bro wol skim uczy ni li mu oni po waż ny za rzut
ze zło że nia tak ob szer nych wy ja śnień, co w ko lej nych dniach re gu lar nie in ter pre to wa li przy nim ja ko pró ba
ma ta cze nia w śledz twie: „Czy zda je cie so bie z te go spra wę, że ofic[er] nie jest wa szym ste no gra fi stą”. Ibidem,
t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 7 XII 1949 r., k. 11.

32 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 28 IX 1956 r.,
k. 231.

33 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół prze słu cha nia Jó ze fa Du szy, 12 V 1956 r., k. 122.
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to tych dzia ła czy, któ rzy w owym cza sie sta li na dro dze do ob ję cia wła dzy w par tii przez
Wła dy sła wa Go muł kę3 4. We dług Do bro wol skie go mie li oni za tem od po wia dać m.in. za li -
kwi da cję Mar ce le go No wot ki, Edwar da Mo łoj ca, Han ki Sa wic kiej, Jan ka Kra sic kie go, pró -
bę ta ko wej w przy pad ku Le ona Ka sma na oraz za aresz to wa nie Paw ła Fin de ra i Mał go rza ty
For nal skiej35. Co oczy wi ste, bę dąc współ pra cow ni kiem Ja ro sze wi cza i Spy chal skie go pod -
czas woj ny, Do bro wol skie mu znacz nie trud niej przy cho dzi ły wy ja śnie nia do ty czą ce cha -
rak te ru tych kon tak tów. W swo ich ze zna niach twier dził, że na po cząt ku woj ny zo stał uwi -
kła ny we współ pra cę z ni mi, nie ma jąc przy tym po ję cia o ich rze czy wi stej ro li wśród
ko mu ni stów dzia ła ją cych w War sza wie. O sy tu acji, w ja kiej się zna lazł, zo rien to wał się do -
pie ro po po wsta niu PPR i – jak twier dził – co naj mniej od prze ło mu lat 1942 i 1943 po dej -
mo wał pró by, aby ujaw nić przed wła dza mi par tii prze stęp stwa, ja kich do pu ści ła się owa
dwój ka. Za stra sza ny przez Spy chal skie go kom pro mi tu ją cy mi go in for ma cja mi o rze ko mym
za ta je niu przed wła dza mi KZMP fak tu pod pi sa nia w 1935 r. zgo dy na współ pra cę z Od dzia -
łem II Szta bu Głów ne go Woj ska Pol skie go, nie zdo łał do pro wa dzić tych za bie gów do skut -
ku36. Jak się zda je, sy tu ację Do bro wol skie go w śledz twie naj bar dziej utrud ni ły ze zna nia
świad ków, któ rzy cho ciaż – we dług nie go – do brze orien to wa li się w je go skom pli ko wa nej
sy tu acji pod czas woj ny, cał ko wi cie za prze czy li praw dzi wo ści po wyż szych ze znań37.
Najpraw do po dob niej naj war to ściow sze dla ofi ce rów UB oka za ły się przy tym wy ja śnie nia
Ma rii Tur lej skiej, trak tu ją ce m.in. o przy na leż no ści Do bro wol skie go na po cząt ku lat trzy -
dzie stych do czę sto chow skiej ko mór ki pra wi co wej kor po ra cji stu denc kiej „We le cja”38. Jak
się mia ło oka zać, te szcze gól ne zwro ty w ży cio ry sie Do bro wol skie go, o któ rych sam mó wił
nie wie le al bo wca le, ode gra ły póź niej waż ną ro lę w „roz mo wach”, ja kie zmu szo ny był pro -
wa dzić z Rom kow skim i Ró żań skim.

Na po cząt ku grud nia Jó zef Du sza we zwał Eu ge niu sza Chim cza ka na od pra wę Gru py Spe -
cjal nej. Obec ne na niej by ły wszyst kie naj waż niej sze oso by w MBP od po wie dzial ne za pro -
wa dze nie śledztw w związ ku z od chy le niem pra wi co wo -na cjo na li stycz nym w par tii: Rom -

34 W pew nym mo men cie Do bro wol ski ze znał na wet, że w 1944 r. Ja ro sze wicz oświad czył mu, ja ko by
w krę gach zwią za nych z De le ga tu rą Rzą du z ra do ścią przy ję to wia do mość o wej ściu Spy chal skie go w skład
de le ga cji par tyj nej wy jeż dża ją cej do Mo skwy. AIPN, 0298/630, t. 3, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do -
bro wol skie go, 2 XII 1949 r., k. 121.

35 Ibi dem, Pro to ko ły prze słu chań Szczę sne go Do bro wol skie go, 2–4, 9, 26–28 XI oraz 2 XII 1949 r.,
k. 22–32, 51–56, 104–112, 117–119, 126–127.

36 Do bro wol ski tłu ma czył, że wy ko rzy sta no wów czas je go na iw ność ja ko mło de go dzia ła cza ko mu ni -
stycz ne go oraz że ca łą spra wę zgło sił za rów no wła dzom KZMP, jak i „Ży cia”. Ibi dem, Pro to ko ły prze słu chań
Szczę sne go Do bro wol skie go, 22–23 XI 1949 r., k. 76–85; por. ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do -
bro wol skie go, 2 XII 1949 r., k. 124–126. Pod czas woj ny Do bro wol ski czy nił rze ko mo sta ra nia, aby oczy ścić
się z za rzu tów sta wia nych mu przez Spy chal skie go po przez przed sta wie nie świad ków, któ rzy za świad czy li by
o ujaw nie niu przed wła dza mi KZMP i „Ży cia” fak tu pod pi sa nia zgo dy na współ pra cę z Od dzia łem II. Za każ -
dym ra zem pró by te koń czy ły się nie po wo dze niem, co w re zul ta cie, zda niem Do bro wol skie go, unie moż li wia -
ło otwar te po sta wie nie za rzu tów Ja ro sze wi czo wi i Spy chal skie mu na fo rum PPR. Ibi dem, Pro to ko ły prze słu -
chań Szczę sne go Do bro wol skie go, 24–25 XI oraz 2 XII 1949 r., k. 93–95, 99–101, 128–130.

37 Ibi dem, t. 2, Pro to ko ły prze słu chań: Je rze go Mo raw skie go z 30 XI 1949 r., Wła dy sła wa Ku szy ka
z 1 XII 1949 r., Je rze go Baum rit te ra z 2 XII 1949 r., k. 16–22. 

38 Wpraw dzie Tur lej ska oświad czy ła od ra zu, że z kor po ra cją łą czy ły Do bro wol skie go je dy nie związ ki ko -
le żeń skie, na to miast ide owe z „Ży ciem”, oraz że o ca łej spra wie wie dział in ny czło nek OMS – Mie czy sław
Po piel, to jed nak nie ule ga wąt pli wo ści, iż w kon tek ście spraw zwią za nych z od chy le niem pra wi co wo -na cjo -
na li stycz nym w par tii by ło to oskar że nie naj cięż sze go ga tun ku. Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia Ma rii Tur lej -
skiej, 2 XII 1949 r., k. 25, 29. Szczę sny Do bro wol ski na le żał do „We le cji” je dy nie na pierw szym ro ku stu diów
(1932/1933); zob. www.ar chi wum kor po ra cyj ne.pl (poz. 870 na li ście człon ków kor po ra cji „We le cja”);
www.we le cja.pl, 3 IX 2012 r.
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kow ski, Ró żań ski, Fej gin oraz Świa tło. Pierw szy z nich, po za po zna niu się z do tych cza so -
wy mi pro to ko ła mi prze słu chań Do bro wol skie go, za py tał Chim cza ka, czy bił po dej rza ne go
pod czas śledz twa. Mi mo prze czą cej od po wie dzi Rom kow ski przy po mniał zgro ma dzo nym
na od pra wie ofi ce rom śled czym, że nie na le ży sto so wać środ ków przy mu su fi zycz ne go bez
je go zgo dy3 9. Już dzień po od pra wie (tj. 7 grud nia) wi ce mi ni ster MBP wraz z Jó ze fem
Różań skim po ja wi li się w wię zie niu na Mo ko to wie, by po raz pierw szy prze słu chać Do bro -
wol skie go40. Cho ciaż dy rek tor De par ta men tu Śled cze go zo stał wcze śniej od su nię ty od prac
Gru py Spe cjal nej, to fak tycz nie jesz cze do mar ca 1950 r. ak tyw nie uczest ni czył w pro wa dzo -
nych przez nią śledz twach, za stę pu jąc tym sa mym wdra ża ją ce go się w swo je no we obo wiąz -
ki Ana to la Fej gi na41. 

Szczę sny Do bro wol ski znał swo ich przy szłych opraw ców, wie dział do kład nie, kim by li
i ja kie sta no wi ska zaj mo wa li. Z Jó ze fem Ró żań skim miał na wet oka zję sty kać się na grun -
cie spo tkań to wa rzy skich. Jak twier dził po wyj ściu z wię zie nia, sa ma świa do mość, że je go
spra wą za in te re so wa li się naj wyż si przed sta wi cie le mi ni ster stwa, po głę bi ła je go za paść psy -
chicz ną42. Nie wy klu czo ne zresz tą, że do pro wa dze nie po dej rza ne go do ta kie go sta nu by ło
jed nym ze świa do mie re ali zo wa nych ce lów Rom kow skie go i Ró żań skie go. Naj ordy nar niej -
sze in wek ty wy pa da ją ce z ich stro ny pod ad re sem Do bro wol skie go oraz po wta rza ne za rzu -
ty kła ma nia w śledz twie prze pla ta li co ja kiś czas, utrzy ma ny mi w oj cow skim to nie, ra da mi
lub obiet ni ca mi uwol nie nia pod wa run kiem zmia ny ze znań:

„Gen. [Rom kow ski]: Nas stać na to, że by ście nie sie dzie li, wy je ste ście tyl ko frag men -
tem. Trze ba prze ła mać u sie bie ten opór i po tym bę dzie my was oce nia li”43.

Zna jąc ze zna nia świad ków, któ rzy nie po twier dzi li wcze śniej szych wy wo dów Do bro -
wol skie go, mo gli przy pusz czać, że ów sa mo dziel nie roz pocz nie skła da nie no wych wy ja -

39 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół prze słu cha nia Eu ge niu sza Chim cza ka, 6 XII 1954 r.,
k. 173.

40 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 7 XII 1949 r., k. 11; por.
AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół prze słu cha nia Eu ge niu sza Chim cza ka, 6 XII 1954 r., k. 173. 

41 Ana tol Fej gin po la tach tak opi sy wał sy tu ację, któ ra po wsta ła wów czas w Gru pie Spe cjal nej: „Po pierw -
sze bar dzo nie do brze się sta ło, iż zo stał przy śledz twie, ni cze go w grun cie rze czy nie zro zu miaw szy z wy wo -
dów Ko mi sji [KC do zba da nia pra cy Gru py Spe cjal nej MBP], tow. Ró żań ski, co wię cej, mi mo cho dem za uwa -
żę, po wstał dziw ny stan rze czy – z jed nej stro ny kie ro wał na co dzień, co praw da pod znacz ną kon tro lą tow.
Rom kow skie go, śledz twem Ró żań ski, a Fej gin, któ ry na tu ral nie mu siał mieć pe wien okres na za po zna nie,
aż do mar ca de fac to był du ble rem, co raz bar dziej an ga żu ją cym się wpraw dzie do za sad ni czej spra wy, ja ka
by ła w śledz twie, w spra wie Le cho wi cza – Ja ro sze wi cza i in nych, ale bądź co bądź du ble rem [...]. A rów no -
cze śnie Ró żań ski da lej gma twał spra wy, jak np. spra wę Hed dy Bar to szek, Szczę sne go Do bro wol skie go, Hali -
ny Sie dlik”. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/164, List Ana to la Fej gi na do KC PZPR, War sza wa, 9 XI 1954 r.,
k. 20–21. 

42 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 4 XII 1954 r.,
k. 225–226.

43 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 7 XII 1949 r., k. 12. Eu ge -
niusz Chim czak pa ro krot nie za zna czył w spi sy wa nym przez sie bie do ku men cie, że trwa „ostra roz mo wa”.
Ibidem, k. 14. Po la tach, ze zna jąc przed pro ku ra to rem Ka zi mie rzem Ku kaw ką, Do bro wol ski do kład nie przy -
ta czał sto so wa ne wo bec niego in wek ty wy. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia
Szczę sne go Do bro wol skie go, 4 XII 1954 r., k. 226. Cy ta ty po cho dzą ce ze ste no gra mów „roz mów” z Do bro -
wol skim wy róż niono do dat ko wo po przez wy łą cze nie ich z za sad ni cze go ukła du tek stu. Wszyst kie po zo sta łe
(w prze wa ża ją cej mie rze po cho dzą ce z póź niej sze go do cho dze nia pro wa dzo ne go przez pro ku ra to ra Ka zi mie -
rza Ku kaw kę w spra wie prze ciw ko Ro ma no wi Rom kow skie mu i in.) wy róż nio ne są wy łącz nie cu dzy sło wem.
Na le ży za uwa żyć, że dy na mi ka sa mych „roz mów” prze kła da ła się nie jed no krot nie na nie zgrab ne lub nie gra -
ma tycz ne sfor mu ło wa nia za sto so wa ne w ste no gra mach. Nie mniej, in ge ro wano je dy nie w tych miej scach,
gdzie for ma za pi su mo gła istot nie wy pa czyć sens pro wa dzo ne go dia lo gu.
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śnień. Ten jed nak ewi dent nie nie wie dział, co ma mó wić, klu czył, pro sił o czas do na my słu.
Wresz cie, roz mo wa za czę ła zmie rzać do uświa do mie nia Do bro wol skie mu, że te za o wal ce
ze Spy chal skim i Ja ro sze wi czem pod czas woj ny jest je go wy my słem, oraz że w rze czy wi -
sto ści z ni mi współ pra co wał. Sam nie po tra fił zresz tą wy ja śnić wie lu nie ści sło ści zwią za -
nych z kon tak ta mi z tą dwój ką, na cze le ze spra wą uprze dze nia Ja ro sze wi cza o wy ro ku
śmier ci wy da nym na nie go w 1942 r. przez wła dze PPR. Ar gu men ta cja, że spra wa nie by ła
dla nie go ja sna, w oczy wi sty spo sób nie prze ko ny wa ła prze słu chu ją cych go ofi ce rów UB: 

„Płk [Ró żań ski]: Wa sza obro na Jar[osze wi cza] by ła skie ro wa na prze ciw ko par tii [...].
Ro bi li ście wbrew wo li par tii”44.

W ko lej nych dniach prze słu cha nia Do bro wol skie go sku pi ły się na je go dzia łal no ści
przed woj ną. Wów czas to roz po czę to sto so wa nie re gu lar nych tor tur, w któ rych bra li udział
Rom kow ski i Ró żań ski, a w prze rwach mię dzy ni mi Du sza i spro wa dzo ny przez nie go spe -
cjal nie do te go ce lu ofi cer śled czy Ro man Lasz kie wicz45. Do bro wol ski tak opi sy wał sa mo
roz po czę cie znę ca nia się nad nim w śledz twie: „Pierw szy ude rzył mnie Rom kow ski rę ką
w twarz [...]. W chwi lę póź niej ktoś przy niósł pał kę gu mo wą – zda je się Du sza – i Rom kow -
ski i Ró żań ski na prze mian okła da li mnie tą pał ką po ple cach i po ślad kach, ka żąc mi klę czeć
na pod ło dze. Na stęp nie zo sta łem za pro wa dzo ny przez Du szę do ma łe go po ko ju znaj du ją ce -
go się w koń cu ko ry ta rza, tam ka za no mi po ło żyć się na pod ło dze be to no wej, zdjąć bu ty
i na go łe sto py na roz kaz Du szy funk cjo na riusz bez pie czeń stwa, nie zna ne go mi na zwi ska
[naj praw do po dob niej Lasz kie wicz], wy mie rzał mi ra zy pał ką gu mo wą”46. Roz po czę ty tym
sa mym naj bar dziej bru tal ny okres śledz twa trwał aż do świąt Bo że go Na ro dze nia. Wów czas
to nie tyl ko wie lo krot nie bi to i po ni ża no Do bro wol skie go, lecz tak że sto so wa no tor tu ry w po -
sta ci miaż dże nia dło ni za po mo cą ołów ka, przy kła da nia do rę ki roz ża rzo ne go pa pie ro sa czy

44 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 7 XII 1949 r., k. 13. We dług
Do bro wol skie go, Ja ro sze wi cza ska za no na śmierć za prze ka za nie struk tu rom pod zie mia nie pod le gło ścio we go
in for ma cji o przy by ciu gru py ini cja tyw nej z Mo skwy. Wy rok miał być, we dług nie go, za są dzo ny je dy nie
na pod sta wie przy pusz czeń Edwar da Mo łoj ca. Ibi dem, t. 3, Pro to ko ły prze słu chań Szczę sne go Do bro wol skie -
go, 28–29 X 1949 r., k. 13–17; por. ibi dem, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol -
skim, 7 XII 1949 r., k. 12–13; zob. re la cję z roz mo wy Rom kow skie go z Fran cisz kiem Jóź wia kiem ps. „Wi -
told” z 6 XII 1948 r. do ty czą cą m.in. wy ro ku wy da ne go na Ja ro sze wi cza – AIPN, 0298/895, No tat ka służ bo wa
z roz mo wy Ro ma na Rom kow skie go z Fran cisz kiem Jóź wia kiem, 6 XII 1948 r., k. 18–21; por. M. Tur lej ska,
Te po ko le nia ża ło ba mi czar ne... Ska za ni na śmierć i ich sę dzio wie, War sza wa 1990, s. 395–396 (gdzie po wyż -
sza roz mo wa z błęd ną da tą 4 XII 1946 r.) oraz Ar chi wum Wschod nie Ośrod ka „Kar ta” (AWOK), Ko lek cja
pro fe so ra Je rze go Po ksiń skie go, t. 52/1661, Chro no lo gicz ny wy kaz wy da rzeń z dzia łal no ści władz bez pie -
czeń stwa, pro ku ra tu ry, są dow nic twa i wię zien nic twa w okre sie błę dów i wy pa czeń w la tach 1948–1956, s. 1
(gdzie roz mo wa z da tą 4 XII 1948 r.). We dług Pio tra Gon tar czy ka pró ba za ma chu na Ja ro sze wi cza z 1942 r.
mo gła być za rów no czę ścią po ra chun ków we wnątrz PPR, jak i naj zwy klej szą po mył ką za kon spi ro wa nych
przed so bą sia tek wy wia dow czych NKWD i GRU, któ re nie in for mo wa ły się wza jem nie o rze czy wi stej ro li
swo ich agen tów w struk tu rach pol skie go pod zie mia. P. Gon tar czyk, Pol ska Par tia Ro bot ni cza. Dro ga do wła -
dzy (1941–1944), War sza wa 2006, s. 151.

45 Lasz kie wicz ze znał po la tach: „Do mo je go po ko ju wszedł jed ne go dnia Du sza i po wie dział, że ma my
in ną pra cę do wy ko na nia i w związ ku z tym, że by pójść ra zem z Du szą. We szli śmy do po ko ju, w któ rym był
Ró żań ski, Rom kow ski i Do bro wol ski [...]. Trud no mi po wie dzieć, od ko go otrzy ma łem po le ce nie bi cia Do -
bro wol skie go”. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół roz pra wy głów nej w spra wie Jó ze fa Ró żań -
skie go – ze zna nia Ro ma na Lasz kie wi cza, 19 XII 1955 r., k. 38; por. ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia Jó ze fa
Duszy, 12 V 1956 r., k. 122.

46 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 4 XII 1954 r.,
k. 226; por. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół prze słu cha nia Eu ge niu sza Chim cza ka, 6 XII 1954 r.,
k. 174; zob. AAN, Ko lek cja akt do ty czą cych ru chu ro bot ni cze go, 509/50, Za łącz nik (wnio ski z do cho dze nia
w spra wie prze ciw ko Jó ze fo wi Ró żań skie mu), b.d., k. 3–4.
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usta wicz ne go za my ka nia w kar ce rze mię dzy ko lej ny mi prze słu cha nia mi. Jak twier dził Do -
bro wol ski: „W cza sie jed ne go z ta kich prze słu chań Rom kow ski w trak cie wy zwisk i «nor -
mal nych» ude rzeń ude rzył mnie tak moc no pię ścią w ucho, że pękł mi bę be nek uszny [...].
Kie dy Rom kow ski prze słu chi wał mnie póź niej i wi dział, że ciek nie mi z ucha, szy dził ze
mnie, mó wiąc, że wpraw dzie ude rzył mnie tro chę za moc no, ale ja za słu gu ję na ku lę w łeb,
a nie na ude rze nie w ucho”47.

Sto so wa nie udręk fi zycz nych i psy chicz nych po dyk to wa ne by ło chę cią wy mu sze nia na
Do bro wol skim ze znań pa su ją cych do ca ło ścio wej kon cep cji śledz twa w spra wie Le cho wi cza
i Ja ro sze wi cza. W związ ku z tym 9 grud nia Rom kow ski i Ró żań ski za su ge ro wa li mu swo -
iste go ro dza ju punkt wyj ścia, od któ re go po wi nien roz po cząć skła da nie no wych wy ja śnień: 

„Gen.: Ani przed 1935 r., ani przed 1936 r. nie wy stę po wa li ście z kor po ra cji – po ma gam
wam. My ma my du żo cza su i to dzia ła prze ciw ko wam”48. 

Jed no cze sna przy na leż ność Do bro wol skie go do kor po ra cji stu denc kiej „We le cja” (na zy -
wa nej przez Ró żań skie go fa szy stow ską) oraz do le wi co wej OMS „Ży cie” da ła asumpt, by
oskar żyć go o dzia łal ność agen tu ral ną skie ro wa ną prze ciw ko mło dzie żów ce ko mu ni stycz -
nej49. Po zo sta ło je dy nie usta lić szcze gó ły tej dzia łal no ści, jak np. kto zwer bo wał go do dzia -
łal no ści „na le wi cy”. Pró by za cho wa nia ja kich kol wiek po zo rów skła da nia przez Do bro wol -
skie go sa mo dziel nych ze znań – na wet mi mo sto so wa nej prze mo cy – nie przy no si ły jed nak
re zul ta tów: 

„Płk: Ja ci po wiem to na zwi sko i do sta niesz.
D. [Do bro wol ski]: Nie mów cie mi te go na zwi ska, ja wam sam po wiem, nie mów cie, ja sam.
Gen.: No to po wiedz cie to na zwi sko.
D.: Po zwól cie, że ja sam to na zwi sko po wiem.
Gen.: Na zwij cie na zwi sko czło wie ka, u któ re go by li ście na łącz no ści?
D.: Po móż cie mi w tym”50.
Rom kow ski i Ró żań ski nie udzie li li mu jed nak żad nej in for ma cji, de cy du jąc się w tym

mo men cie na prze r wa nie prze słu cha nia. Kil ka ko lej nych go dzin Do bro wol ski spę dził naj -
praw do po dob niej w kar ce rze, kie dy bo wiem jesz cze te go sa me go dnia wie czo rem roz mo -
wy wzno wio no, nie miał żad nych wąt pli wo ści, przez ko go zo stał zwer bo wa ny: 

„D.: Był nim Spy chal ski, tak jest”51.
W ko lej nych dniach Do bro wol ski ze zna wał znacz nie pew niej, bez więk sze go wa ha nia od -

po wia da jąc na py ta nia Rom kow skie go i Ró żań skie go. Od no sząc się do swo jej – rze ko mo
agen tu ral nej – prze szło ści, za ry so wał m.in. pro fil po li tycz ny ze brań kor po ra cji „We le cja”:

„Płk: Ja ki cha rak ter mia ły te ze bra nia. 
D.: Po li tycz ny w sen sie de fen syw nym, an ty le wi co wym. Mia ły cha rak ter ko mór ki

do prze ni ka nia w or ga ni za cje le wi co we przez an ga żo wa nie się w pra cę w or ga ni za cjach
lewi cy, przede wszyst kim w org[ani za cje] stu denc kie ce lem roz kła da nia ich”52.

47 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 4 XII 1954 r.,
k. 226.

48 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 9 XII 1949 r., k. 15.
49 W rze czy wi sto ści Do bro wol ski opu ścił „We le cję” jesz cze przed tym, jak Jó zef Ru binsz te in wpro wa dził

go do OMS „Ży cie” i ko mór ki KZMP. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/166, No tat ka wi ce pro ku ra to ra Na -
czel nej Pro ku ra tu ry Ja na Tra czew skie go w spra wie prze ciw ko Szczę sne mu Do bro wol skie mu, 30 XII 1954 r.,
k. 128–129.

50 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 9 XII 1949 r., k. 16.
51 Ibi dem.
52 Ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 10 XII 1949 r., k. 18.
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Wbrew swo im wcze śniej szym ze zna niom Do bro wol ski skłon ny był twier dzić, że Ja ro -
sze wi cza po znał już pod czas owych ze brań w 1933 r., a nie – jak po przed nio – do pie ro
po wy bu chu woj ny. To tak że je mu za czął przy pi sy wać skie ro wa nie go do or ga ni za cji stu -
denc kiej „Ży cie”, skąd póź niej re gu lar nie do star czał mu mel dun ki in for ma cyj ne na te mat
po stę po wa nia mło dych ko mu ni stów. Po wstą pie niu do Klu bu De mo kra tycz ne go agen tu ral -
ną dzia łal no ścią Do bro wol skie go po kie ro wać miał in ny zna ny mu rze ko my uczest nik ze -
brań „We le cji” – Hen ryk Bu czyń ski53. Ów czło nek Szta bu Głów ne go GL, a przez to rów -
nież bli ski współ pra cow nik Spy chal skie go, z ca łą pew no ścią nie przy pad ko wo po ja wił się
w je go ze zna niach, gdyż od sa me go po cząt ku był jed ną z głów nych po sta ci spi sku we wnątrz
PPR ba da ne go przez Gru pę Spe cjal ną54. To wła śnie on miał po in stru ować Do bro wol skie go
co do spo so bu kon ty nu owa nia dzia łal no ści szpie gow skiej tuż po roz po czę ciu dzia łań mi li -
tar nych w 1939 r.: 

„D.: Udać się tam, gdzie jest A[rmia] Cz[er wo na], na wią zać kon takt, łącz ność. Gdzie
mie li śmy być, te go do kład nie nie usta lo no. Bu czyń ski miał zo stać w W[ar sza]wie, a ja mia -
łem być na te ren[ie] ZSRR, wer bo wać tam lu dzi, a na stęp nie po wró cić na te re ny nie miec -
kie do W[ar sza]wy [...]”55.

Do bro wol ski przy znał po nad to, że je go dzia łal ność by ła re gu lar nie opła ca na za rów no
przez Ja ro sze wi cza, jak i Bu czyń skie go. Na grun cie śledz twa wy zna nie Do bro wol skie go
wkrót ce za owo co wa ło de cy zją (być mo że sa me go Rom kow skie go) o spre pa ro wa niu sto -
sow ne go po kwi to wa nia z je go pod pi sem56.

53 Ibi dem, k. 18–19; por. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/166, No tat ka wi ce pro ku ra to ra Na czel nej Pro -
ku ra tu ry Ja na Tra czew skie go w spra wie prze ciw ko Szczę sne mu Do bro wol skie mu, 30 XII 1954 r., k. 129–130.
Nie dłu go po tym, jak Do bro wol ski zo stał zmu szo ny do przy zna nia, że po znał Ja ro sze wi cza jesz cze przed wy -
bu chem woj ny, ten dru gi za czął być na kła nia ny pod czas wła sne go śledz twa do zło że nia po dob ne go ze zna nia.
AIPN, 2548/8, Pro to kół prze słu cha nia Al fre da Ja ro sze wi cza, 8 VI 1956 r., k. 26.

54 AIPN, 0298/341, Plan pra cy w spra wie Ja ro sze wi cza – Le cho wi cza i in., 1949 r., k. 57. Hen ryk Bu czyń -
ski ps. „Ste fan” zgi nął na dłu go przed roz po czę ciem śledztw w spra wie od chy le nia pra wi co wo -na cjo na li stycz -
ne go w PZPR, gdyż jesz cze w kwiet niu 1945 r. 

55 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 12 XII 1949 r., k. 20; por.
ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 10 XII 1949 r., k. 19.

56 W związ ku z pi smem skie ro wa nym do GZI WP 31 XII 1949 r. na ad res ga bi ne tu Rom kow skie go na de -
sła no trzy fo to ko pie oraz jed ną kli szę fo to gra ficz ną za wie ra ją ce róż ne wer sje pod pi su Do bro wol skie go.
AIPN, 0298/630, t. 7, Pi smo ppłk. Wła dy sła wa Hal bersz tad ta do ppłk. Jó ze fa Świa tły, War sza wa, 31 XII 1949 r.,
k. 1–2/4. Te go sa me go dnia Ró żań ski prze słu chi wał Do bro wol skie go od no śnie do for my po kwi to wań, któ re
pod pi sy wał przed woj ną na do wód otrzy ma nej za pła ty za do star cza ne in for ma cje: „Płk: Po kwi to wa nia na pie -
nią dze, na ja kim pa pie rze wy sta wia li ście? D.: Na po kwi to wa niach – drucz kach. Płk: Co tam by ło na pi sa ne?
D: Za do star czo ne in for ma cje, czy coś w tym ro dza ju. Płk: Co tam by ło? D: Wy mie nio na su ma na wą skim pa -
sku pa pie ru 4 cm sze ro ka a dłu ga dwa ra zy ty le”. Ibi dem, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol -
skim, 31 XII 1949 r., k. 36; zob. ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 3 I 1950 r., k. 38.
Pod czas prze słu cha nia pro wa dzo ne go przez Eu ge niu sza Chim cza ka 5 I 1950 r. Do bro wol ski ze znał, że na oka -
za nym mu kwi cie z 27 V 1939 r., po twier dza ją cym zwrot wy dat ków wy wia dow czych, wid nie je je go wła sno -
ręcz ny pod pis oraz że zo stał on wy sta wio ny w związ ku z prze ka za ny mi Bu czyń skie mu in for ma cja mi. Ibi dem,
t. 4, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 5 I 1950 r., k. 3. W li sto pa dzie 1954 r. ba da ją cy spra -
wę śledz twa prze ciw ko Do bro wol skie mu ppłk Ka zi mierz Mi cha lak we wnio skach za miesz czo nych w spo rzą -
dzo nej przez sie bie no tat ce in for ma cyj nej na pi sał m.in.: „4. Prze słać do ana li zy gra fo lo gicz nej po kwi to wa nie
Cen tral nej Agen tu ry w ce lu stwier dze nia, czy pod pis «Szczę sny» po cho dzi od Do bro wol skie go”. Ibi dem, t. 1,
No tat ka in for ma cyj na Ka zi mie rza Mi cha la ka w spra wie śledz twa prze ciw ko Szczę sne mu Do bro wol skie mu, li -
sto pad 1954 r., k. 87. Kwit zwro tu wy dat ków wy wia dow czych z 27 V 1939 r. prze sła ny do ana li zy opie wał
na kwo tę 16 zł. Ibi dem, Kwit zwro tu wy dat ków wy wia dow czych, 27 V 1939 r., k. 88. Nie ste ty, nie uda ło się
usta lić, czy osta tecz nie ba da nia te prze pro wa dzo no. Je że li jed nak do nich do szło, to w związ ku z umo rze niem
spra wy prze ciw ko Do bro wol skie mu na le ży przy pusz czać, że da ły one wy nik ne ga tyw ny.
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Rze ko me in struk cje Bu czyń skie go o utwo rze niu siat ki szpie gow skiej na te re nie ZSRR
w nie dłu gim cza sie otwo rzy ły ko lej ny roz dział „roz mów”, tym ra zem po świę co nych dzia -
łal no ści Do bro wol skie go pod czas oku pa cji nie miec kiej w Pol sce. Po cząt ko wo Rom kow ski
i Ró żań ski za in te re so wa ni by li przede wszyst kim oko licz no ścia mi je go po wro tu do War sza -
wy wraz z Je rzym Al brech tem, ak tu al nym człon kiem Biu ra Or ga ni za cyj ne go KC PZPR,
a tak że na wią za niem przez nich kon tak tu z Bu czyń skim: 

„D.: Z Bu czyń skim wi dział się Al brecht w tym cza sie. Prze ka zał mu in for ma cje z te re -
nów ZSRR i po dró ży [...]. Na zy wa li to roz mo wą dla wy wia du ra dziec kie go, ale by ło to
oszu stwo – tę for mę pra cy wy su nął Bu czyń ski”57. 

Wzno wio na w ten spo sób pra ca agen tu ral na we wnątrz roz pro szo nych gru pek ko mu ni stów
po wsta łych na te re nie War sza wy na po ty ka ła jed nak na po waż ne prze szko dy, wśród któ rych
naj istot niej szą mia ła być groź ba de kon spi ra cji Bu czyń skie go przez kie row ni ka wy wia du so -
wiec kie go An to nie go Ni zio ła. W trak cie ze znań Do bro wol ski przy znał, że w związ ku z tą
spra wą po raz pierw szy brał udział w ak cji ma ją cej na ce lu li kwi da cję ko mu ni sty: 

„D.: Bu czyń ski je sie nią [19]40 r. pow[ie dział], że Ni zioł pra cu je [wy róż nie nia w cy ta -
tach zgod ne z ory gi na łem] dla So wie tów i ma go zde ma sko wać. Wy dał go do li kwi da cji,
pro sząc mnie o po moc w tej spra wie, bym go zli kwi do wał [...]. Mo ja obec ność mia ła uspo -
ko ić Ni zio ła – za ma sko wać. Przy sze dłem tam i za sta łem Ja ro sza, któ ry po wie dział, że już
po wszyst kim”58. 

Do bro wol ski, zgod nie z wie lo krot nie po wta rza ny mi żą da nia mi, nie bro nił sie bie w ze -
zna niach. Me to do lo gia śledz twa opie ra ła się na za ło że niu, że każ da opi sa na przez nie go
zbrod nia – czy to Ja ro sze wi cza, czy to Bu czyń skie go – by ła przez wzgląd na współ pra cę
z ni mi rów nież je go zbrod nią. Ta ki był też punkt wyj ścia do roz mo wy na te mat pod ję cia
przez nie go w 1941 r. pra cy za rob ko wej u Ja ro sze wi cza, kie dy prze jął część spra wun ków
zwią za nych z kon tak ta mi han dlo wy mi z Niem ca mi. Jak się mia ło szyb ko oka zać – ku ewi -
dent ne mu za sko cze niu Do bro wol skie go – nie by ły to tyl ko i wy łącz nie kon tak ty biz ne so we: 

„Płk: Czy by li ście na Szu cha.
D.: By łem, ale nie pa mię tam, w ja kiej spra wie.
Płk: Z kim tam roz ma wia li ście?
D.: Praw do po dob nie z Ha me rem. (Dłu go mil czy i na my śla się).
Płk: Po co tam cho dzi li ście i z czy je go po le ce nia?
D.: nie pa mię tam po co – z czy je go po le ce nia nie wiem.
Płk: Kto wam dał skie ro wa nie do ge sta po, z ja kim za da niem, z kim roz ma wia li ście

i o czym.
D.: Nie wiem.
Płk: Dla te go nie wiesz, bo nie po wie dzia łeś wszyst kie go do [19]39 r. i to jest ta przy czy -

na, dla cze go ty nie wy ja śniasz, jak do sta łeś się na Szu cha. 

57 Ibi dem, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 14 XII 1949 r., k. 23.
58 Ibi dem, k. 23–24. W rze czy wi sto ści An to ni Ni zioł, ska za ny w Ber li nie przez hi tle row ski Try bu nał Lu -

do wy, zgi nął do pie ro w 1943 r. R. Na za re wicz, Po la cy – spa do chro nia rze – wy wia dow cy na za ple czu fron tu
wschod nie go, War sza wa 1974, s. 37–39; idem, Ra zem na taj nym fron cie. Pol sko -ra dziec kie współ dzia ła nie
wy wia dow cze w la tach II woj ny świa to wej, War sza wa 1983, s. 81–83; P. Gon tar czyk, op. cit., s. 73. Już dzień
póź niej Ró żań ski wy py ty wał Do bro wol skie go, czy jest pe wien, ja ko by do li kwi da cji mia ło dojść w 1940 r.,
wy raź nie przy tym su ge ru jąc, że za mach mógł być prze pro wa dzo ny w zde cy do wa nie póź niej szym ter mi nie.
AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 15 XII 1949 r., k. 25. Jó zef Ja rosz
ps. „Wi cek” – ko mu ni sta, czło nek KPP i PPR. Or ga ni za tor od dzia łów par ty zanc kich GL oraz do wód ca Okrę -
gu Ra dom GL.
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D.: To co, ja pra co wa łem dla Niem ców... ge sta po? Przed 1939 r. (po na my śle)... tak ja by -
łem na Szu cha przed sta wio ny ja ko czło wiek, któ ry pra co wał dla wy wia du nie miec kie go.

Płk: Więc mów wszyst ko, jak by ło.
D.: nie od po wia da. Chcę mó wić, ale jak i gdzie. Chcę mó wić, bo są fak ty, ale jak”59.
Jesz cze te go sa me go dnia prze pro wa dzo no qu asi -kon fron ta cję mię dzy Do bro wol skim

a Emi lią Ja ro sze wicz pod da wa ną od ro ku nie zwy kle bru tal ne mu śledz twu6 0. Nie ule ga wąt -
pli wo ści, że ca ła ope ra cja by ła wcze śniej do kład nie za pla no wa na, a jej głów nym ce lem
mogło być utwier dze nie po dej rza ne go w praw dzi wo ści zło żo nych przez sie bie fał szy wych
ze znań: „Otwar to drzwi do ko ry ta rza, przy sła nia jąc mnie ty mi drzwia mi. Ró żań ski dał znak
rę ką, usły sza łem ja kiś szept na ko ry ta rzu, a po tem głos Emi lii Ja ro sze wi czo wej, któ rą znam.
Ja ro sze wi czo wa wy po wie dzia ła – a jak z to nu i szyb ko ści jej słów mo głem wnio sko -
wać – od czy ta ła zda nie tej tre ści, że skon tak to wa łem jej mę ża z dwo ma ge sta pow ca mi, któ -
rych na zwi ska przy ta cza ła, a któ rych obec nie nie pa mię tam, po czym za mknię to drzwi
od ko ry ta rza i kon fron ta cja się skoń czy ła. Po tem wy ma ga no ode mnie w śledz twie, bym po -
twier dzał te oko licz no ści i roz sze rzał je”61.

Na efek ty kon se kwent ne go pra nia mó zgu nie trze ba by ło dłu go cze kać. Już dzień póź -
niej Do bro wol ski uzna wał ko la bo ra cję z ge sta po, a przed woj ną współ pra cę z wy wia dem
nie miec kim w Pol sce, za bez dy sku syj ny punkt swo je go ży cio ry su. Roz sze rzył tak że swo je
ze zna nia od no szą ce się do in fil tra cji or ga ni za cji le wi co wych, twier dząc, że no tat ki in for ma -
cyj ne spo rzą dzał w dwóch eg zem pla rzach, po jed nym dla kontr wy wia du pol skie go i wy wia -
du nie miec kie go. Co wię cej, to wła śnie owe kon tak ty sprzed 1939 r. uznał za ele ment de -
cy du ją cy o otrzy ma niu pra cy u Ja ro sze wi cza, któ re mu pod czas oku pa cji za le ża ło
na na wią za niu bliż szych kon tak tów z Niem ca mi62. Nie mniej jed nak po za pod su wa ny mi
na bie żą co ogól ni ka mi, ma ją cy mi nadać śledz twu po żą da ny kie ru nek, nie zmien nie trud no
przy cho dzi ło wy do by wa nie z Do bro wol skie go tak ocze ki wa nych szcze gó łów do ty czą cych
np. per so na liów osób, z któ ry mi współ pra co wał: 

„D.: Jak ja zo sta łem zwer bo wa ny, to nie pa mię tam. Przed skie ro wa niem mnie na ge sta -
po by łem na ze bra niu w Al. Ujaz dow skich.

Gen.: Co to by ło za ze bra nie?

59 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 15 XII 1949 r., k. 25. Do -
bro wol ski w swo ich ze zna niach miał naj praw do po dob niej na my śli Jó ze fa Ham me ra -Ba czew skie go (vel Hen -
ry ka Szwey ce ra) – agen ta Nad wy wia du Rzą du Lon dyń skie go utwo rzo ne go przez Abweh rę.

60 Emi lia Ja ro sze wicz zo sta ła aresz to wa na w paź dzier ni ku 1948 r. Prze słu chi wa na przez ofi ce rów śled -
czych Ta de usza Szy mań skie go i Je rze go Ka skie wi cza by ła re gu lar nie bi ta i po ni ża na. Jó zef Ró żań ski na kła -
niał ją do skła da nia ob cią ża ją cych jej mę ża ze znań, przed sta wia jąc jed no cze śnie pi smo Al fre da Ja ro sze wi cza
za świad cza ją ce o sto sun kach łą czą cych go pod czas woj ny z in ny mi ko bie ta mi. AIPN, 01476/143, Uza sad nie -
nie do wy ro ku w spra wie Ro ma na Rom kow skie go i in nych, 11 XI 1957 r., k. 17, 28–29.

61 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 4 XII 1954 r.,
k. 227. Jesz cze pod ko niec li sto pa da 1949 r. Emi lia Ja ro sze wicz skła da ła ob szer ne ze zna nia na te mat kon tak -
tów Do bro wol skie go z ge sta po, kri po oraz po li cją gra na to wą: „Do bro wol ski Szczę sny utrzy my wał kon tak ty
z ge sta pow ca mi – Kon fel dem, Glot zem, Ham me rem i Le wan dow skim – oraz pra cow ni ka mi kri po – Mar kow -
skim Ma ria nem, Zaj dlem Edwar dem i po li cjan ta mi Za krzew skim Mi cha łem i Ko by liń skim Ja nem. Z po le ce -
nia Ja ro sze wi cza ww. prze ka zy wał spi sy człon ków GL, PPR, AK ce lem prze pro wa dze nia aresz to wań i li kwi -
da cji, [z] cze go ww. zda wa li mu re la cję, a on z ko lei prze ka zy wał to Ja ro sze wi czo wi”. AIPN, 0298/630, t. 5,
Wy pi sy z ze znań Emi lii Ja ro sze wicz do ty czą cych Szczę sne go Do bro wol skie go, 23–25 XI 1949 r., k. 44. O bli -
skiej współ pra cy Ja ro sze wi cza i Do bro wol skie go na rzecz Od dzia łu II Ko men dy Głów nej SZP-ZWZ-AK ze -
zna wał po nad to Sta ni sław Nie nał tow ski. AIPN, 0298/630, t. 6, Wy pis z ze znań Sta ni sła wa Nie nał tow skie go
do ty czą cych Szczę sne go Do bro wol skie go, 5 IV 1949 r., k. 50.

62 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gra my z roz mów ze Szczę snym Do bro wol skim, 16 i 19 XII 1949 r., k. 25–26, 28.
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D.: By ło tam kil ka na ście osób z tych, któ rzy pra co wa li dla Niem ców do 1939 r. Mó wio -
no tam o zbli że niu, któ re by ło do 1939 r. Na tym ze bra niu by ły py ta nia, póź niej uda łem się
do ge sta po.

Gen.: Kto was wprow[adził] na to ze bra nie.
D.: To ma szew ski, ale te go nie je stem pe wien.
Gen.: Kto jest re ży se rem tej gry? Dla cze go tak ze zna je cie?”63.
Lek tu ra za pi sów z wie lo krot nie po wta rza ją cych się ja ło wych prób na kło nie nia Do bro -

wol skie go do po da wa nia kon kret nych in for ma cji od no śnie do swo jej dzia łal no ści agen tu ral -
nej wy wo łu je cza sem wra że nie, ja ko by Rom kow ski i Ró żań ski by li prze ko na ni o praw dzi -
wo ści sta wia nych mu za rzu tów. Ko lej ne py ta nia na po ty ka ły jed nak co naj wy żej na proś by
po dej rza ne go o pod po wiedź.

Pod czas ca łe go śledz twa to przede wszyst kim Ró żań ski świa do mie i umie jęt nie kształ -
to wał je go at mos fe rę. Czę sto opie rał ją na do bro tli wie po wta rza nych obiet ni cach i ra dach,
nie jed no krot nie wda jąc się w dłu go trwa łe dys ku sje na te mat po wo dów nie pa mię ci po dej -
rza ne go co do nie któ rych zda rzeń z prze szło ści: 

„Płk: Trze ba od rzu cić bła zeń stwo, bla gę, a trze ba mó wić o pro stych ludz kich spra wach,
bo to są pro ste ludz kie spra wy, cho ciaż kom pli ku je je ży cie”64. 

Z dru giej stro ny, gdy tyl ko Do bro wol ski w spra wach dla śledz twa za sad ni czych za czy -
nał ze zna wać nie po my śli Ró żań skie go, ten od ra zu na rzu cał nie zwy kle bru tal ną je go for -
mę. Zda rza ło się, że w związ ku z tym Chim czak ro bił w ste no gra mach spe cjal ne ad no ta cje,
co ak tu al nie dzie je się w po ko ju prze słu chań: „Roz mo wa płk. z D. na te mat wro go ści je go
i za cho wa nia się w śledz twie. Roz mo wa idzie w kie run ku zła ma nia D., któ ry za cho wu je się
jak bła zen, bro ni się tyl ko, że nie jest on zde cy do wa nym i świa do mym wro giem. Roz mo wa
ta jed nak wpły wa na nie go roz bra ja ją co – przy naj mniej ze wnętrz nie i chwi lo wo”. I da lej
w ste no gra mie: 

„Płk: U was jest me to da – zgi nę, a nie po wiem.
D.: Nie pa mię tam punk tu wyj ścia i to wstrzy mu je ca łe mo je ze zna nia [...].
Płk: Trze ba prze stać być chło pacz kiem, trze ba mieć tro chę do brej wo li. Was prze cież

Jar[osze wicz] i in ni nie trak to wa li po waż nie, a trze ba stać się po waż nym czło wie kiem.
A wasze za cho wa nie się jest nie po waż ne. Kon cep cja wa sza jest nie po waż na. Wy je ste ście
za kła ma nym wro giem. Po wiedz cie, kto was trzy ma – ma ma czy wiel ka mi łość do Pol ski

Lu do wej? (D. w tym miej scu ni by pła cze)”65.
Ta moż li wie naj więk sza am pli tu da w sto so wa niu na ci sku psy chicz ne go bez wąt pie nia

sta no wi ła me to dę zdo by wa nia no wych ze znań. Nie co ina czej prze słu cha nia wy glą da ły
w obec no ści Rom kow skie go, w cza sie któ rych po dej rza ny czę sto mie wał za za da nie je dy -
nie po now ne zre fe ro wa nie już wcze śniej wy mu szo nych na nim ze znań66.

63 Ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 17 XII 1949 r., k. 27.
64 Ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 19 XII 1949 r., k. 28. Te go ty pu ra dy po -

wta rza ne przez Ró żań skie go w dys ku sji z po dej rza nym zaj mu ją czę sto ca łe stro ny spi sy wa nych przez Chim -
cza ka ste no gra mów. 

65 Ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 20 XII 1949 r., k. 29–30.
66 Na przy kład kil ka krot nie zda rzy ło się, że za nim Rom kow ski roz po czął no we prze słu cha nie, na ka zy wał

Do bro wol skie mu zre fe ro wa nie wszyst kich prze stępstw, ja kie po peł nił: „Gen.: Za co sie dzi cie w wię zie -

niu? D.: Współ dzia ła nie z Ja ro sze wi czem w zbrod ni czych czy nach przed woj ną [...]. 1. Współ pra co wa łem
z ma fią dwój kar ską do 1939 r.; 2. Współ pra co wa łem z Niem ca mi do 1939 r.; 3. Bra łem współ udział z Ja ro -
sze wi czem i Bu czyń skim w li kwi do wa niu ko mu ni stów; 4. Po śred ni czy łem w kon tak tach mię dzy Jar[osze wi -
czem] a Niem ca mi”. Ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 19 XII 1949 r., k. 27; zob.
ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 21 XII 1949 r., k. 31.



Radosław Kurek 

240

V
A

R
IA

Ostat ni ste no gram z „roz mów” z Do bro wol skim, w któ rych udział wziął Rom kow ski,
po cho dzi z 21 grud nia 1949 r. Te go dnia ro la wi ce mi ni stra ogra ni czy ła się nie mal wy łącz -
nie do wy słu cha nia dia lo gu po mię dzy Do bro wol skim i Ró żań skim. W prze wa ża ją cej mie -
rze do ty czył on jed nak rze czy dru go rzęd nych: ży cia pry wat ne go po dej rza ne go (w tym rze -
ko me go uza leż nie nia od mor fi ny) czy ro man sów utrzy my wa nych pod czas woj ny przez
Ja ro sze wi cza67. Do bro wol ski za py ta ny zresz tą wprost, co my śli na te mat te go ostat nie go,
od po wie dział: 

„D.: To był czło wiek am bi cjo ner, ka rie ro wicz, ge szef ciarz, spe ku lant han dlo wy i po li tycz ny”68. 
Epi zo dycz ne pró by na wią za nia do py tań do ty czą cych współ pra cy z wy wia dem nie miec -

kim i ge sta po, tak jak wcze śniej, nie przy no si ły żad nych re zul ta tów. Być mo że za tem ostat -
nie za no to wa ne przez Chim cza ka sło wa Rom kow skie go wy ra ża ły prze ko na nie o fak tycz -
nym fia sku do tych cza so wych, wy tę żo nych za bie gów wo kół Do bro wol skie go: 

„Gen.: Wy nie chce cie być uczci wym czło wie kiem – wo li cie wie rzyć im, a nam nie chce -
cie wie rzyć [...]. My śli cie tyl ko o tym, jak się wy tłu ma czyć z da ne go prze stęp stwa”69. 

Te go sa me go dnia agent cel ny o pseu do ni mie „Adam ski” zło żył do nie sie nie na te mat za -
cho wa nia się Do bro wol skie go w okre sie, kie dy pod da wa ny był naj cięż szym prze słu cha -
niom70. We dług je go re la cji Do bro wol ski nie zdra dzał przed współ więź nia mi tre ści skła da -
nych przez sie bie ze znań, ogra ni cza jąc się je dy nie do po je dyn czych uwag rzu ca nych
naj czę ściej, gdy wy cień czo ny wra cał do ce li: „I znów raz na ja kieś py ta nie od po wie dział
dwu znacz nie: «Gdy je stem no cą prze słu chi wa ny, to przy cho dzą do po ko ju pa no wie z mi ni -
ster stwa», lecz kto – te go nie mó wił”71. Znacz nie sze rzej „Adam ski” oma wiał stan psy -
chicz ny i fi zycz ny, w ja kim znaj do wał się Do bro wol ski, po twier dza jąc w grun cie rze czy
jego kom plet ne za ła ma nie ner wo we ob ja wia ją ce się od mo men tu, gdy w prze słu cha niach
za czę li brać udział Rom kow ski i Ró żań ski: „Od te go dnia, kie dy pierw szy raz był ba da ny
przez ca łą noc, za po mi na się zu peł nie, tak że gdy wró cił ra no oko ło go dzi ny 6.00, za py tał
się w ce li: «Co, jesz cze nie by ło ape lu?». My śmy się za czę li z nie go śmiać, to on od po wie -
dział, że się po my lił. Wi dać by ło u nie go pew ne zmie sza nie, lecz sta rał się nie dać po so bie
po znać te go zmie sza nia”72. Agent cel ny pod kre ślał po nad to, że głów nie w ostat nich dniach
wi dać po Do bro wol skim du że zmę cze nie: „W ogó le z ni kim nie roz ma wia, a tyl ko spał by
bez prze rwy [...]. Gdy sie dząc, za śnie i jest przez któ re go z nas ru szo ny, aby nie spał, to
gwał tow nie pod no si się zmie sza ny”73. Co cie ka we, je den z do no sów „Adam skie go” prze -
pi sa no w for mie no tat ki in for ma cyj nej w aż sied miu eg zem pla rzach.

Prze rwa w prze słu cha niach trwa ła do 28 grud nia, kie dy wzno wił je już sam Jó zef Ró żań -
ski. Wbrew ocze ki wa niom puł kow ni ka Do bro wol ski nie był jed nak skłon ny, aby roz sze rzyć
swo je do tych cza so we ze zna nia. Wręcz prze ciw nie, po ty go dnio wej prze rwie roz po czął się
uspra wie dli wiać, co spo tka ło się z gwał tow ną re ak cją Ró żań skie go: 

„D.: Ja so bie zda ję spra wę z mo jej ro li zbrod ni czej, co jest dla mnie tra gicz ne. Ja po woj -
nie nie zda wa łem so bie spra wy z te go, co by ło.

67 Ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 21 XII 1949 r., k. 31–32.
68 Ibi dem, k. 31.
69 Ibi dem.
70 W tym cza sie Do bro wol ski prze by wał w ce li z trze ma in ny mi więź nia mi: Ja ku bo wi czem, Czer wia kow -

skim i Pa ły sem. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie -
go, 28 IX 1956 r., k. 232.

71 AIPN, 0298/630, t. 6, No tat ka in for ma cyj na z do nie sie nia agen ta cel ne go ps. „Adam ski”, 21 XII 1949 r.,
k. 61.

72 Ibi dem.
73 Ibi dem, k. 62.
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Płk: U was jest chęć uciecz ki z te go wszyst kie go [...].
D.: Wej ście mo je do «Ży cia» i pra ca – jed nak ja wsze dłem tam nie ja ko pro wo ka tor.
Płk: Po wiedz cie o swo jej nie uczci wo ści – dla cze go nie chce cie jej zde ma sko wać [...].

Wy wa szą tak ty ką ro bi cie to, że by być na ła wie oskar żo nych.
D.: To stwo rzy ły oko licz no ści, a nie mo ja sym pa tia do hi tle ry zmu”74.
W tym świe tle po wrót do dys ku sji o szcze gó łach współ pra cy z Niem ca mi nie mógł przy -

nieść żad nych re zul ta tów. Nie uda ło się to na wet mi mo po now ne go sto so wa nia tor tur:
„Różań ski bił mnie po gło wie i po twa rzy zdję tym z sie bie pa sem woj sko wym i przy tym
mó wił do ofi ce ra śled cze go, że on mu si so bie zro bić przy jem ność, kie dy jest na Mo ko to -
wie, i dać «po mor dzie» Do bro wol skie mu”75. Re zul ta tu nie przy nio sła rów nież sto so wa na
re gu lar nie nie zwy kle bru tal na pre sja psy chicz na: „Ró żań ski krzy czał do mnie, że on mo je
kil ku mie sięcz ne dziec ko spro wa dzi do wię zie nia i w mo ich oczach bę dzie je ka to wał
na śmierć”76. Wresz cie, roz po czął on roz py ty wać Do bro wol skie go na te mat je go mat -
ki – Mar ty i te go, co mo gła wie dzieć o je go po czy na niach w cza sie woj ny. Naj praw do po -
dob niej pod groź bą na tych mia sto we go aresz to wa nia Do bro wol ski przy pi sał jej zna jo mość
nie mal że każ de go aspek tu swo jej dzia łal no ści, co w re zul ta cie do pro wa dzi ło do we zwa nia
matki w ce lu prze pro wa dze nia kon fron ta cji z sy nem77. Stycz nio we spo tka nie w mu rach mo -
ko tow skie go wię zie nia ogra ni czy ło się jed nak nie mal wy łącz nie do wy mu szo nych próśb
Do bro wol skie go, aby po wie dzia ła wszyst ko, o czym wie, oraz że by mia ła za ufa nie do ofi -
ce rów śled czych. O prze bie gu póź niej sze go prze słu cha nia mat ki Ró żań ski krót ko po in for -
mo wał Do bro wol skie go, ja ko by mia ła ona kła mać w ze zna niach na je go te mat, ale mniej
niż ro bił to on sam78.

Ostat nim waż nym ak tem „roz mów” by ło prze słu cha nie do ty czą ce współ pra cy z Je rzym
Al brech tem79. Pią te go stycz nia 1950 r. – być mo że pod wpły wem tor tur – Do bro wol ski nie -
spo dzie wa nie stwier dził, że kon tak ty z wy wia dem nie miec kim przed woj ną utrzy my wał
za po śred nic twem ro dzi ny Al brech ta. Po za fak tem spo tkań w do mu na ul. Szczy glej nie po -
tra fił jed nak wska zać kon kret nej oso by, z któ rą się kon tak to wał, choć je go ro ze zna nie w sto -
sun kach ro dzin nych Al brech ta by ło, jak się zda je, do syć do bre. Po nad to Do bro wol ski kon -
se kwent nie twier dził, że ów prze szedł tę sa mą dro gę co on, tzn. że przed 1939 r. rów nież
współ pra co wał z Od dzia łem II Szta bu Głów ne go WP80. Roz mo wa na te mat jed ne go
z najbliż szych to wa rzy szy Do bro wol skie go z cza su woj ny być mo że mia ła prze ła mać
barierę ze znań do ty czą cych kon tak tów z sa my mi Niem ca mi. Nie mniej jed nak, tak jak
w przy pad ku rze ko mej współ pra cy z wy wia dem nie miec kim i ge sta po, rów nież i to prze słu -
cha nie utknę ło, gdy po dej rza ny miał przejść do omó wie nia szcze gó łów swo jej dzia łal no ści.

74 Ibi dem, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 28 XII 1949 r., k. 33.
75 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 4 XII 1954 r.,

k. 226.
76 Ibi dem.
77 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 28 XII 1949 r., k. 34–35;

AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 4 XII 1954 r.,
k. 226.

78 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 2 X 1956 r.,
k. 233.

79 Po la tach Do bro wol ski twier dził, że przez znacz ną część do cho dze nia pro wa dzo ne go przez Rom kow -
skie go i Ró żań skie go re gu lar nie był na kła nia ny do skła da nia ze znań ob cią ża ją cych Al brech ta. Ibi dem, Pro to -
kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 28 IX 1956 r., k. 232. Po za ostat nim eta pem „roz mów” nie
zna la zło to jed nak wy raź ne go po twier dze nia w ste no gra mach spo rzą dza nych przez Chim cza ka na prze ło -
mie lat 1949 i 1950. 

80 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 5 I 1950 r., k. 41–42. 
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To naj pew niej spra wi ło, że po krót kim prze słu cha niu 7 stycz nia Ró żań ski de fi ni tyw nie za -
koń czył „roz mo wy” z Do bro wol skim.

W lu tym 1950 r. do cho dze nie w spra wie Do bro wol skie go prze jął ofi cer śled czy Jan
Grzę da. Rów no le gle za de cy do wa no rów nież o prze wie zie niu po dej rza ne go do pod war -
szaw skie go wię zie nia bez pie ki, miesz czą ce go się w wil li „Spa cer” w Mie dze szy nie. Od tej
po ry w prze słu cha niach re gu lar nie uczestniczył Ana tol Fej gin, szef Biu ra Spe cjal ne go MBP
po wsta łe go w miej sce Gru py Spe cjal nej. Tak jak w po przed nim przy pad ku, tak i te raz Do -
bro wol ski znał swo je go głów ne go opraw cę, z któ rym pro wa dził wspól ną dzia łal ność
w war szaw skiej mło dzie żów ce ko mu ni stycz nej tuż przed woj ną. Jesz cze w ze zna niach skła -
da nych sa me mu tyl ko Chim cza ko wi kil ka krot nie wy mie niał Fej gi na wśród gru py osób, któ -
ra nie tyl ko wie dzia ła o zło żo nej przez nie go de kla ra cji współ pra cy z Od dzia łem II Szta bu
Głów ne go WP, lecz także bez po śred nio do ra dza ją cej mu, jak za cho wać się w za ist nia łej
sytu acji81. Nie przy nio sło to jed nak zła go dze nia sto so wa nych w śledz twie udręk, wręcz
prze ciw nie82. Wpraw dzie prze wie zie nie Do bro wol skie go do Mie dze szy na świad czy ło, że
zna lazł się wśród aresz to wa nych o naj więk szym zna cze niu dla spra wy Le cho wi cza i Ja ro -
sze wi cza, ale pod ję te przez Fej gi na pró by ukie run ko wa nia śledz twa na no we to ry nie przy -
nio sły zna czą cych re zul ta tów8 3. Je dy nym wy mier nym efek tem je go za bie gów sta ła się na -
to miast nie uda na pró ba sa mo bój stwa po dej rza ne go – Do bro wol ski po łknął wy krę co ną
wcze śniej za rdze wia łą śru bę z pry czy znaj du ją cej się w ce li. 

Śledz two za koń czo no je sie nią 1950 r. prze wie zie niem Do bro wol skie go z po wro tem
do wię zie nia na Mo ko to wie. Tam spę dził ko lej ne la ta aż do swo je go zwol nie nia 20 stycz -
nia 1955 r.84 We wnio skach do no tat ki w spra wie prze ciw ko Szczę sne mu Do bro wol skie mu
z 30 grud nia 1954 r. wi ce pro ku ra tor Na czel nej Pro ku ra tu ry Jan Tra czew ski stwier dzał:
„Bio rąc pod uwa gę wszyst kie oko licz no ści spra wy, to że w spra wie brak jest ja kich kol wiek
ma te ria łów ob cią ża ją cych Szczę sne go Do bro wol skie go po za je go wy ja śnie nia mi skła da ny -
mi pod przy mu sem, względ nie w sta nie cho ro by umy sło wej, i te go ro dza ju bo wiem fakt
miał miej sce, że obec nie wszyst kie te wy ja śnie nia od wo łał, uwa żam, że spra wa prze ciw ko
Szczę sne mu Do bro wol skie mu win na być umo rzo na wo bec bra ku do wo dów wi ny, a on sam
zwol nio ny z aresz tu”85. 

81 Ibi dem, t. 3, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 22 XI 1949 r., k. 80–83.
82 Do bro wol ski mó wił po la tach: „Fej gi na zna łem sprzed woj ny z pra cy or ga ni za cyj nej i w związ ku z tym

spo dzie wa łem się, że je go sto su nek do mnie bę dzie in ny. Fej gin jed nak ten fakt wy ko rzy sty wał w od wrot nym
kie run ku i zmie rzał do po głę bie nia mo je go sta nu de pre sji [...]. Oświad czył przy tym, że wpraw dzie rzad ko za -
rzą dza bi cie, ale je śli już ka że bić – to moc no”. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia
Szczę sne go Do bro wol skie go, 2 X 1956 r., k. 234–235.

83 Punk tem wyj ścia do prze słu chań pro wa dzo nych przez Fej gi na by ła kon cep cja pro wo ka tor skie go li stu
Al brech ta do Ko min ter nu z koń ca 1939 r., któ ry miał rze ko mo świad czyć o je go nie uczci wych in ten cjach wo -
bec pol skich ko mu ni stów. Za wie rał on m.in. py ta nie o moż li wość pod ję cia wal ki na ro do wo wy zwo leń czej
na te re nach oku po wa nych przez Niem ców, a je go treść by ła kon sul to wa na tak że z Fej gi nem, prze by wa ją cym
w tamtym cza sie we Lwo wie. Po mi mo nie uzy ska nia wią żą cej od po wie dzi Do bro wol ski i Al brecht wkrót ce
zde cy do wa li się na po wrót do oku po wa nej War sza wy. AIPN, 0298/630, t. 1, No tat ka in for ma cyj na Ka zi mie -
rza Mi cha la ka w spra wie śledz twa prze ciw ko Szczę sne mu Do bro wol skie mu, li sto pad 1954 r., k. 86; AAN,
Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 2 X 1956 r., k. 234.

84 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 2 X 1956 r.,
k. 233–235; zob. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół prze słu cha nia Ja na Grzę dy, 7 VIII 1956 r.,
k. 180.

85 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/166, No tat ka wi ce pro ku ra to ra Na czel nej Pro ku ra tu ry Ja na Tra czew -
skie go w spra wie prze ciw ko Szczę sne mu Do bro wol skie mu, 30 XII 1954 r., k. 132.
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„Wio sną 1955 r. – wspo mi nał Hen ryk Bo ro tyń ski, bli ski zna jo my Do bro wol skie -
go – wkrót ce po uwol nie niu, spo tka łem go przy pad kiem na uli cy, mi zer ne go i wy chu dzo -
ne go, jesz cze bez na leż nej mu re ha bi li ta cji, ale już go to we go do pra cy, do dzia ła nia. Szyb -
ko zgo dził się wejść do ze spo łu «Ży cia War sza wy»; w la tach od wil ży i Paź dzier ni ka był
wśród nas, roz go rącz ko wa nych i roz pa rzo nych, tym, któ ry nie tyl ko nie wra cał my ślą
do swej krzyw dy, lecz da wał przy kład od po wie dzial no ści za sło wo, sta wiał na pierw szym
miej scu nie to, co złe by ło, lecz to, co trze ba na pra wić i bu do wać w Pol sce”86. Ja ko wiel ki
orę dow nik prze mian po li tycz nych za cho dzą cych w PRL Do bro wol ski pu bli ko wał nad to
na ła mach ty go dni ka „Po Pro stu”. We wrze śniu 1957 r. ze zna wał ja ko świa dek na pro ce sie
swo ich nie daw nych opraw ców: Rom kow skie go, Ró żań skie go i Fej gi na. Cho ry na ra ka,
zmarł 6 sierp nia 1961 r., ma jąc nie speł na 47 lat. Zo stał po cho wa ny na Cmen ta rzu Woj sko -
wym na Po wąz kach87. „Ja kim był Szczę sny? – pi sa no po je go śmier ci na ła mach «Ży cia
War sza wy» – Czło wie kiem o bez brzeż nej do bro ci i życz li wo ści dla lu dzi. Czło wie kiem tak
głę bo ko bez in te re sow nym, ja kich nie jest da ne czę sto spo ty kać w ży ciu. Był czło wie kiem
bar dzo wraż li wym na krzyw dę ludz ką, a swo je krzyw dy szyb ko za po mi na ją cym”88. 

*   *   *

Do cho dze nie w spra wie Szczę sne go Do bro wol skie go mia ło bez wąt pie nia szcze gól ne
zna cze nie. Naj le piej świad czy o tym fakt czę ste go uczest nic twa w prze słu cha niach (za rów -
no tych pro wa dzo nych przez Rom kow skie go i Ró żań skie go, jak i póź niej przez Fej gi na)
sowiec kich do rad ców przy MBP – puł kow ni ków Sie mio na Da wy do wa i Ju ri ja Ni ko łasz ki -
na89. Pod ko niec 1954 r. Do bro wol ski, być mo że nie do koń ca świa do my ro li tzw. so wiet -
ni ków, pi sał w li ście do mi ni stra spra wie dli wo ści Hen ry ka Świąt kow skie go: „Mo ral ne i po -
li tycz ne zna cze nie ma ta oko licz ność, że gru pa Rom kow skie go, Ró żań skie go i Fej gi na
wcią ga ła w or bi tę swo jej dy wer syj no -sa bo ta żo wej dzia łal no ści wyż szych ofi ce rów ra dziec -
kiej służ by bez pie czeń stwa, do ko nu jąc tym sa mym roz sze rze nia swo jej wro giej, szkod ni -
czej ro bo ty w ska li mię dzy na ro do wej i ob ję cia nią przy ja cie la Pol ski i oj czy zny so cja li zmu
Związ ku Ra dziec kie go”90. Z nie co in nej per spek ty wy du że za in te re so wa nie Do bro wol skim
prze ja wiał ofi cer śled czy Je rzy Ka skie wicz, któ ry skłon ny był przy pi sy wać udzia ło wi

86 H. Ko ro tyń ski, op. cit., s. 339.
87 AIPN, 2548/3, Prze gląd roz pra wy są do wej prze ciw ko Ro ma no wi Rom kow skie mu i in., k. 181; H. Ko -

ro tyń ski, op. cit., s. 341; M. Dą brow ska, op. cit., s. 293; zob. Spis po cho wa nych na Po wąz kach Woj sko wych
(d. Cmen ta rzu Ko mu nal nym Po wąz ki) w War sza wie – www.cmen ta rium.so wa.we bsi te.pl, 3 IX 2012 r.

88 Cyt. za H. Ko ro tyń ski, op. cit., s. 338.
89 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/164, List Ana to la Fej gi na do KC PZPR, 19 XI 1954 r., k. 41; AAN,

Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to ko ły prze słu chań Szczę sne go Do bro wol skie go, 26 IX i 2 X 1956 r.,
k. 230, 235. Na te mat ro li tzw. so wiet ni ków w MBP zob. m.in.: M. Kur kie wicz, B. Nosz czak, Okiem so wiet -
ni ka – ra port do rad cy z Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pań stwo we go ZSRS o pra cy pol skie go Mi ni ster stwa
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go (8 czerw ca 1951 r.), „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2010,
t. 3, s. 205 i nn.; K. Szwa grzyk, Ro la ofi ce rów so wiec kich w apa ra cie bez pie czeń stwa Pol ski („cy wil nym”
i woj sko wym) [w:] W ob ję ciach Wiel kie go Bra ta. So wie ci w Pol sce 1944–1993, red. K. Ro kic ki, S. Stę pień,
War sza wa 2009; H. Do mi ni czak, Or ga ny bez pie czeń stwa PRL 1944–1990. Roz wój i dzia łal ność w świe tle
doku men tów MSW, War sza wa 1997, s. 39–40; A. Pacz kow ski, Dzie ci Fe lik sa Ed mun do wi cza. Zwią zek Ra -
dziec ki a pol ski apa rat bez pie czeń stwa w la tach 1944–1956, „Rzecz po spo li ta”, 27–28 I 1996, s. 16; Apa rat
bez pie czeń stwa w Pol sce w la tach 1944–1956. Tak ty ka, stra te gia, me to dy, t. 1: La ta 1945–1947, oprac.
A. Pacz kow ski, War sza wa 1994, s. 5–6.

90 AIPN, 0298/630, t. 1, List Szczę sne go Do bro wol skie go do Hen ry ka Świąt kow skie go, 9 XII 1954 r.,
k. 137.
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w prze słu cha niach wi ce mi ni stra MBP swo iste go ro dza ju wa lor edu ka cyj ny dla kadr Gru py
Spe cjal nej. Jak twier dził w swo ich ze zna niach, po wspo mnia nej od pra wie z po cząt ku grud -
nia 1949 r.: „Po now nie za czę ła się «in ten syw na» pra ca. Po ka zał ją sam wi ce mi ni ster Rom -
kow ski”91. Nie by ło za tem ta jem ni cą wśród śled czych, kto oraz w ja ki spo sób pro wa dzi do -
cho dze nie.

Na prze bie gu śledz twa za wa żył splot co naj mniej kil ku szcze gól nych oko licz no ści.
Pierw szą z nich by ła dru zgo cą ca kry ty ka prac Gru py Spe cjal nej z dru giej po ło wy 1949 r.
po łą czo na ze sta łym na ci skiem ści słe go kie row nic twa PZPR na jak naj szyb sze efek ty jej za -
bie gów. Do pro wa dzi ło to do aresz to wa nia ko lej nej gru py osób w spra wie Le cho wi cza i Ja -
ro sze wi cza, wśród któ rej nie rzad ko znaj do wa ły się oso by ma ją ce bar dzo ni kłe po wią za nia
z głów ny mi po dej rza ny mi. Dru gą oko licz no ścią – być mo że kluczową, choć zde cy do wa nie
naj trud niej da ją cą się udo ku men to wać – był rys cha rak te ro lo gicz ny Do bro wol skie go. Bar -
dzo szyb ko i bez sto so wa nia środ ków przy mu su fi zycz ne go do szło u nie go do za ła ma nia
psy chicz ne go, co w re zul ta cie do pro wa dzi ło go do nie świa do me go kon fa bu lo wa nia nie któ -
rych ze znań oraz do pa so wy wa nia ich do tez przed sta wia nych mu naj pierw przez Chim cza -
ka, a póź niej przez Rom kow skie go i Ró żań skie go. Na stą pi ło tu po nad to swo iste go ro dza ju
sprzę że nie zwrot ne, gdy Chim czak, po słu gu jąc się pla nem pra cy Rom kow skie go, uzy skał
do kład nie ta kie ze zna nia, ja kie naj bar dziej in te re so wa ły wi ce mi ni stra. W re zul ta cie oso bi -
ście po ja wił się on wraz z Ró żań skim – naj bar dziej ob wi nia nym za pra cę Gru py Spe cjal -
nej – by prze słu chi wać Do bro wol skie go w ka za ma tach mo ko tow skie go wię zie nia. Wresz -
cie, trze ci, ostat ni aspekt te go do cho dze nia, tj. bru tal ne me to dy sto so wa ne przez tych dwóch
wy so kich funk cjo na riu szy UB. Bez wąt pie nia by ły one środ kiem do uzy ska nia od Do bro -
wol skie go od po wie dzi, któ re mo gły by nie tyl ko nadać po now ne go roz pę du spra wie Le cho -
wi cza i Ja ro sze wi cza, lecz tak że od ku pić w oczach Bie ru ta, Ber ma na i Min ca wcze śniej szą
kom pro mi ta cję pod wład nych wi ce mi ni stra i je go sa me go.

Po zo sta je py ta nie, dla cze go wła ści wie za mysł Rom kow skie go i Ró żań skie go nie do szedł
do skut ku? Prze cież ze ste no gra mów „roz mów” ja sno wy ni ka, że Do bro wol ski pod pi sał by
każ dy pod su nię ty mu pro to kół ze zna nia. Przy kła dy licz nych spraw pro wa dzo nych w ów -
cze snym cza sie przez bez pie kę po ka zu ją, że prze szko dą nie mo gła być tu ewen tu al na ko -
niecz ność skła da nia wy ja śnień przed są dem. Być mo że cho dzi ło o pew ną pe dan te rię w po -
stę po wa niu od no szą cym się do spraw po wią za nych z Wła dy sła wem Go muł ką. Tak mó wił
o niej Jó zef Świa tło tuż po swo jej uciecz ce na Za chód: „Ko mu ni ści ma ją jed nak swo isty
sza cu nek dla swo iście po ję te go pra wa. Chcą mieć do wo dy wi ny. Chcą wy ka zać ca łe mu
świa tu, że mord był wy ro kiem spra wie dli wo ści, a je że li się uda, uzy skać przy zna nie się
oskar żo ne go do wi ny”92. Do bro wol ski po czu wał się wpraw dzie do wi ny, ale je go ze zna nia

91 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/159, Ze zna nia wła sne Je rze go Ka skie wi cza, 30 VII 1955 r., k. 257.
Wnio ski pro ku ra to ra Ka zi mie rza Ku kaw ki z prze pro wa dzo ne go do cho dze nia prze ciw ko Jó ze fo wi Ró żań skie -
mu obej mo wa ły m.in. opis ro li Ro ma na Rom kow skie go ja ko głów ne go ini cja to ra sto so wa nia tor tur przez ofi -
ce rów śled czych MBP: „Rom kow ski od dzia ły wał de mo ra li zu ją co na swo ich pod wład nych, cheł piąc się sto so -
wa ny mi przez sie bie me to da mi prze mo cy i opo wia dał o wstrzą sa ją cych me to dach sto so wa nych przez nie go
w okre sie par ty zant ki”. AAN, Ko lek cja akt do ty czą cych ru chu ro bot ni cze go, 509/50, Za łącz nik (wnio ski z do -
cho dze nia w spra wie prze ciw ko Jó ze fo wi Ró żań skie mu), k. 4.

92 Z. Bła żyń ski, Mó wi Jó zef Świa tło. Za ku li sa mi bez pie ki i par tii 1940–1955, War sza wa 2003, s. 214.
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na wie lu eta pach do cho dze nia by ły zbyt ba ła mut ne, by móc przed sta wić je kie row nic twu
par tyj ne mu ja ko nie pod wa żal ny do wód ist nie nia spi sku kie ro wa ne go przez Go muł kę jesz -
cze od cza sów II Rze czy po spo li tej93. Nie zmie nia to jed nak fak tu, że trak to wa no je co naj -
mniej ja ko po szla ki, któ re póź niej wy ko rzy sty wa no pod czas po stę po wań prze ciw ko po zo -
sta łym po dej rza nym w spra wie Le cho wi cza i Ja ro sze wi cza94.

93 Pod ko niec 1954 r. ppłk Ka zi mierz Mi cha lak, ja ko pierw szy ba da ją cy do ku men ty śledz twa w spra wie
Do bro wol skie go pod ką tem sto so wa nych me tod, tak oce niał wia ry god ność je go ze znań: „Ze zna nia Do bro wol -
skie go za wie ra ją sze reg za sad ni czych sprzecz no ści. Róż ne fak ty są po da wa ne w kil ku wer sjach bez od wo ły -
wa nia po przed niej. Po za tym nie zna la zły one po twier dze nia w ze zna niach osób, któ re mia ły z nim współ dzia -
łać, względ nie na któ re się po wo łu je”. AIPN, 0298/630, t. 1, No tat ka in for ma cyj na Ka zi mie rza Mi cha la ka
w spra wie śledz twa prze ciw ko Szczę sne mu Do bro wol skie mu, li sto pad 1954 r., k. 87.

94 Na przy kład pod czas przy go to wań do pro ce su Al fre da Ja ro sze wi cza jesz cze w mar cu 1955 r. pla no wa -
no wy ko rzy stać Do bro wol skie go ja ko jed ne go z waż niej szych świad ków. Je go ro la mia ła się spro wa dzić
do po twier dze nia przed są dem, że – wbrew ze zna niom Ja ro sze wi cza – po wia do mił go o przy jeź dzie gru py ini -
cja tyw nej z ZSRR i pla nach utwo rze nia w związ ku z tym par tii ko mu ni stycz nej: „Na roz pra wie są do wej pod -
nie sie się spra wę wy da ne go na Ja ro sze wi cza w okre sie oku pa cji wy ro ku par tii za ujaw nie nie wo bec ZWZ
przy go to wań do po wo ła nia do ży cia PPR. Spra wa ta znaj dzie po twier dze nie w ze zna niach świad ka Do bro wol -
skie go Szczę sne go”. Jed no cze śnie do strze żo no jed nak za sad ni czy pro blem, na ja ki moż na by ło na tra fić pod -
czas je go ze znań przed są dem: „Do bro wol ski praw do po dob nie do da jed nak, że w pra sie «lon dyń skiej» uka -
za ło się wię cej szcze gó łów na ten te mat niż Ja ro sze wicz do wie dział się od nie go, z cze go on, Do bro wol ski,
wy cią ga wnio sek, iż spraw cą de nun cja cji jest kto in ny”. AIPN, 0298/341, No tat ka do ty czą ca przy go to wy wa -
ne go pro ce su prze ciw ko Al fre do wi Ja ro sze wi czo wi, 11 III 1955 r., k. 90.




