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do wiadomosci. Wkrótce zabrano go z celi. Kilka dni pózniej wprowadzo-
no mlodego czlowieka w mundurze oficerskim z odprutymi insygniami.
Byl to Konrad Dybowski. Pytam: - Pan jest oficerem? - Jestem kapitancm,
oficerem politycznym... - Byl tu Wladyslaw Dybowski... - To mój ojciec...
Rozmawialismy ostroznie, a w koncu Dybowski powiedzial, ze jest oskar-
zony o szpiegostwo. - Ale bezpodstawnie? - zapytalem. - Wie pan, to ma
zwiazek z Narodowymi Silami Zbrojnymi i Organizacja Polska... - odpo-
wiedzial. Uderzal mnie wielki szacunek Konrada Dybowskiego do ojca,
który zreszta byl jego podwladnym w siatce.

W sentencji wyroku na Dybowskich jest mowa miedzy innymi o spo-
rzadzaniu raportów zawierajacych dane dotyczace rozstawienia w okoli-
cy Legnicy artylerii przeciwlotniczej i katiusz, transportów wojskowych,
dyslokacji sztabu marszalka Rokossowskiegooraz o "celowymwstapieniu
przez WladyslawaDybowskiegodo PPRw charakterze agenta Organiza-
cji Polskiej".

Obaj zostali skazani na smierc i rozstrzelani w 1947 roku... W celi
znajdowal sie pan Dziuban, kurier Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
w moim przekonaniu aresztowanyza jakiesprzekrety,on zas twierdzil, ze
padl ofiara donosów zazdrosnych kolegów.Byl pan Ryszard Wygodzki,
o dosc wyraznych rysach semickich, pracownik MSZ, on z kolei mówil
o intrydze politycznej.Po latach dowiedzialemsieod StanislawaWygodz-
kiego, ze to jego- niestety - daleki kuzyn. Byltez lysy,zamkniety w sobie
pan, który przedstawil sie: - Sosnowski, ichtiolog... Milczacy jak ryba. Pra-

cownik naukowy SzkolyGlównej Gospodarstwa Wiejskiego. Okazalo sie,
ze jest mezem wspanialej Haliny Sosnowskiej,która - jako podwladna
Wincentego Kwiecinskiego- byla szefem jednej z komórek wywiadu
WiN. W jej sprawe byla z kolei wmieszana Danuta Bankowska,ale pan
Sosnowskinic o tym nie wiedzial, a i ja nie bylem sklonny do rozmów
w obecnosci swiadków.

Siedzial z nami równiez czlowiek,który zadziwial mnie kultura, wy-
kwintnym sposobem bycia i dziecieca naiwnoscia. Byl to pan Ksawery
Grocholski, ziemianin, w wieku okolo czterdziestu lat, rodzony brat Re-
migiusza Adama Grocholskiego,w 1926roku adiutanta marszalkaPilsud-
skiego,w 1943roku komendanta ,,Wachlarza",wczasie powstania komen-
danta Rejonu Mokotów Dolny. Z rozmów z panem Ksawerymwynikalo,
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ze ma zone, Niemke czy Austriaczke z pochodzenia, i dwoje malych dzie-
ci. Pewnego popoludnia wezwano go na przesluchanie. Wrócil po kilku
godzinach nieslychanie wzburzony. Tak sie skladalo, ze spalismy na jed-
nym sienniku rzuconym na waskie metalowe lózko. Przylgnal mi do ucha
i wyszeptal: - Zle ze mna. Pan jest z "Gazety Ludowej" i zna mojego bra-
ta... Ktos'o tym musi wiedziec... Mialem przed chwila konfrontacje... -
Z kim? - Z Cavendish-Bentinckiem, ambasadorem Wielkiej Brytanii.
Wpadl u mnie w domu. Nie wiedzial, ze jestem aresztowany... Oni roze-
brali piec i znalezli materialy... - Jakie materialy? - No, te, które mu prze-
kazywalem... - I co mam zrobic? - Kiedy pana wypuszcza, niech pan po-
rozmawia z moja rodzina, ale nie z zona, bo ona nic z tego nie rozumie...
- Sam pan porozmawia - staralem sie go pocieszyc. - Boje sie, ze nie prze-
zyje... Oni robia ze mnie kolaboranta, bo jako rzadca u Maurycego Potoc-
kiego w Jablonnie podejmowalem gestapowców... Odpowiedzialem, ze
w istocie Potocki goscil gestapowców, przekupywal, zalatwial zwolnienia
z Pawiaka. - Ale co ja do tego? - powiedzial Grocholski - Bylem rzadca,
wykonywalem polecenia, a teraz chca ze mnie zrobic zdrajce, swinie... Za-
brali go po kilku dniach. Wyrok smierci. Zostal stracony na Mokotowie
w 1947 roku. Po wyjsciu z aresztu staralem sie przekazac róznym ludziom
informacje o ich uwiezionych bliskich. Ostrzezono mnie, bym nie szukal
kontaktu z zona Grocholskiego, która nie umiejac pogodzic sie ze smier-
cia meza, nie chcac w to uwierzyc, uwiklala sie w jakies rozmowy z bez-
pieczniakami. Tragiczna sprawa.

Ksawery Grocholski zostal aresztowany razem z Waldemarem Bacza-
kiern... Pan - wpadajac w "kociolek" na Baluckiego - stal sie podejrza-
nym w tym samym sledztwie.

Jeszcze o tym nie wiedzialem... 24 grudnia osadzono mnie w celi
w X oddziale wiezienia na Rakowieckiej. Przez dwa dni bylem sam. Bez
rozmów, bez przesluchan. Zupa i chleb, które przynosili wiezniowie
Niemcy. Pomyslalem, ze to najpewniej zbrodniarze, których wyluskano
z obozów jenieckich. A trzeba powiedziec, ze ci Niemcy odgrywali na Mo-
kotowie duza role. Jeden z nich, doktor Otto - znalem to nazwisko z pla-
katów okupacyjnych - zajmowal sie w latach 1946-1948 wiezniami poli-
tycznymi. Bardzo bym chcial, zeby lekarze-Polacy, którzy tam pracowali,
zachowywali sie tak przyzwoicie jak on.
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Drugiego dnia swiat wepchnieto do celi czlowieka... Oslupialem! To
byl Jan Zaranski, kolega z redakcji "Gazety Ludowej". Uwazalem, ze to
nie jest przypadek. Chca podsluchac nasza rozmowe. Ale Janek mówi: -
Sluchaj, to przez pomylke, bo jest remont, maluja cele... No i nastepnego
dnia zabrano go z krzykiem. Wygladalo wiec na to, ze nie jakas tam per-
fidna akcja, tylko balagan. W czasie swiat Bozego Narodzenia slabnie
czujnosc strazników wieziennych na calym swiecie... Tak wygladalo, ale
wcale nie bylem tego pewien...

Niemniej w ciagu tych dwudziestu czterech godzin zdazylismy poro-
zmawiac. Ostroznie, rzecz jasna, niewinnie. Moja opowiesc byla prosta,
wpadlem w "kociolek" u znajomych, nie wiem, o co chodzi, nie mam nic
do powiedzenia. Zaranski uwazal, ze do wyborów mnie nie wypuszcza,
a potem z opresji wyciagnie mnie Mikolajczyk, bo przeciez PSL ma popar-
cie spoleczne, po wyborach bedzie odgrywac wazna role w polityce. Tak
uwazal. Ja z kolei dowiedzialem sie, ze przesluchiwal go Rózanski w zwiaz-
ku z pewna afera z czasów okupacji. Mianowicie MBP prowadzilo docho-
dzenie w sprawie agentki niemieckiej, agentki chyba raczej Abwehry niz
gestapo, Wandy Kronenberg, zcpsialej córki przyzwoitej, patriotycznej ro-
dziny Kronenbergów. Janek Zaranski spotykal ja na jakichs zabawach ta-
necznych, relacje mesko-damskie... I zdaje sie, ze chciano go tym szanta-
zowac. Upatrzyli go sobie, bo jego starszy brat Józef byl sekretarzem
Mikolajczyka w czasie rozmów w Moskwie, teraz zas objal kierownictwo
polskiej sekcji BBC. Ale wtedy o kulisach sprawy nie bylo mowy. Nato-
miast po latach - a przyjaznilem sie z nim az do jego smierci - nieraz do
tego wracalismy. Bo to krótkie spotkanie w celi kazalo mi sie zastanowic,
jak daleko pójdzie próba szantazu i jakie beda jej skutki. Pózniejsze zacho-
wanie Zaranskiego wskazywalo, ze czlowiek uczciwy, prawy, nie dal sie wy-
korzystac. Pracowal potem na podrzednych stanowiskach w Zachodniej
Agencji Prasowej, w jakichs malych pismach katolickich, tlumaczyl z nie-
mieckiego i wloskiego, wreszcie w latach siedemdziesiatych zostal redak-
torem niemieckiego wydania "Zycia Warszawy". Byl chory na astme,
umarl przedwczesnie.

Jak dlugo siedzial pan w pojedynczej celi?
Najwyzej dwa dni. Posadzono mnie z inzynierem lesnikiem Witoldem

Borowskim, oficerem rezerwy, nadlesniczym z Goldapi, przywiezionym do
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