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Tytuł fragmentu relacji W październiku 1945 roku zostałem aresztowany

Zakres terytorialny i czasowy Lublin; po 1944 roku

Słowa kluczowe działalność opozycyjna, podziemie po 1944 roku, represje komunistyczne

W październiku 1945 roku zostałem aresztowany

W październiku 1945 roku zostałem aresztowany, no bo współpracowałem z podziemiem. No co
to była moja współpraca? Ulotki robiłem. Chcieli mnie wciągnąć do podziemia. Nie chciałem tego,
przymuszali mnie i straszyli mnie. Ja mówię, mogę z wami współpracować, no i tam dla nich to
robiłem. I to kolega serdeczny to niby stworzył taką organizację młodzieżową, ona się nazywała
„BÓJ”, młodzieżowa organizacja. No i tak, że myśmy się tylko znali siedmiu, ale każdy miał swoją
robotę. Co się potem okazało, że ten co tak zorganizował, to nas wszystkich wydał. Co się
okazało, że jego wujek w UB był. On też to samo robił, też współpracował z podziemiem, tylko
jego uratowało to, że miał wujka. Wydał nas wszystkich i jak była sprawa to myśmy z więzienia
przyprowadzeni byliśmy na rozprawę, a on na rozprawie był wolny, wolny siedział. Ale w końcu
potem, jak myśmy wyszli na wolność, to znowuż jego zaaresztowali i dostał karę śmierci, to
znaczy już jak Polska Ludowa powstała. Jakoś tam, cuś tam tak było, już nie pamiętam tego, że
kazali mu się wyprowadzić z Lublina, poza Lublin i poza Lublinem on mieszkał. A miał brata, a
brat i rodzice jego, to na poziomie. Dziwili się, że taki łobuz był, że nas wszystkich powydawał. I
do takiego stopnia, że jak sprawa była, no to trzeba było troszeczkę podsypać. To moja matka u
jego matki zastawiła tam dywany, tam jakieś inne rzeczy, kosztowności, tak że jak ja wróciłem z
więzienia, to musiałem spłacać dług, bo matka była wdową.
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