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Joanna, rodowita warszawianka znalazła mi mieszkanie u naszych wspólnych znajomych,
młodego małżeństwa działającego w KIK-u warszawskim, małżeństwa, które specjalnie
politycznie się nie angażowało. Jechałem z duszą na ramieniu pociągiem z Lublina do Warszawy,
bo były patrole na dworcu i w pociągu. Bałem się, że jeżeli te patrole zaczną kontrolować ludzi, a
w dowodzie osobistym miałem pieczątkę z zatrudnieniem w Zarządzie Regionu w Gdańsku i już
to było mocno podejrzane, to mogłem wpaść. Jakoś szczęśliwie dojechałem do Warszawy i
pojechałem na osiedle „Piaski” i tam mieszkałem przez kilka miesięcy u tych znajomych. 

W Warszawie postanowiłem nawiązać kontakt z ludźmi, z którymi wcześniej współpracowałem,
których wcześniej znałem i o których wiedziałem,  że oni nie są specjalnie notowanymi przez
Służbę Bezpieczeństwa. Te kontakty pozwoliły mi dalej kontynuować działalność, a także przez
te osoby dalej utrzymywać jakiś kontakt z Lublinem, Gdańskiem i budowaniu sobie takiego
zaplecza osób niespecjalnie może wybijających się, znanych, ale to dawało poczucie
bezpieczeństwa. Pobyt w Warszawie też dawał mi możliwość swobodnego poruszania się, ale
unikałem oczywiście centrum Warszawy, gdzie było dużo patroli. Nie pojawiałem się na żadnych
patriotycznych manifestacjach,  bo to nie było moim celem. Myślałem o tym, jak w tych
warunkach działać i jak dalej kontynuować wydawanie „Spotkań”. 

Pierwszy kontakt, który nawiązałem po upływie kilku tygodni, to był kontakt z Elżbietą
Nalewczyńską. To był dziewczyna, która działała w sekcji kultury warszawskiego KIK-u,
współpracowała z grupą kolegów z Warszawy, którzy tworzyli taki warszawski oddział „Spotkań”,
Bliżej poznałem ją w Paryżu. W tym czasie, kiedy ja pojechałem do Paryża ona też tam trafiła.
Mieszkała przez pewien czas u Piotra Jeglińskiego, tam gdzie ja się zatrzymałem. Nabrałem do
niej zaufania i właśnie po wprowadzeniu stanu wojennego, po przyjeździe do Warszawy
myślałem, że to będzie osoba, przez którą będę mógł dalej kontaktować się z innymi ludźmi i
kontynuować działalność. Ona mieszkała na stancji przy Alei Niepodległości, a na tej stancji
mieszkał Marek Zieliński, kolega z tego warszawskiego środowiska „Spotkań”, który został
internowany. Myślę, że poznałem ją właśnie przez Marka Zielińskiego. Ona z kolei po rozmowie
ze mną powiedziała, że może wciągnąć do współpracy też osobę, którą ja wcześniej poznałem –
Hankę Borucką,  mężatką w trakcie pisania pracy magisterskiej. Ma ona dużo wolnego czasu i



może ten czas poświęcić na zbieranie tej działalności opozycyjnej. Zgodziłem się. Spotkałem się
również z Hanką Borucką i tak rozpocząłem konspirowanie w Warszawie. Chodziło mi o to, żeby
stworzyć w Warszawie zaplecze, które umożliwiłoby dalej wydawanie „Spotkań”. To sobie
postawiłem za główny cel, nic innego tylko żeby dalej wydawać „Spotkania”, zwłaszcza w
sytuacji, kiedy w Lublinie część naszych kolegów została zatrzymana, część się ukrywała, a
dwóch kolegów, Paweł Nowacki  i Janek Stepek, gdzieś się ukrywali w diecezji przemyskiej.
Myślałem o tym, żeby tych ludzi pozbierać i żebyśmy wspólnie tą działalność kontynuowali. To
się tak stopniowo zaczęło dziać. 

Co było rzeczą  ciekawą w pierwszym okresie mojego ukrywania się Hanka Borucka była bardzo
aktywna, miała mnóstwo kontaktów, twierdziła, że  może przekazywać i odbierać
korespondencję, np. do Paryża i z Paryża. Po pewnym czasie moją uwagę i pewien niepokój
wywołał jeden list od Piotrka Jeglińskiego. List otrzymałem drogą, którą kiedyś stosowałem, a
więc w oprawie książki.  W takiej właśnie książce była niewielka bibułka i tam było napisane
(chyba mlekiem, bo  to się odczytywało, prasując bibułkę żelazkiem i wtedy wychodziły takie
brązowe litery), że on jest bardzo zainteresowany ustaleniem jakiś informacji dotyczących
szkolenia partyzantów palestyńskich w Polsce, poprzez polskie służby specjalne. Bardzo to mnie
zdziwiło i zaniepokoiło takie zainteresowanie Piotra tym tematem. Pomyślałem sobie, że on
chyba zwariował Nie ma czym się martwić teraz, tylko ustalać tego typu rzeczy? Raz nie mam o
tym pojęcia, a po drugie niby jak miałbym to ustalić? I co to w ogóle znaczy? Ten list po
przeczytaniu od razu zniszczyłem, bo wiedziałem, że nawet gdyby w jakiejś przypadkowej rewizji
coś takiego przy mnie znaleziono, to byłby to list obciążający mnie dość mocno.  Ktoś chce
uzyskać informację, którą później można byłoby potraktować jako dowód współpracy z obcym
wywiadem. Następnie Elżbieta Nalewczyńska powiedziała, że ma jakiś kontakt z drukarnią
podziemną, która może szybko wydrukować jakąś naszą rzecz. Akurat wtedy dopiero myślałem
o drukowaniu kolejnego numeru „Spotkań”, to był luty-marzec. Mieliśmy natomiast w Lublinie
przygotowane blachy offsetowe książki Andrzeja czy Adama Woźniaka1, w tej chwili nazwiska
nie pamiętam, Zapluty karzeł reakcji. Wydobyłem te blachy z Lublina dałem Nalewczyńskiej i
bardzo szybko przyniosła mi ona gotową książkę. 

Wydanie tej książki w Lublinie nie było w tym momencie możliwe, ale w Warszawie takie
możliwości szybko się znalazły. Bardzo się z tego ucieszyłem, ponieważ to był koniec lutego
może początek marca ’82 i wydawało mi się, że to jest pierwsza książka wydana po
wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Oczywiście było całe mnóstwo ulotek, gazetek, ale
książki jeszcze się pojawiały. To była dobrze wydana książka. Szybko też, właśnie przez
Nalewczyńską, tą książkę wysłałem do Paryża jako dowód na to, że zaczynamy tutaj bardzo
szybko jakoś sobie radzić podczas stanu wojennego. Trochę byłem zaskoczony, ale mile
zaskoczony tym, że tak to bardzo sprawnie poszło i książka została bardzo szybko wydana.
Zacząłem wtedy myśleć o robieniu następnego numeru „Spotkań”, ściągałem materiały, bo
mieliśmy materiały w jakiś miejscach, jakieś artykuły, które nie weszły do wcześniej wydanych
numerów, miałem też kontakty z ludźmi, którzy obiecali coś napisać. Na wiosnę 1982 r.
zaczęliśmy już montować nowy numer „Spotkań” Pamiętam, że z Krakowa ściągnąłem tekst od
profesora Woźniakowskiego2, tekst jednego z takich bardzo znanych francuskich poetów (teraz
nazwiska nie pamiętam) pt. Poezja i dobro3,. Rzeczywiście, w stanie wojennym taki duży tekst
literacki był pewną fanaberią. Pamiętam rozmowę z Hanką Borucką na temat tego tekstu. Ona
mówi: „Słuchaj tutaj stan wojenny, takie różne problemy, to trzeba z komunizmem
zdecydowanie walczyć a taki tekst ”Poezja i dobro”? A ja mówię: „Właśnie, może i takich tekstów
nam potrzeba w tym czasie”. 



W stanie wojennym, w 1982 r., praktycznie ukazały się dwa numery „Spotkań”, ponieważ został
nie rozprowadzony nakład wydrukowany jeszcze przed stanem wojennym i tam chyba
brakowało kilku stron. Paweł Nowacki i Krzysiek Wasilewski chyba dodrukowali brakujące strony
i numer „Spotkań” był gotowy.  Był on rozprowadzony chyba w drugiej połowie 1982 r. W
każdym bądź razie, kiedy zostałem 22 października zatrzymany, to miałem przy sobie kilka
egzemplarzy tego właśnie numeru datowanego na 1981 r.

Kiedy pracowałem nad kolejnym numerem „Spotkań”, to najczęściej wtedy kontaktowałem się z
Elżbietą Nalewczyńską i Hanką Borucką. Przychodziłem często do mieszkania Boruckiej, ona była
mężatką, a jej mąż był inżynierem i pracował, więc przychodziłem do niej zwykle przed
południem, czy w godzinach południowych. Wyglądało, że miała dużo czasu. W pewnym
momencie zaczęła ze mną rozmawiać, że jest zainteresowana wyjazdem do Francji. Powiedziała,
że ona dobrze zna francuski i może bardziej przydałaby się we Francji niż tutaj i czy nie udałoby
się jakoś przygotować takiego wyjazdu, żeby mogła trafić do Piotrka Jeglińskiego. Poprzedniego
dnia o takim samym wyjeździe mówiła mi Nalewczyńska. Ja jednak stwierdziłem, że one
potrzebne są tutaj, ponieważ we Francji jest dużo nowych ludzi i świetnie dają sobie radę.
Kontaktowałem się też z innymi osobami, zacząłem się kontaktować z osobami z KUL-u, m. in, z
dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej Andrzejem Paluchowskim.

 Późną wiosną lub na początku lata ’82 z Lublina i z KUL-u zaczęły docierać do mnie informacje o
tym, że władze uczelni rozmawiają z władzami stanu wojennego na temat zatrzymanych, jak i
ukrywających się studentów czy pracowników KUL-u i że jest  tak możliwość, że ukrywający się
studenci (ja byłem wtedy doktorantem KUL) mogą pójść do domu, że Służba Bezpieczeństwa
proponuje coś takiego niczego w zamian nie żądając. Należało to  rozumieć, że nie będzie się
dalej kontynuowało działalności podziemnej. Powiedziałem, że ja z takiej propozycji nie
skorzystam, bo gdyby taka propozycja była skierowana do wszystkich ludzi ukrywających się,
można by było to rozważać i uznać, że jakiś etap tej batalii jest rozstrzygnięty, wracamy do
domu i zastanawiamy się co dalej z tym robić. Natomiast jeśli spotkałem się z taką sytuacją, że
części ukrywających się ludzi proponuje się pójście do domu, część się ściga dalej, a mówi się o
tym, żeby niektórych ludzi w ogóle z kraju deportować, np. kilku działaczy KOR-u, to uznałem, że
jest to taki sposób na rozbijanie naszej konspiracji, na rozbijanie właśnie tej solidarności i więzi
między ludźmi, którzy w tej konspiracji się znaleźli. Wtedy też usłyszałem taką informację, że
jakoby Kiszczak miał powiedzieć: „że niech Krupskiemu się nie wydaje, że się ukrywa, bo my
dobrze znamy każdy jego krok”. Stwierdziłem więc, że „skoro Służba Bezpieczeństwa zna każdy
mój krok to może mnie zatrzymać. Ja i tak powiem: moja decyzja, moja wola. Po prostu mogą
mnie w każdej chwili zatrzymać”. Ja tę informację potraktowałem poważnie, ponieważ  już byłem
zaniepokojony korespondencją, która przychodziła z Paryża do mnie, z sugestią zbierania
materiałów o charakterze szpiegowskim, o czym wcześniej wspomniałem. 

W tym samym czasie, kiedy sondowano moją osobę władze prowadziły także sondażowe
rozmowy z przedstawicielami Ruchu Młodej Polski, środowiskiem, z którym nasze środowisko „
Spotkań” miało blisko kontakt. W okresie wakacji ’82 roku władze ogłosiły, że ukrywający się
działacze Ruchu Młodej Polski zaprzestają prowadzeni działalności konspiracyjnej i idą do domu.
To zrobiło dużo osób, może z wyjątkiem Olka Hala i jeszcze jednej osoby, czyli oni pozytywnie
zareagowali na taką propozycję, która w tym czasie była skierowana m. in. do mnie i do naszego
środowiska.

Spotkałem się w lecie, na początku lata z profesorem Kłoczowskim moim promotorem, który też
jeszcze raz skierował do mnie taką propozycję w imieniu władz uczelni, że mogę pójść do domu i



zaprzestać działalności i dalej będę mógł kontynuować pisanie doktoratu. Podziękowałem za
zainteresowanie, za chęć jakiejś takiej pomocy, ale odmówiłem. Później z profesorem
Kłoczowskim spotkałem się jeszcze raz w górach, to chyba było we wrześniu już niedługo przed
moim zatrzymaniem. Profesor Kłoczowski miał tam [w Małym Cichem] dom letniskowy, który
wynajmował od górala. 

W tym czasie Służba Bezpieczeństwa prowadziła rozmowy z naszym internowanym kolegą
Januszem Bazydłą nie tylko w sprawie ujawnienia środowiska, ale też w sprawie legalizacji „
Spotkań”. Jeżeli chodzi o drugą propozycję, to oni powiedzieli, że bardzo dobrze oceniają to
pismo, które wydawaliśmy i że to pismo przecież nie koniecznie musi się ukazywać w podziemiu,
a może się ukazywać legalnie. Służba Bezpieczeństwa nie ma nic przeciw temu i proponuje takie
właśnie rozwiązanie sprawy. Szybko skontaktowałem się z kolegami, którzy ukrywali się, m.in.
ze Stepkiem, z Nowackim, z Krzyśkiem Wasilewskim i byliśmy jednomyślni, że tej koncepcji nie
podejmiemy, bo to byłoby wyłamanie się z jakiegoś frontu oporu. Takim rozwiązaniem był
zainteresowany Janusz Bazydło i prowadził w tym kierunku rozmowy w ośrodku internowania,
gdzieś na północy kraju. Doszło zresztą do spotkania z nim, bowiem dostał w tym celu specjalną
przepustkę. On przyjechał do swojej teściowej do Zakopanego i zaproponował spotkanie gdzieś
w okolicach Zakopanego, żeby jeszcze raz porozmawiać na temat tej oferty, którą złożyła Służba
Bezpieczeństwa. Powtórzyliśmy mu nasze stanowisko w kwestii ujawnienia się naszego
środowiska i legalizacji „Spotkań”. Chcieliśmy też uniknąć jakiejś sytuacji konfliktowej i rozłamów
w środowisku, dlatego postanowiliśmy się spotkać. W tym spotkaniu, które odbyło się w połowie
września wzięli udział: Bazydło, Paweł Nowacki, Krzysiek Wasilewski, Jasiek Stepek i ja.
Januszowi powiedzieliśmy także żeby dalej rozmów ze Służbą Bezpieczeństwa w sprawie
legalizacji „Spotkań” i ujawniania się nie prowadził, i on powiedział że się do tego zastosuje. 

Można było sądzić że jesteśmy obserwowani, tzn. ja już miałem przekonanie wcześniej, że
jestem (jak to się mówi) pod kloszem. Postanowiliśmy podczas tego spotkania trochę się
przeorganizować. Chodziło o to, żeby Stepek i Nowacki, którzy ukrywali się gdzieś w okolicach
Rzeszowa coś robili i w tym celu powinni mieć sprzęt poligraficzny, którego próba dostarczenia
go wcześniej  nie powiodła się z powodu konfiskaty przez SB. Warto tę historię tutaj opisać,
ponieważ rzuca ona światło na osaczenie mojej osoby przez agenturę. 

Mieliśmy jakiś powielacz zakonspirowany i ten powielacz poprzez Hankę Borucką chciałem im
przekazać, żeby oni coś na tym powielaczu zaczęli drukować. Było to chyba w lipcu’82 roku.
Borucka zabrała ten powielacz do samochodu, po czym kilka dni później ona mi powiedziała, że
samochód został zatrzymany przez milicję, a powielacz został przez Służbę Bezpieczeństwa
przejęty. Jak spotkałem się później się później ze Stepkiem w Murzasichlu, to dowiedziałem się,
że w tym samym czasie SB weszła do mieszkania, w którym oni byli i czekali na ten powielacz,
ale udało im się uciec4. Wyglądało to wszystko bardzo niewesoło. Ja zacząłem nabierać coraz
większych podejrzeń wobec Hanki Boruckiej i nawet na ten temat kiedyś zapytałem
Nalewczyńską, ale ona powiedziała: „Borucka?! Ona jest jak najbardziej godna zaufania, była na
pielgrzymce”. Ta pielgrzymka akademicka na Jasną Górę była zresztą opisywana ileś razy. Tam
właśnie funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, tacy jak Borucka, podrzucali różne
kompromitujące materiały, prowadzili dywersję wobec tych pielgrzymek.  Otrzymałem jednak
informację, że ona bardzo pobożnie uczestniczyła w pielgrzymce, że Nalewczyńska jest jak
najbardziej jej pewna i ma do niej zaufanie. 

Wspomniałem wcześniej, że jesienią postanowiliśmy się trochę przeorganizować i, wykorzystując
to spotkanie z Bazydłą. chcieliśmy przerzucić tych dwóch naszych kolegów Nowackiego i Jaśka



Stepka do Warszawy, żeby razem na miejscu coś robić. Umówiliśmy się, że będziemy z tego
spotkania z Bazydłą wracać różnymi drogami do Warszawy. Stepek miał jechać z Zakopanego
pociągiem do Warszawy i miał dalej jechać na wskazany adres, ale umówiliśmy się wcześniej, że
się jeszcze spotkamy i porozmawiamy na ulicy, a ja z kolei miałem jechać z Pawłem Nowackim z
Poronina, także pociągiem, do Warszawy. Tak zrobiliśmy. Co było charakterystyczne, z
Murzasichla szliśmy do tego Poronina przez Małe Ciche. W tej miejscowości było bardzo
wyraźnie widać, że jesteśmy obserwowani, że jest jakiś samochód z kilkorgiem ludzi i tam przez
jakąś radiostację nadają, to było rzucające się w oczy, wręcz demonstracja. 

Wyglądało to wszystko mało zachęcająco, ale dojechaliśmy do Warszawy i na dworcu
pożegnaliśmy się. Nowacki pojechał na wskazany adres, gdzieś pod Warszawę, a ja miałem
spotkać się przed południem z Jaśkiem Stepkiem. Umówiliśmy się na ulicy Broniewskiego. Ja
miałem czekać na niego koło jednego z przystanków tramwajowych, on miał wysiąść na
przystanku wcześniej i dojść, tak żebym  ja miałem dobre pole do obserwacji, czy on nie ciągnie
za sobą jakiegoś „ogona”. Czekałem o umówionej godzinie i się nie doczekałem. Złorzeczyłem
trochę na niego, czy on czegoś nie zawalił. Potem spotkałem go już na Zemborzyckiej5 i
opowiedział mi jak się wybierał na to spotkanie. Kiedy wysiadał z tego tramwaju, tak jak się
umawialiśmy na wcześniejszym przystanku, to poczuł na plecach lufę pistoletu i kpt. Piotrowski6,
który go osobiście zatrzymał zaprowadził do samochodu, którym został odprawiony do Lublina i
internowany. Natomiast ja jeszcze przez jakiś miesiąc cieszyłem się wolnością, chociaż miałem
wtedy przekonanie, że atmosfera wokół mnie gęstnieje. To że, Służba Bezpieczeństwa ma mnie
w ręku, że jestem osaczony, to do tego byłem przekonany. 

Po zatrzymaniu Stepka, o czym dowiedziałem się parę dni później, zastanawiałem się co robić
dalej. Myślałem o tym, żeby wyrobić sobie nowe dokumenty i w ogóle urwać się, a więc spalić
wszystkie te kontakty, które miałem dotąd i wyjechać poza Warszawę i myśleć o jakimś jeszcze
innym działaniu, innym rozwiązaniu. Miałem przeczucie, że te kontakty, które mam są spalone,
a i ja jestem w takim osaczeniu, ważąc każdy ruch, zastanawiając się, co robić a czego nie robić.
Żeby też się nie zdradzić, że ja wiem, iż jestem w sytuacji właśnie tego osaczenia. Chodziły mi
też po głowie myśli, żeby całkowicie zerwać z działalnością podziemną i gdzieś w zaciszu pisać
doktorat, oczywiście w dalszym ciągu jako osoba ukrywająca się. 

Kontaktowałem się dalej z Nalewczyńską i z Borucką, ale by nie tracić czasu ściągałem z
Gdańska pojedynczo teksty relacji z ’70 roku, opracowywałem, a które miały później wejść do
przygotowanego zbioru dokumentów również dotyczących tych wydarzeń. Materiały te
ściągałem głownie przez M. Derilng, koleżankę dzisiaj już nieżyjącą, która był zatrudniona w tym
zespole Grudnia ’70 roku w Gdańsku. Ona te materiały pojedyncze przywoziła, zatrzymywała się
u Hanki Boruckiej, a ja te materiały od Hanki Boruckiej odbierałem. Część tych materiałów
przekazywałem też  Adamowi Paszkowskiemu, chłopakowi, który był studentem polonistyki,
chorował na niedowład nóg, więc poruszał się na wózku inwalidzkim, a był związany z kolei z
grypą Fualimier, o której już wcześniej wspominałem.

W pewnym momencie, żeby mieć więcej informacji o tym co dzieje się w Gdańsku postanowiłem
skontaktować się z ukrywającym się tam Bogdanem Borusewiczem. Nie pojechałem do samego
Gdańska, tylko do Malborka, gdzie mieszkał z mamą mój serdeczny kolega z KUL-u Janusz
Krzemiński7, który tam mieszkał ze swoją mamą. Wiedziałem, że Krzemiński i jego siostra mają
jakiś kontakt z Borusewiczem, że od niego będę mógł uzyskać różne informacje z tego co dzieje
się. Ponieważ miałem już dużo podejrzeń, co do tych kontaktów warszawskich, to o wyjeździe do
Malborka postanowiłem nikomu nie mówić i wysilając tak jak mogłem umysł spostrzegawczy



pragnąłem tak dojechać do tego Malborka, żeby jakiś ewentualny „ogon” za sobą zgubić. Do
Malborka dotarłem i wydawało mi się, że nikt mnie nie śledzi. Byłem u Krzemińskiego kilka dni,
był to taki spokój, idealna sielanka, idealny spokój, nieduże miasto, nic się nie działo, bardzo
spokojna boczna uliczka. Nie odczułem żadnego sygnału, że coś może się dziać wokół tego
domu, wokół mieszkania. Po tych kilku dniach wracam do Warszawy. Ciekawe, że w pociągu,
którym wracałem spotkałem jakąś znajomą osobę, nie pamiętam nawet kogo, ale to spotkanie
wzbudziło mój niepokój.  Dojechałem jednak do Warszawy spokojnie i następnego dnia rano
poszedłem do Hanki Boruckiej. Pamiętam, że ze sobą miałem wtedy w takiej torbie płóciennej
Historię dyplomacji polskiej i Historię Niemiec, dwa duże tomy. Już nawet nie pamiętam
dlaczego je zabrałem ze sobą. U Boruckiej byłem rano, gdzie z kolei spodziewałem się odebrać
najnowszy numer „Spotkań”, który, jak spodziewałem się, mógł być wydany w Lublinie. Te
numery włożyłem do torby, porozmawiałem z nią, wypiłem dwie filiżanki kawy i w pewnym
momencie Borucka mówi tak: „Byłeś w Malborku”. O tym wyjeździe jej nie mówiłem i nikomu nie
mówiłem, a ona mi mówi: „Byłeś w Malborku”. Byłem wstrząśnięty tą informacją, bo dostałem
przekonania, że ona jest rzeczywiście jakimś agentem czy coś, bo ta informacja nie miała prawa
do niej dotrzeć. Też nie wiedziałem dlaczego ona mi o tym powiedziała, bo wyglądało tak jakby
zdradziła pewną informację, którą z kolei nie wiem czy ci agenci, czy funkcjonariusze osobie
rozpracowywanej raczej nie zdradzają. 

Pomyślałem sobie, że to jest dziwne zachowanie, to jakieś ostrzeżenie, czy to ma mnie tak po
prostu tak dobić, tzn. żeby osłabić moje morale. Dostaje informację w sytuacji w której ja, no
wysilam całe te swoje zdolności kontrolowania, ukrywania się żeby dotrzeć do miejsca w którym
no, spotykam się z kolegą. Okazuje się że służba bezpieczeństwa wie. Ja nie wiedziałem żadnego
… poza tym sygnałem w pociągu, że ten znajomy którego spotkałem wzbudził mój niepokój,
uznałem że to nie za bardzo też przypadkowe spotkanie. A Borucka które nie miała prawa
wiedzieć o moim wyjeździe mówi mi: „Byłeś w Malborku”. To było dla mnie zaskoczenie, ale ja
mówię: „Tak, byłem” i nie rozmawiałem już więcej, pożegnałem się z nią. Ona mieszkała w takim
ogromnym bloku przy ul. Balzaca, gdzieś w okolicach Chomiczówki, w każdym razie blisko Huty
Warszawa. Pamiętam, że kiedyś dość dobrze obejrzałem sobie ten blok  i wiedziałem, że na
ostatnim piętrze jest możliwość przemieszczania się między klatkami schodowymi. Pomyślałem
sobie wtedy, że może należałoby przejść górą i wyjść zupełnie inną klatką schodową. Coś mnie
tknęło, że to jest ten właśnie krytyczny moment, ale zszedłem na parter, było to chyba południe
i piękna pogoda, wzdłuż bloku dość ciasno ustawione były samochody i był raczej normalny ruch.
Udałem się w kierunku przystanku, chyba na ul. Broniewskiego i w pewnym momencie słyszę – „
Ręce do Góry!”. Oglądam się za siebie i widzę, że ktoś biegnie z wyciągniętym pistoletem, więc
ja usiłowałem uciekać, ale naprzeciwko mnie wyrósł taki rosły mężczyzna (jeden z tych, którzy
zamordowali ks. Popiełuszkę), miał rozpostarte ramiona i ja mu w te ramiona wpadłem. To co
jeszcze zdołałem zaobserwować, to takie potworne zaskoczenie ludzi, bo to była scena jak z
filmu Ludzie byli zdumieni bo zatrzymanie było bardzo spektakularne.  Wsadzili mnie do
samochodu, koło mnie usiadł pan Grzegorz Piotrowski, który się zresztą przedstawił i ruszyliśmy.
Piotrowski zwrócił się do mnie: „No to panie Januszu, może pan powie gdzie pan był? No i
porozmawiamy o „Spotkaniach”.  Ja mówię: „Proszę pana gdzie byłem nie powiem, a o „
Spotkaniach” też rozmawiać nie będę, bo ja teraz mam już wolne, niech „Spotkaniami” martwią
się inni”. Z ulicy Balzaca trafiliśmy do pałacu Mostowskich, gdzie  zostałem zaprowadzony na tzw.
dołek. Pan Grzegorz Piotrowski bynajmniej nie był agresywny, bardzo grzecznie usiłował ze mną
rozmawiać, ale w Komendzie Stołecznej czekał już inny oficer Służby Bezpieczeństwa, który był
bardzo agresywny. Stwierdziłem w tej sytuacji, że jak coś będę odpowiadał, to mogę oberwać,
więc nic się nie odzywałem. Po pewnym czasie ten oficer sprowadził mnie na dół, gdzie 
siedziała jakaś pani, która przyjmowała tych aresztantów. Musiałem jej dać rzeczy osobiste, a



więc dowód, różaniec, który dostałem od Ojca Świętego wcześniej przekazany przez kolegów z
Paryża, dolary, których nawet sporo miałem przy sobie, bo było takie przekonanie wśród osób
ukrywających się, że jeśli np. natrafi się na jakiś przypadkowy partol, który będzie legitymował i
coś wzbudzi  jego podejrzenie, to jak się wręczy  kilka dolarów, to puszczą wolno. No więc ja te
100 dolarów też miałem, a ta pani brała je z jakimś wielkim obrzydzeniem. Trafiłem w ten
sposób na tzw. dołek, gdzie spędziłem dwa dni i po tych dwóch dniach przyszło dwóch oficerów
Służby Bezpieczeństwa i powiedzieli mi, że zabierają mnie do Lublina.  Spytali się,  czy mnie
mają skuć w kajdanki, czy ja po prostu nie będę im uciekał, jeżeli tak to obejdzie się bez
kajdanek. Ja im powiedziałem: „Jak panowie sobie życzą, to jest już panów decyzja”.  I mnie nie
skuli. Obok mnie siedział śledczy kapitan Bogusz8 i usiłował rozmawiać zemną na temat
przyszłości „Spotkań”. Na temat przyszłości „Spotkań” powiedziałem, że nie chcę rozmawiać,
ponieważ nie czuje się człowiekiem wolnym, więc swobodnie nie mogę podejmować decyzji. On
z kolei powiedział, że nie wie co będzie zemną dalej, bo wiezie mnie do Lublina do dyspozycji
komendanta lubelskiego i się okaże na miejscu czy zostanę aresztowany.

    Wspomniałem wcześniej, że miałem przy sobie Historię dyplomacji, Historię Niemiec oraz
kilka egzemplarzy „Spotkań”, które dostałem od Boruckiej. I kiedy oficer w pałacu Mostowskich
wyjął je z torby i zobaczył rok wydania, to powiedział „Abolicja”. Chodziło o to, że były one
wydrukowane przed stanem wojennym i z tego powodu nie obejmowało je prawo wojenne, które
za drukowanie czy nawet posiadanie druków wydanych po 13 grudnia karało więzieniem. Nie
było natomiast karane posiadanie wydawnictw sprzed stanu wojennego. Ucieszył to mnie nawet,
bo wcale się do wyroku i siedzenia w więzieniu nie paliłem. Ta abolicja to była nawet dobra, ale
to stwierdził oficer w Warszawie, natomiast nie wiedziałem, jak podejdą do tego esbecy w
Lublinie. W samochodzie, w czasie jazdy do Lublina zaczęli ze mną rozmawiać, a ja nawet kilka
zdań z nimi zamieniłem, ale takich na temat stanu wojennego, z których nic nie wynikało, bo oni
mówili, że stan wojenny trzeba było wprowadzić, a ja to niejako rozumiałem. Zresztą ja
wiedziałem że „Solidarność” zostanie rozbita, miałem przekonanie o tym, więc stan wojenny nie
był dla mnie specjalnym zaskoczeniem. Powiedziałem im: „Działaliście bardzo brutalnie, czołgi…
”,  a oni mówią: „no to jak do zakładów pracy dostawać się, przecinając te jakieś ogrodzenia
nożycami do cięcia, czy coś? Uruchamialiśmy czołgi…” Ale to było dosłownie parę zdań takiej
rozmowy. Dojechaliśmy do Lublina, gdzie trafiłem do aresztu przy ulicy Północnej (jeszcze w tym
areszcie wcześniej nie byłem) i czekałem na decyzję na decyzję komendanta milicji. 
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