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JANUSZ KRUPSKI
(9 MAJA 1951–10 KWIETNIA 2010)

Był jednym z twórców niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce. W 1977 r. został 
współzałożycielem pisma „Spotkania”, a funkcję jego redaktora sprawował do 1988 r. W la-
tach 1990–1992 był dyrektorem wydawnictwa Editions Spotkania, a w latach 1991–1993 
członkiem kolegium redakcyjnego tygodnika „Spotkania”. W latach 1993–2000 był prezesem 
Wydawnictwa Krupski i S-ka. W 2000 r. został mianowany wiceprezesem Instytutu Pamięci 
Narodowej i funkcję tę pełnił do 2006 r. Następnie, do swej tragicznej śmierci, był kierowni-
kiem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Janusz Krupski już od początku studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wraz 
z przyjaciółmi, m.in.: Bogdanem Borusewiczem i Piotrem Jeglińskim, niezwykle krytycz-
nie odnosił się do komunistycznej rzeczywistości. W 1973 r. przeciwstawił się powołaniu 
na KUL Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Wraz z Bogdanem Borusewiczem 
i Joanną Lubieniecką przedstawił tę sprawę prymasowi Polski i wielkiemu kanclerzowi KUL 
– ks. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. W wyniku tej rozmowy prymas zakazał działalności 
SZSP na uczelni.

Latem 1974 r. Janusz Krupski planował wraz z Piotrem Jeglińskim wyjazd na Zachód, 
w celu zdobycia powielacza potrzebnego do podziemnej działalności wydawniczej. Nie 
otrzymał jednak paszportu i Jegliński pojechał sam. Na początku 1976 r. przez Wita Wojto-
wicza (aktora Sceny Plastycznej KUL) Jegliński przysłał Januszowi Krupskiemu powielacz 
spirytusowy – jeden z pierwszych, jaki znalazł się w rękach opozycji.

Krupski przekazywał Jeglińskiemu do Paryża oraz do Radia Wolna Europa zmikrofi l-
mowane własnoręcznie materiały dotyczące opozycji w Polsce; w tym celu w 1977 r. kil-
kakrotnie wyjeżdżał do Drezna, gdzie był umówiony punkt kontaktowy. Potem został w tej 
sprawie przesłuchany przez milicję. Dzięki pośrednictwu Antoniego Macierewicza zaczął 
powielać „Komunikat” KOR oraz trzy pierwsze numery niezależnego pisma literackiego 
„Zapis”. Przez pewien czas powielacz stał w jego domu. Razem z Witem Wojtowiczem 
wymyślił nazwę fi rmującą te działania: Nieocenzurowana Ofi cyna Wydawnicza. Wkrótce 
Mirosław Chojecki zaproponował wspólne prowadzenie wydawnictwa przez środowisko 
warszawskie i lubelskie; przekazano mu z Lublina sprzęt powielaczowy. Następnie Choje-
cki zaproponował zmianę nazwy i zajął się prowadzeniem Niezależnej Ofi cyny Wydawni-
czej NOWA.

Jesienią 1977 r. Janusz Krupski wraz z kolegami zaczął wydawać „Spotkania” – niezależ-
ne pismo młodych katolików. Oprócz niego pismo sygnowali także: Zdzisław Bradel, Woj-
ciech Oracz, Józef Ruszar, Stefan Szaciłowski. Z pismem związany był Janusz Bazydło, stale 
współpracowali: Jan Chomicki, Piotr Jegliński, Tadeusz Konopka. Wszelkie sprawy związa-
ne z poligrafi ą prowadzili: Wojciech Butkiewicz, Paweł Nowacki, Wit Wojtowicz, później 
do tego grona dołączyli: Jan Stepek, Michał Zulauf, Tadeusz Hofmański i Bogumił Pietra-
siewicz.

To „Niezależne Pismo Młodych Katolików”, bo taki był podtytuł „Spotkań” miało w za-
łożeniu jego pomysłodawców łączyć różne nurty społeczne, polityczne i światopoglądowe, 
przy czym twórcy pisma wyraźnie podkreślali, że ich poglądy zostały ukształtowane przez 
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środowiska „Tygodnika Powszechnego” i „Więzi”. Stąd też wśród współpracowników „Spot-
kań” byli: ks. Adam Boniecki, ks. Józef Tischner, Jacek Woźniakowski, Zdzisław Szpakow-
ski, Marcin Przeciszowski, Bogumił Luft.

Pierwszy numer „Spotkań” ukazał się prawdopodobnie na początku listopada 1977 r., 
a jego nakład wynosił 1200 egz.

Janusz Krupski, w podpisanym pseudonimem (Janusz Topacz) artykule wstępnym, który 
dziś, po jego śmierci, brzmi niemal jak testament, sformułował cele polityczne środowiska 
„Spotkań”. Pisał: „W oparciu o międzynarodową współpracę możemy dążyć do podstawo-
wego dla nas celu, jakim jest niepodległa i demokratyczna Polska. Wolna Polska w Wolnym 
Świecie. Bez niepodległości narodów Związku Radzieckiego nie odzyskamy i nie utrzymamy 
własnej niezależności (O co chodzi?, „Spotkania” 1977, nr 1).

Nr 1

1978 listopad 29, [Lublin] – Szyfrogram zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO w Lub-
linie mjr. W. Maryńczaka do naczelnika Wydziału III-1 KS MO w Warszawie dotyczący lubel-
skiego środowiska „Spotkań”

Tajne spec[jalnego] znaczenia
nr 1308

dnia 29 XI [19]78 godz. 13.55
l.dz. c – 001361/78

Naczelnik Wydz[iału] III-1 KS MO w Warszawie
Odpowiadając na szyfrogram nr 8461 z dnia 25 XI [19]78 r. uprzejmie informuję, że 

Janusz Krupski (Janusz Krupski) jest doktorantem katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
i aktywnie uczestniczy w działalności antysocjalistycznej jako redaktor nielegalnego czaso-
pisma „Spotkania”.

Oprócz wyżej wymienionego w planowanym u Walendowskiego (Walendowskiego) spot-
kaniu mogą wystąpić z Lublina Krzysztof Paczuski (Krzysztof Paczuski), Leonard Górski 
(Leonard Górski), Zdzisław Bradel (Zdzisław Bradel) i Stefan Szaciłowski (Stefan Szaciłow-
ski). Nie wyklucza się udziału innych osób.

Wszyscy wyżej wymienieni pozostają w zainteresowaniu wydziału IV (IV) KW MO 
w Lublinie w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Redaktorzy”.

Według stwierdzenia kierownictwa wydziału IV, nie ma możliwości niedopuszczenia do 
wyjazdu ww. osób do Warszawy w dniu 29 XI [19]78 r.

Z[astęp]ca nacz[elnika] Wydz[iału] III KW MO w Lublinie
mjr W[itold] Maryńczak

Zaszyfrował: Nowosad dnia 29 XI [19]78 godz. 14.10
Rozszyfrował: Galeta

Źródło: AIPN 0247/575, t. 3, k. 271.
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Nr 2

1978 listopad 30, [Warszawa] – Wyciąg z informacji TW „Roman”, dotyczącej poglądów 
społeczno-politycznych członków redakcji „Spotkań” i charakteru pisma

Wyciąg
z informacji TW „Roman” z dnia 30 XI 1978 r.

Spotkanie u T[adeusza] Walendowskiego.
Wieczór z redaktorami „Spotkań” – był Janusz Krupski, mgr, asystent polonistyki KUL, 

i Oracz – kończył studia w UJ Kraków, obecnie jest asystentem (?) na psychologii na KUL-u. 
W skład redakcji wchodzą jeszcze 3 osoby. Wiem, że 3 osoby są z Lublina i dwie z Krakowa. 
Nie dojechał jeden z redaktorów, nazwisko zaczyna się na 1

aradel?a – prawdopodobnie został 
zatrzymany, byli zaniepokojeni. Jeszcze jednym redaktorem jest człowiek, którego nazwisko 
zaczyna się na Sz.b Nie mógł przyjechać ponieważ ma premierę teatru – prawdopodobnie 
chodzi o Teatr KUL-u.

Obecni na spotkaniu redaktorzy omówili dotychczasowe numery, a wyszło ich 4, oraz dwa 
następne, tzn. 5 i 6. Numer 2 „Spotkań”, a właściwie materiały zostały skonfi skowane pod-
czas rewizji przez SB w mies[iącu] styczniu w Lublinie. W nr 5 będzie artykuł – odpowiedź 
obyw[atela] ZSRR – Ukraina dotycząca nr 1 „Spotkań”. Profi l tego pisemka nie jest literacki, 
jak poprzednio mylnie podawałem, lecz społeczno-polityczny – próba integracji mniejszości 
narodowych, warstw społecznych, klas, ugrupowań politycznych – np. Żydzi katolicy, lewica 
laicyzująca czy prawicowa itp. Poruszają sprawy Ukrainy i innych mniejszości narodowych. 
Obecnie nawiązali kontakt z „Kontynentem” – wychodzi na zachodzie w języku rosyjskim 
jako głównym oraz polskim i innymi – Pismo – format książki dla uchodźców i uciekinierów 
oraz literatów z ZSRR. Otóż „Spotkania” otrzymały gratulacje za sprawę ukraińską i obietnicę 
współpracy. Pieczę nad spotkaniami sprawuje o. Wiśniewski z Lublina. On też organizował 
spotkania tego lubelskiego środowiska z gdańskim. „Spotkania” wywodzą się z sympatyków 
z klubu lubelskiego oddziału „Więzi”.

Po zaprezentowaniu programu nastąpiła burzliwa dyskusja. Obecnie, podając się bądź to 
za Żydów, bądź za niezależnych lewicowców, zaatakowali „Spotkania” za próby integracji 
zarzucając, co by było, gdyby katolicy stworzyli partię polityczną (np. chadecję) w „nowej” 
Polsce. Ta cała demokracja sprowadzałaby się do dogmatów kościelnych, a co to za demo-
kracja. Na to red[aktorzy] „Spotkań” odpowiedzieli, że nie mają ambicji tworzenia partii 
politycznych (co nie przeszkadza, że powstaną), lecz chcą jedynie popierać słuszne moralnie 
programy polityczne niezależnie od partii. I dalej odparowali, że jednak inni (co na Sali) 
korzystają z Kościoła jako siły oddziaływania na większość Polaków. Ktoś na sali wstał i po-
wiedział, że czarna byłaby to godzina dla Polski, gdyby katolicy stworzyli partię i przez nią 
dochodzili lub mieli udział w sprawowaniu władzy. Na to inny zapytał, czy takie ambicje ma 
opozycja na sali, „Puls” itp. Oczywiście – odpowiedział Walendowski. Potem już po mniej 
istotnych dywagacjach na tematy przerywania ciąży, wolności kierunków na przyszłość, prób 
w „nowej” Polsce pogodzenia pewnych różnic w stanowiskach Walendowski starał się jakoś 
załagodzić całość spotkania. Wyszedł dość demonstracyjnie jakiś ksiądz, o którym wspomi-

a-a Wpisano odręcznie (powinno być Zdzisław Bradel).
b Stefan Szaciłowski lub Zdzisław Szpakowski.
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nałem przy poprzednim wieczorze. Red[aktorzy] „Spotkań” mówili, że borykają się jeszcze 
z takimi grupami jak „Bratniak” i „Obrońcy wiary, narodu, rodziny”. Nawet byli ostatnio 
zaatakowani, lecz nie podejmują dyskusji. I tak się właściwie skończył ten wieczór – trochę 
wrzawy i niesmaku, który starał się na końcu rozładować i Walendowski, i Litwiński.

Było ponad 65 osób – ci sami co zawsze – te same nazwiska: Blumsztajnc, Grudziń-
ski, wspomniana poprzednio Zosia, Joanna z ATK – rozprowadzała „Krytykę” sierpień lato, 
L[eszek] Szaruga w rozmowie z Pawlakiem mówił, że może mieć odpisy w 170 egz. – dys-
ponuje maszynami, przepisują mu ludzie, Lityński, Toruńczyk (?), Pawlak przyszedł z grupką 
stud[entów] z ATK – raczej z młodszych lat (ok. 10 osób), Grzesiek Eberhardt z kolegą, który 
też coś robi w fi lmie.

Za dwa tygodnie jeszcze nie wiadomo, co będzie, zawiadomią listownie.
Za zgodność:d

Źródło: AIPN, 0247/575, k. 279, mps.

Nr 3

1978 grudzień 4, Warszawa – Wyciąg z informacji operacyjnej TW ps. „Marian” dotyczą-
cej spotkania w salonie Walendowskich przy udziale przedstawicieli środowiska lubelskich 
„Spotkań”

Warszawa, dnia 4 grudnia 1978 r.
Tajne spec[jalnego] znaczenia

Egz. nr a1a

Wyciąg
z informacji operacyjnej z dnia 30 listopada 1978 r. ze źródła ps. „Marian”

W środę, 29 listopada u Tadeusza Walendowskiego odbyło się spotkanie z przedstawi-
cielami redakcji czasopisma „Spotkania”. Z ramienia redakcji obecni byli: Krupski – asy-
stent, historyk, pracownik KUL-u, Wojtek aOracza

2 – fi lozof, absolwent UJ, pracownik KUL. 
Wymieniono jeszcze nazwiska pozostałych trzech członków redakcji, z których dwóch nie 
mogło przybyć w związku z pracą zawodową, a o trzecim wiedziano jedynie tyle, że wyjechał 
i wyrażono zaniepokojenie z powodu braku śladów życia. Omówiono pokrótce treść waż-
niejszych artykułów z numerów 1-4 „Spotkań” oraz naszkicowano zawartość numerów 5 i 6 
(w druku 5) i (w przygotowaniu 6). Ogólnym tematem dyskusji, jaka się wywiązała, były:

a. problem dialogu z mniejszościami (na podstawie artykułów Sahajdaczego – wyraziciela 
myśli mniejszości ukraińskiej w Polsce),

b. strategia ewangelizacji i życia duchowego w Polsce – na podstawie artykułów i myśli 
ojca Ludwika (Mariana Wiśniewskiego).

a-a Wpisano odręcznie.
a-a Wpisano odręcznie.
c W tekście oryginału: Blumstein.
d Poniżej nieczytelny podpis.
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W dyskusji czynny udział brali: Jerzy Markuszewski, Jan Józef Lipski, Maksymilian 
Boratyński, Adam Michnik, Ryszard Rubinstein, i nn. Bardzo pozytywnie oceniano rolę 
pisma i stanowisko redakcji w procesie (niewątpliwie trudnym) integrowania myśli demokra-
tycznych (niezależnych) mniejszości narodowych w Polsce.

Omawiano stanowisko „Spotkań” wobec:
a) Komitetu Obrony Życia, Rodziny, Narodu i Historii
b) Stowarzyszenia Obrońców Wiary (?)
Wszyscy uważali to ugrupowanie za prowokację SB, lecz Krupski powołując się na zna-

jomość z niektórymi reprezentantami tego ugrupowania, ocenił je jako skrajnie prawicowe 
ugrupowanie katolickie.

Ogólnie przejawiała się jednakże nieznajomość treści nr 1-4 „Spotkań” – ok. 70% obec-
nych czytała nr 1, ok. 5% nr 4.

Omówienie:
Podczas przerwy u. T[adeusza] Walendowskiego czynny był „kiosk”. Sprzedawano 3-ci 

numer „Pulsu” odbity na powielaczu w cenie po 130 zł, oraz broszurę wydaną przez „Nową” 
pt. „Rozważania o wojnie domowej” Pawła Jasienicy – dotychczas niepublikowaną.

Za zgodność:3

b

Źródło: AIPN, 0247/575, t. 4, k. 291, mps.

Nr 4
1979 luty 16, Warszawa – Informacja naczelnika Wydziału I Departamentu III MSW 

płk. Stefana Rapało dotycząca zamiarów wykorzystania środowisk katolickich i kleru do dzia-
łalności antysocjalistycznej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa, dnia 16 II 1979 r.
Departament III Tajne
L.dz. OE-I-00250/79 spec[jalnego] znaczenia

Informacja
dot. zamiarów wykorzystania środowisk katolickich i kleru do działalności antysocjali-

stycznej

1. W dniach 4–11 lutego br. odbywał się w Ochotnicy Dolnej obóz dyskusyjny redakcji 
„Spotkań”, w którym udział wzięło 30 osób w tym m.in. z Krakowa – W[ojciech] Oracz, 
T[adeusz] Konopka, T[omasz] Mianowicz; z Lublina – J[anusz] Krupski, Z[dzisław] Bradel, 
Fr. Nowak; z Warszawy – W[ojciech] Arkuszewski i A[ndrzej] Grzegorczyk. Uczestnicy 
obozu dyskutowali sprawę uaktywnienia rozmaitych środowisk katolickich i włączenia 
ich do współpracy z grupami antysocjalistycznymi.

2. Wg uzyskanej informacji Stanisław Kusiński podczas spotkania z ks. Majchrem 
i bp. Tokarczukiem w dniu 30 stycznia br. omawiał kwestię powołania na terenie diecezji 
przemyskiej nowego ugrupowania antysocjalistycznego o nazwie „Ruch Obrony Praw Wie-

b Podpis nieczytelny.
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rzących” lub nazwie zbliżonej. W sprawie tej St[anisław] Kusiński ma jeszcze przeprowadzić 
rozmowy z ww.

3. Ks. A[dam] Boniecki opracował artykuł pt. „Być księdzem w Polsce”, który ma się 
ukazać w nielegalnym wydawnictwie KSS KOR pt. „Krytyka”, a ponadto jest przeznaczony 
również dla wydawcy francuskiego. Członek KSS KOR Michnik uważa, iż należy zebrać 
więcej tekstów księży w celu rozruszania tego środowiska.

Naczelnik Wydziału I Dep[artamentu] III
płk S[tefan] Rapało

Źródło: AIPN, 0222/155, t. 1, k. 130, mps.
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