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Tworzenie się środowiska „Spotkań”

Tak naprawdę o środowisku „Spotkań” dla mnie to można mówić wtedy, kiedy Bożena
Wronikowska zaczęła robić spotkania. Jak ja tu przyszłam na KUL, to Bożeny jeszcze nie było,
Wronikowskiej. Ona tu w którymś momencie przyjechała. Nie wiem w jaki sposób, pewnie kogoś
znała, coś tam, coś tam i dopiero przez to, że ona już tu była, miała swoje mieszkanie, gdzie
można było robić spotkania, to chyba powoli odtąd dopiero można o tym mówić. Bo coś tam
knuli oczywiście Krupski z Bazydłem, ale to nie było żadne środowisko. To dopiero ona właściwie
jakoś to stworzyła. Niektóre z tych spotkań były jakby całkiem prywatne, a niektóre były
półprywatne. Strasznie trudno po prostu powiedzieć, że tak, to spotkanie to już jest spotkanie
jakieś tam środowiskowe, tworzymy historię, a że tutaj sobie siedzimy i po prostu rozmawiamy.
Ona miała jakiś problem, że nie miał kto z dzieckiem zostać, bo nie miała przedszkola, więc tak
zaczyna się mój pierwszy kontakt z Bożeną w lutym. Ona potrzebowała po prostu kogoś, żeby jej
z dzieckiem siedział. A w którymś momencie się zaczęło knuć. Rozmowy na temat stworzenia „
Spotkań” były poza mną. Między dwoma Januszami większość rzeczy się odbywała, jeśli chodzi o
pismo. Bo tak, ja z jednej strony miałam takie poczucie, że z tymi „Spotkaniami” byłam związana,
z drugiej strony miałam takie poczucie, że kompletnie nie mam wpływu na to pismo. Że można
się z nimi kłócić, mówić im, że to jest bez sensu, że to głupie rzeczy dają na przykład, ale to po
prostu w ścianę. Trochę to było tak, że tak naprawdę jeśli chodzi o redakcję, ja mam wrażenie,
że ich było dwóch, a wszyscy inni to tak byli w tej redakcji, ale nie mieli wpływu na.
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