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Obszar zainteresowań i przesłanie czasopisma „Spotkania”
Chcieliśmy okiem człowieka wiary,  człowieka identyfikującego się  z  Kościołem,
patrzeć na Polskę i świat współczesny, więc to było spojrzenie bardzo szerokie. Stąd
znajdowały  się  w  „Spotkaniach”  tematy,  które  z  różnych  powodów  nie  mogły
znajdować  się  w  pismach poddawanych  cenzurze.  Staraliśmy się  podejmować
tematy historyczne, głównie z historii najnowszej, która poddawana była szczególnej
presji cenzury. Była to więc cała historia okresu wojny, okupacji, szczególnie okupacji
sowieckiej, i potem okresu powojennego, antykomunistycznego podziemia, różnych
niezależnych działań tłumionych przez komunizm. Staraliśmy się patrzeć na naszych
sąsiadów zza wschodniej i zachodniej granicy, czyli narody, które znajdowały się pod
sowiecką dominacją. Patrzeliśmy na życie tych społeczeństw zarówno świeckie, jak i
religijne.  Bardzo interesowało nas to,  jak w państwach obozu komunistycznego
rozwijało  się  życie  religijne  i  mieliśmy  tutaj  niezwykle  ciekawe materiały,  które
publikowaliśmy  w  formie  artykułów  czy  formie  kroniki  życia  religijnego,  którą
redagował  Adam Konderak.  Staraliśmy się  szczególnie  przyglądać tym formom
aktywności,  które  dawały  szansę  na  to,  że  system  komunistyczny,  który
traktowaliśmy jako więzienie narodów, rozpadnie się z powodów narodowościowych.
Jedną z tez, które stawialiśmy, była taka, że narody znajdujące się pod dominacją
sowiecką zbuntują się i nastąpi rozbicie tego systemu od wewnątrz.
Przyglądaliśmy się różnym formom życia kulturalnego i nie interesowała nas tylko
kultura określona religijnie,  ale też kultura niezależna. Jako środowisko byliśmy
otwarci na kontakty z ludźmi, którzy na pewno byli odlegli od katolicyzmu. Działając
jeszcze na KUL-u, poprzez Komisję Porozumiewawczą Stowarzyszeń Akademickich
organizowaliśmy Wiosnę Kulturalną Studentów KUL-u, na którą zapraszaliśmy grupy,
wśród których na pewno były osoby odległe od katolicyzmu. Uważaliśmy, że jeśli my
możemy korzystać z pewnej wolności, swobody, którą daje nam KUL, a potem ten
drugi obieg wydawniczy, który współtworzyliśmy, to trzeba się tym dzielić z innymi



ludźmi, z którymi można się spotkać nie tylko na płaszczyźnie religijnej.
Nie  chcieliśmy  z  góry  formułować  pewnych  tez  i  programów.  To  było  nasze
spotkanie,  właśnie  stąd  tytuł  „Spotkania”.  My,  młodzi  ludzie,  otwarci  na  świat,
chcieliśmy  spotkać  się  z  tym  światem,  z  problemami,  które  ten  świat  niesie  i
próbować je w jakiś sposób rozwiązywać. Spotkać się z innym człowiekiem, często
człowiekiem inaczej myślącym, ale człowiekiem, z którym trzeba rozmawiać. Czasem
z tej  rozmowy coś wyniknie, czasem może nic nie wyniknąć, ale dobrze jest się
spotkać. Takie było przesłanie „Spotkań”.
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