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Miejsce i czas wydarzeń Lublin, Warszawa, Paryż, PRL

Słowa kluczowe „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”,
niezależny ruch wydawniczy, opozycja w PRL, życie
polityczne

 
Kontynuacja niezależnej działalności wydawniczej po wydarzeniach
stanu wojennego
Postanowiłem  nie  wycofać  się  z  działalności,  powiedziałem  to  zresztą  bardzo
wyraźnie  mojej  przyszłej  żonie,  z  którą  pobrałem  się  we  wrześniu  [1983  r.]  w
nieodległych od miejscowości Truskaw Laskach. Powiedziałem to również moim
kolegom bezpośrednio po porwaniu. Stanowisko wtedy niewielkiego środowiska w
Lublinie  było  podzielone.  Niektórzy  koledzy  uważali,  że  należy  albo  zupełnie
przerwać działalność opozycyjną, albo na przykład zmienić nazwę „Spotkań”, żeby
nie  drażnić  bezpieki.  Słyszałem  też  takie  opinie,  że  bezpieka  może  w  jakimś
momencie dokończyć robotę, którą zaczęła. Ale większość kolegów, podobnie jak ja,
była  zdania,  że  będziemy  tę  działalność  kontynuować.  Z  wielkim  trudem
wydawaliśmy kolejne numery „Spotkań” do roku 1988. Część kolegów zawiesiła
swoją działalność, część emigrowała.
Kiedy byłem w październiku i w listopadzie 1981 roku na Zachodzie, po raz pierwszy
wtedy dostałem paszport, długo rozmawiałem z [Piotrem] Jeglińskim i braliśmy pod
uwagę to, że czas „Solidarności” i rozwoju ruchu niezależnego może się skończyć i to
nawet dość szybko. Umawialiśmy się co do tego, jak postępować w razie różnych
wariantów sytuacji.  Umówiliśmy się też, że jeśli  będzie bardzo trudno prowadzić
działalność  w  kraju,  którą  będziemy  starali  się  podtrzymać,  to  pewien  środek
ciężkości wydawania, głównie książek, przesunie się do Paryża. Tak też się stało, że
w dużej mierze nastawiliśmy się na współpracę z Paryżem. Pracując w legalnej
„Solidarności”,  w  Sekcji  Historycznej,  materiały  do  Grudnia  1970  roku
przechowywaliśmy w ukryciu.  Po stanie  wojennym to  pozbieraliśmy,  głównie  ja
opracowywałem te materiały,  nadałem im ostateczny kształt  i  właśnie w Paryżu
ukazało się pierwsze wydanie pt. „Grudzień 1970”. Nastąpiły pewne przesunięcia
środka ciężkości w naszej działalności, ale tę działalność prowadziliśmy w kraju do
końca.
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