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

 
Zmiana miejsca ukrywania się w stanie wojennym na Warszawę
W Lublinie zmieniłem kilka mieszkań i  myślałem o wyjeździe do Warszawy. Ten
wyjazd  ułatwiła  mi  moja  znajoma,  dzisiaj  żona,  Joanna  [Puzyna],  studentka
psychologii na KUL-u. To była dziewczyna, która była społecznie bardzo aktywna,
zajmowała się wtedy działalnością w ruchu Foi et Lumière, francuskim ruchu osób
spotykających się z ludźmi niepełnosprawnymi.
Joanna,  rodowita  warszawianka,  znalazła  mi  mieszkanie  u  naszych  wspólnych
znajomych – działającego w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej młodego
małżeństwa, które specjalnie politycznie się nie angażowało. Jechałem z duszą na
ramieniu pociągiem z Lublina do Warszawy, bo były patrole i na dworcu, i w pociągu.
Bałem się, że jeżeli te patrole zaczną legitymować ludzi, a miałem dowód osobisty, w
którym była  wbita  pieczątka  „Solidarności”,  zatrudnienia  w  Zarządzie  Regionu
Gdańsk, to już nawet to mogło budzić podejrzenie. Ale szczęśliwie dojechałem do
Warszawy. Pojechałem na os. Piaski i tam u tych znajomych mieszkałem przez kilka
miesięcy.
Po przyjeździe do Warszawy postanowiłem nawiązać kontakt z ludźmi, z którymi
wcześniej  współpracowałem, których wcześniej  znałem, a którzy nie byli  ludźmi
specjalnie notowanymi przez Służbę Bezpieczeństwa. Wiedziałem, że te kontakty
pozwolą mi kontynuować działalność i utrzymywać łączność z Lublinem, Gdańskiem.
Budowanie sobie zaplecza osób niespecjalnie znanych i wybijających się dawało
poczucie bezpieczeństwa. Pobyt w Warszawie dawał mi też możliwość swobodnego
poruszania się. Oczywiście unikałem ścisłego centrum Warszawy, gdzie było dużo
patroli, i nie pojawiałem się na żadnych patriotycznych manifestacjach czy jakichś
rozruchach,  bo nie to było moim celem. Myślałem o tym, jak w tych warunkach
kontynuować działalność i wydawanie „Spotkań”.
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