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Tematyka pisma „Spotkania”
Problematyka była bardzo wszechstronna, wyrażała nasze otwarcie, zainteresowanie
światem, ale bez budowania twardych tez. Był bardzo szeroki zestaw problemów,
które spotykaliśmy, o których rozwiązaniu myśleliśmy, a których nie można było
podejmować w normalnym piśmie.
Każdy numer był inny. Kilka numerów miało charakter monograficzny. Był numer
poświęcony Ukraińcom i rocznicy chrztu Rusi, poruszane były problemy, które wiążą
się z naszym sąsiedztwem, z tym dużym narodem. Jeden z numerów w całości był
poświęcony problematyce stosunków polsko-żydowskich i historii Żydów w Polsce.
„Spotkania” miały dużo wartościowego materiału nie tylko historycznego, bo one
często  odwoływały  się  do  historii,  ale  też  dużo  materiału  filozoficznego.  Prof.
[Władysław] Panas dostarczył do „Spotkań” szereg tekstów dotyczących filozoficznej
myśli rosyjskiej, ale nie marksistowskiej, tylko tej o korzeniach chrześcijańskich albo
innych, na przykład o Lwie Szestowie. Publikowaliśmy materiały dotyczące literatury
rosyjskiej. Na przykład tekst pt. „Czy rusycystyka może służyć ewangelizacji” mówił o
religijnym nurcie literatury rosyjskiej.
Podejmowaliśmy na przykład tematy związane z sytuacją osób niepełnosprawnych w
Polsce. W roku 1980 przygotowaliśmy numer, którego część wypełniały materiały
przygotowane  z  jednej  strony  przez  naszego  kolegę,  który  później,  po  stanie
wojennym przejął na siebie część obowiązków redakcyjnych w „Spotkaniach”, był to
prof. Wojciech Chudy z filozofii  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z drugiej
strony  przez  grupę,  która  związana  była  z  międzynarodowym  ruchem  pracy  z
osobami niepełnosprawnymi Foi et Lumière.
Jednym z tematów, który nas interesował, to był problem walki bez przemocy, non-
violence,  mieliśmy  szereg  tekstów  tego  dotyczących.  Często  rozmawialiśmy  z
naszymi wykładowcami, którzy mieli za sobą kartę akowską czy udziału w drugiej
wojnie światowej, ludźmi, którzy nas uczulali na to, że trzeba walczyć o wolność i



niepodległość, ale starać się oszczędzać krew, która szczególnie w Polsce została
przelana w ogromnej ilości. Stąd idea non-violence była dla nas bardzo interesująca.
Byliśmy świadomi tego, by szukać takich form walki i starać się uniknąć przelewu
krwi.
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