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Szanowni Państwo,  

 

Od kilkudziesięciu lat Klub Inteligencji Katolickiej jest organizacją 

zrzeszającą katolików, którzy razem chcą coś dobrego zrobić. W ciągu ostatnich 

kilku czy nawet kilkunastu lat rozwijały się działania  wielu sekcji Klubu na rzecz 

nie tylko naszego własnego środowiska, ale także skierowane dla innych. 

Fenomenem naszego Klubu zawsze jest to, że ludzie o często bardzo różnym 

światopoglądzie, o bardzo różnych przekonaniach politycznych potrafią 

zachować dla siebie wzajemny szacunek i pomimo dzielących ich różnic są w 

stanie razem coś dobrego zrobić, bardziej zwracając uwagę na to co ich łączy 

niż to co dzieli. Olbrzymi dorobek jakim możemy się poszczycić  wypracowany 

był właśnie dzięki takiemu czynnemu zaangażowaniu wielu osób, które bardziej 

zwracały uwagę na to co ich łączy, niż na dzielące ich różnice światopoglądowe 

czy polityczne. 

W ciągu ostatnich dwóch lat Zarząd KIK wydał co najmniej trzynaście, a 

tylko w ciągu ostatnich trzech tygodni pięć stanowisk w różnych, w 

niewątpliwie ważnych i istotnych sprawach. Jednak znaczna większość tych 

oświadczeń wpisuję się w jedną, konkretną opcję polityczną i bywa przez 

polityków tej opcji wykorzystywana w bieżącej rozgrywce politycznej. Jest duża 

grupa członków naszej wspólnoty, którzy nie podzielają tych poglądów i 

docierają do nas głosy, że niektórzy zaczynają się zastanawiać czy w obecnym 

Klubie Inteligencji Katolickiej jest jeszcze dla nich miejsce.   

W tym liście nie chcemy podejmować merytorycznej analizy i dyskusji 

nad tezami poszczególnych wystąpień Zarządu, zwracamy jednak uwagę, że 

niektóre są źle odbierane przez część członków Klubu i zamiast łączyć, 

pogłębiają istniejące podziały. Niegdyś dobrym obyczajem było, że Klub, czy 

Zarząd Klubu wydawał oświadczenia, bądź podpisywał się pod stanowiskami 

innych organizacji bardzo rzadko, ale za to w bardzo ważnych sprawach, ale 

przede wszystkim w kwestiach jednoznacznych dla całego naszego środowiska. 



Dziś, co z przykrością stwierdzamy, oficjalne wystąpienia Klubu przez swoją 

częstotliwość deprecjonują się, a niektóre treści w nich zawarte pogłębiają i 

podkreślają istniejące podziały.  

Wydaje nam się, że Zarząd zamiast tak często, autorytatywnie 

wypowiadać się w imieniu członków Klubu mógłby powrócić do organizowania 

wewnątrzklubowych dyskusji na różne tematy z udziałem osób o różnych 

podejściach do obecnej rzeczywistości. Dyskutujmy, spierajmy się, ale nie 

doprowadzajmy do pogłębiania podziałów, czy eliminacji kolejnych członków 

naszej wspólnoty. Naprawdę, mało już jest w Polsce środowisk, gdzie ludzie o 

tak odmiennych poglądach potrafią tyle dobrego razem zdziałać.  

W związku z tym w trosce o zachowanie tych wartości w Klubie bardzo 

prosimy o rozważenie się czy nie można by  ograniczyć oficjalnych wystąpień 

choćby do spraw które są jednoznaczne dla naszego środowiska.   
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