
 

 

Warszawa, 29 grudnia 2017 r. 

 

Szanowni Państwo 

Sygnatariusze Listu Otwartego  

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Klubu! 

 

Dziękujemy za Wasz List. Odczytujemy go jako troskę o nasz wspólny Klub, dlatego oprócz 

odpowiedzi ze strony Zarządu, proponujemy również spotkanie dla wszystkich Członków 

Klubu zainteresowanych wspólną rozmową na poruszony przez Was temat.  

 

Podstawowym, jak nam się zdaje, zarzutem stawianym przez Was, sygnatariuszy listu, 

jest nadmiar wydawanych przez Zarząd KIK oświadczeń oraz ich polityczne zaangażowanie 

po jednej ze stron obecnego sporu. Spośród przywołanych przez Was apeli/listów 

publicznych, które w czasie bieżącej kadencji Zarząd KIK wystosował, większość dotyczyła 

spraw związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości. Głosy te zostały wydane w okresie 

od 18 lipca do 18 grudnia. W wystąpieniach tych przede wszystkim apelowaliśmy 

do Prezydenta, Posłów i Senatorów o dochowanie wierności Konstytucji. Trzy z tych listów 

były wspólnymi apelami KIK-u i dziesiątek innych organizacji i inicjatyw społecznych. Jeden 

z listów skierowany był do Biskupów, z prośbą o zajęcie stanowiska przez kościół 

hierarchiczny w momencie przełomowym dla zachowania przez Polskę statusu 

demokratycznego państwa prawa.  

 

Chcemy zdecydowanie podkreślić, że żaden z apeli/listów wystosowanych przez Zarząd 

Klubu, zgodnie z par. 28 Statutu Klubu, nie był wystąpieniem partyjnym, w którym Zarząd 

KIK opowiadałby się po którejkolwiek stronie sporu politycznego. Wszystkie nasze 

apele/listy zwłaszcza dotyczące projektowanych zmian w wymiarze sprawiedliwości były 

i są podyktowane postawą propaństwową i dotyczyły obrony ładu konstytucyjnego 

w Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Uznając obecnie obowiązującą Konstytucję RP za niewzruszony fundament polskiej 

demokracji, Zarząd ma głębokie przekonanie, iż kwestie dotyczące zmian w Sądzie 

Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych, daleko 

wykraczają poza ramy walki partyjnej. W opinii wszystkich członków Zarządu łamanie 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez parlamentarzystów, którzy ślubowali 



 

przestrzegać jej zapisów oraz przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który przysięgał 

stać na jej straży nie jest „poglądem jednej, konkretnej opcji politycznej”, ale jest faktem.  

 

Ocenę sytuacji opieramy nie tylko na naszym rozeznaniu. Za powagą sytuacji, która 

wymagała i nadal wymaga naszej reakcji, przemawiają chyba wszystkie polskie autorytety 

prawne: wydziały prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego 

oraz wielu innych wyższych uczelni, wybitni prawnicy, konstytucjonaliści, byli prezesi 

Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, rzecznicy praw obywatelskich 

oraz  instytucje międzynarodowe, choćby w postaci Komisji Weneckiej, której autorytetu 

żaden kraj na świecie nie kwestionuje.  

 

Jako świadomi chrześcijanie, katolicy i polscy obywatele kierujemy się nauką Kościoła, 

jak również obowiązkami wynikającymi z postawy obywatelskiej, a także historią Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Warszawie w obronie podstawowych wartości konstytucyjnych: 

demokratycznego państwa prawa, trójpodziału władzy, niezależności i równowagi między 

władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą jako fundamentu ładu społecznego 

i gwaranta podstawowych praw obywatelskich i w imię m.in. właśnie szanowania różnic 

poglądów, o których piszecie w liście. 

 

Uznając, że wymiana korespondencji nie jest wystarczająca dla pełnego omówienia spraw 

nurtujących członków Klubu chcielibyśmy zaproponować Państwu oraz wszystkim innym 

zainteresowanym Członkom Klubu wspólne spotkanie, podczas którego będziemy mogli 

w „klubowym duchu” porozmawiać o powyższych sprawach. Spotkanie odbędzie się 

w środę, 10 stycznia 2018 r. o godz. 18.30 w siedzibie KIK-u. Wszystkich członków Klubu 

zainteresowanych udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej 

obecności (na adres: kik@kik.waw.pl), co ułatwi nam logistyczne przygotowanie siedziby 

Klubu do spotkania.  

 

 

Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządu KIK, 

 

 

 

Jakub Kiersnowski 

Sekretarz KIK 

 


