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Charakterystyka działalności i próba pastoralnej oceny kościelnej 
tożsamości środowiska katolików świeckich w okresie PRL-u

Wśród form zrzeszeń katolickiego laikatu w Kościele można wyróżnić 
stowarzyszenia i organizacje -  działające w oparciu o prawo kanoniczne lub 
cywilne o stowarzyszeniach -  oraz nieformalne środowiska: ruchy religijne, 
zespoły, kręgi i małe grupy. Specyficzna sytuacja Kościoła w Polsce po 
II wojnie światowej wymusiła ograniczenie w rozwoju tychże form zrzesza- 
nia się świeckich katolików. Specjalne prawodawstwo państwowe dyskrymi- 
nujące ludzi wierzących spowodowało, że od końca lat 40-tych1 do lat 90-tych 
minionego wieku2 nie działały w Polsce prawie żadne formalnie zatwierdzone 
przez Kościół i prawo państwowe stowarzyszenia i organizacje typu przed- 
wojennej Akcji Katolickiej czy kościelnej Caritas. Natomiast bardziej rozwi- 
nęły się nieformalne i działające półoficjalnie grupy i zespoły duszpasterskie, 
głównie w ramach parafii, jak: zespoły ministranckie, chóry kościelne, różań- 
cowe grupy modlitewne, zespoły asysty parafialnej, grupy charytatywne, tra- 
dycyjne bractwa, trzecie zakony, rady parafialne, koła przyjaciół Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego itp. Ich parafialny zasięg i charakter działalności 
często ograniczony do zachowywania zewnętrznych form tradycji i niesienia 
pomocy duchowieństwu parafialnemu sprawił, że grupy te nie ukształtowały 
w skali kraju świadomego laikatu w duchu odnowy Soboru Watykańskiego 
II. Półoficjalny charakter miały również ugrupowania świeckich związane 
z tzw. duszpasterstwem specjalistycznym, do którego należy m.in.: duszpaster- 
stwo trzeźwościowe, pielgrzymkowe, akademickie, młodzieży pracującej, 
rodzin, rolników, robotników, środowisk twórczych itp. Bardziej natomiast 
znaczący wpływ społeczny i wyraźną formę prawną zrzeszeń laikatu osiągnęły 
środowiska katolików związanych z Klubami Inteligencji Katolickiej i Sto- 
warzyszeniem PAX. Dopiero od lat 70-tych dynamiczniej rozwijają się 
w Polsce ruchy odnowy Kościoła, wśród których na szczególną uwagę zasłu
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gują: Ruch Światło-Życie (tzw. polskie oazy), Neokatechumenat i grupy mo- 
dlitewne Odnowy w Duchu Świętym.

Warto na wstępie zasygnalizować również, że od lat 60־tych problema- 
tyką stowarzyszeń świeckich i podejmowanym przez nie apostolstwem zaj- 
mowała się Komisja Apostolstwa Świeckich przy Episkopacie Polski, która 
powstała w niespełna rok po zakończeniu obrad II Soboru Watykańskiego.3 
Komisja ta podjęła trud wypracowania wytycznych dla różnych form apostoł- 
stwa świeckich, z uwzględnieniem także apostolstwa wspólnotowego. Doku- 
menty te to: Dyrektorium Apostolstwa Świeckich oraz instrukcja Wytyczne dla 
Parafialnych Rad Duszpasterskich.4 Trzeba podkreślić, że Komisja ta znacz- 
nie przysłużyła się do podjęcia, także na skalę Kościoła powszechnego, 
problemu kształtowania katolickiego oblicza i kościelnej tożsamości stówa- 
rzyszeń, ruchów laikatu i apostolskich grup nieformalnych. Znalazło to swój 
wyraz na zwołanym w 1987 roku przez byłego przewodniczącego Komisji, 
obecnego papieża Jana Pawła II, specjalnym Synodzie poświęconym sprawie 
laikatu w Kościele oraz w dokumencie posynodalnym -  adhortacji Christifi- 
deles laid.5 W analizie więc i ocenie charakteru kościelnego stowarzyszeń, 
grup i wspólnot działających w Kościele w Polsce nie można pominąć odnie- 
sień do wypracowanych przez wspomnianą Komisję wniosków i postulatów 
pastoralnych, tym bardziej, że harmonizują one z najnowszymi dokumenta- 
mi nauczania Kościoła.6

Odnosząc się do wymienionych dokumentów, warto podjąć próbę opisu 
i oceny działalności wybranych środowisk laikatu katolickiego w okresie 
powojennym w Polsce, pod kątem ich kościelnej tożsamości. Jednym z takich 
środowisk, które odegrało i wciąż odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu 
postaw katolików świeckich i oblicza polskiego laikatu, są Kluby Inteligen- 
cji Katolickiej. KIK był najstarszą formą zrzeszenia świeckich katolików 
w Polsce, generalnie akceptowaną przez Kościół i w pewnym sensie repre- 
zentatywną dla polskiego laikatu. Wydaje się zasadnym ograniczenie się w ba- 
daniach do okresu od końca II wojny światowej do czasu transformacji 
politycznej, jaka dokonała się w Polsce na początku lat 90-tych XX w. 1

1 . Powstanie i historyczny rozwój Klubu Inteligencji Katolickiej
W końcu marca 1945 r. z inicjatywy metropolity krakowskiego kard. 

Adama Sapiehy powstało pismo środowiska katolickiej elity Krakowa ״Ty- 
godnik Powszechny”, wydawane przez Kurię Metropolitalną. Współtwórcami 
pisma byli ks. Jan Piwowarczyk oraz świecki redaktor Jerzy Turowicz, wokół 
którego skupiło się grono intelektualistów i publicystów wywodzących się 
z przedwojennej organizacji ״Odrodzenie”.7 Od początku ״Tygodnik Po-

156



wszechny” był pismem religijno-kulturalnym, choć bliskim problematyce 
politycznej i społecznej.8 Według oceny historyka i publicysty B. Cywińskie- 
go, środowisko ״Tygodnika Powszechnego” cechowała ״szeroka perspekty- 
wa kulturowa, otwarty typ katolicyzmu z charakterystycznymi sympatiami do 
elit religijnych Francji i skłonność do umiaru we wszelkich zaangażowaniach 
politycznych”.9 Pomimo tego umiarkowania 8 marca 1953 r. nastąpiła likwi- 
dacja ״Tygodnika Powszechnego”. Wiązało się to zapewne z lojalnością 
redakcji wobec episkopatu i papieża, jak i szczególną rolą, jaką pismo od- 
grywało, przemawiając własnym, niemarksistowskim głosem. Bezpośrednim 
zaś pretekstem była kategoryczna odmowa redakcji uczestnictwa w bałwo- 
chwalczym uczczeniu Stalina -  po jego śmierci 5 III 1953 r. -  przez zamiesz- 
czenie panegiryku na jego cześć. Mienie redakcyjne i tytuł pisma przejął 
wtedy wiemopoddańczy wobec władz PAX.10

Po październikowej odwilży 1956 r. ״Tygodnik Powszechny” wrócił do 
prawowitych właścicieli. Redakcja i środowisko świeckich katolików zyska- 
ło dodatkowy autorytet moralny i zaufanie Kościoła. Stało się autentycznym 
reprezentantem środowisk katolickich. Ówczesne władze państwowe, szukając 
poparcia i zaufania społecznego przed wyborami do sejmu 1957 r., zapropo- 
nowało katolikom związanym ze środowiskiem ״Tygodnika Powszechnego” 
pięć miejsc w parlamencie i jedno w siedmioosobowej Radzie Państwa. 
Według B. Cywińskiego: ״Był to formalny początek koła poselskiego 
«ZNAK», które przetrwało kilkanaście następnych lat pod wodzą Jerzego 
Zawieyskiego, a po jego śmierci w 1969 r. -  pod przewodnictwem Stanisła- 
wa Stommy”." To samo środowisko spowodowało w całym kraju rozwój 
środowisk inteligencji katolickiej do tego stopnia, że mogło założyć wówczas 
swoje kluby w pięciu miastach: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Pozna- 
niu i w Toruniu. Niestety, następne zgłoszenia analogicznych klubów z innych 
miast nie zyskały już akceptacji władz.12 Zatem od 1957 r. nosiły one już 
oficjalną nazwę Klubów Inteligencji Katolickiej.

W Krakowie wychodził ponownie prawowity, pod redakcją Jerzego Tu- 
rowicza, ״Tygodnik Powszechny” w nakładzie 50 tys. egzemplarzy. W czerw- 
cu 1957 r. wznowiono miesięcznik ״Znak”, a we wrześniu tegoż roku powstała 
finansująca środowisko spółdzielnia gospodarcza ״Libella”. W lutym 1958 r. 
zaczęto wydawać miesięcznik ״ Więź”, wkrótce też uzyskano koncesje na 
Instytut Wydawniczy ״Znak”.13 Powstałe w ten sposób szersze środowisko 
katolickie przybrało z czasem nazwę ״środowiska Znaku”. Pomimo wewnętrz- 
nego zróżnicowania skupiały się w nim środowiska intelektualistów z krakow- 
skich redakcji ״Tygodnika Powszechnego” i ״Znaku”, a od początku 1958 r. 
także z nowo powstałej warszawskiej ״Więzi” (miesięcznika założonego przez

157



przywódców dawnej frondy z PAX-u) oraz środowisk inteligencji, opartych 
na aktywnie działających KIK-ach. Środowiska te miały pewne wspólne za- 
sadnicze założenia ideowe. ״ Stanowiły je zdecydowane przekonania o potrze- 
bie łączności z hierarchią Kościoła i chęć włączenia się w jego prace oraz 
pragnienie tworzenia katolickiej kultury w dialogu z niewierzącymi i w otwar- 
ciu na wszelkie wartości humanistyczne”.14

Do 1980 r. władze państwowe nie udzielały pozwoleń na zakładanie 
nowych klubów. Umożliwiło to dopiero powstanie ruchu ״ Solidarność”. 
W okresie 1980-1981 zarejestrowano ich ponad 50. Jednakże już 13 XII 1981 
roku dekretem -  wprowadzonego przez władze komunistyczne ״stanu wojen- 
nego” -  została zawieszona ich działalność. Potem stopniowo zaczęły się od- 
radzać, choć nie wszystkie pozostawały wierne pierwotnym założeniom, na 
skutek inwigilacji i nacisków ze strony służb bezpieczeństwa.15 W dalszym 
okresie sytuacja wyklarowała się. Jak podaje J. Słomińska, w 1987 r. praco- 
wało 40 klubów, przy czym niektóre posiadały swoje filie lub sekcje tereno- 
we w mniejszych miejscowościach.

Największy i najbardziej dynamiczny stał się klub warszawski. Liczył on 
wówczas 3000 członków.16 W 1991 r. zarejestrowanych było już 100 klubów, 
które utworzyły Porozumienie Klubu Inteligencji Katolickiej i postanowiły 
wydawać pismo ״Życie Klubów”.17

2. Struktura i charakter działalności KIK-ów
Kluby Inteligencji Katolickiej są stowarzyszeniami katolików świeckich 

działających w łączności z Episkopatem, ale na własną odpowiedzialność. 
Nie działają też zasadniczo w ramach struktur parafialnych; są to raczej 
grupy środowiskowe skupiające w większości ludzi z wykształceniem wy- 
ższym i średnim, poszukujących pogłębienia religijnego i aktywnego uczest- 
nictwa w życiu Kościoła i całego społeczeństwa. Poszczególne Kluby 
zasadniczo są autonomiczne i działają w oparciu o własny statut i rejestra- 
cję zgodnie z wymogami cywilnego prawa o stowarzyszeniach, co daje im 
osobowość prawną. Ze strony hierarchii otrzymują akceptację swej katolic- 
kiej tożsamości poprzez mianowanie tzw. asystentów kościelnych. Stanowi 
to rodzaj mandatu udzielanego przez Kościół i formę pośredniego zatwier- 
dzenia. Świeccy jednak całkowicie przejmują kierownictwo i biorą bezpo- 
średnią odpowiedzialność za działalność Klubu. Służą temu wybierane 
zarządy z przewodniczącym lub prezesem na czele.

Kluby Inteligencji Katolickiej prowadzą działalność wewnętrzną i ze- 
wnętrzną. ״Praca wewnętrzna ma na celu stworzenie warunków, które by 
umożliwiały członkom rozwój ich osobowości religijno-społecznej. Służą
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temu grupy wewnątrz klubowe, liczne spotkania, których tematyka i forma 
są bardzo różnorakie, jak również rekolekcje, pielgrzymki, obozy. W Klu- 
bach działają różne sekcje, których uczestnicy prowadzą długofalową dzia- 
łalność odpowiadającą ich zainteresowaniom (np. sekcja rodzin, sekcja 
kultury, sekcja skupiająca młodzież, sekcja ekumeniczna, historyczna, eko- 
nomiczna)”.18

Od dawna znana jest praca Klubów Inteligencji Katolickiej na zewnątrz. 
Przez wiele lat środowiska katolików świeckich związane z KIK-ami prawie 
wyłącznie reprezentowały laikat Kościoła w Polsce na forum Komisji 
Apostolstwa Świeckich przy Episkopacie Polski i z jej mandatu na między- 
narodowych sympozjach, kongresach, spotkaniach świeckich katolików, nie- 
jednokrotnie biorąc w nich bardzo aktywny udział. Jesienią 1967 r. delegacja 
pod przewodnictwem red. Jerzego Turowicza uczestniczyła po raz pierwszy 
w III Światowym Kongresie Apostolstwa Świeckich w Rzymie. Od 1974 r. 
rozpoczyna się regularne uczestnictwo świeckich katolików z Polski, w tym 
w większości z KIK-ów z całego kraju w Europejskim Forum Laikatu, któ- 
re odbywa się co dwa lata w różnych krajach europejskich.19

Za pośrednictwem Klubów docierano z rozpowszechnianiem idei 
II Soboru Watykańskiego i posoborowych dokumentów Komisji Apostolstwa 
Świeckich do szerszych środowisk laikatu polskiego. Członkowie KIK-ów 
byli współredaktorami omawianych wcześniej dokumentów: Dyrektorium 
Apostolstwa Świeckich oraz Wytyczne dla Parafialnych Rad Duszpaster- 
skich.20 Poszczególne sekcje, zespoły prelegentów oraz indywidualni człon- 
kowie Klubów Inteligencji Katolickiej współpracują z licznymi parafiami, 
duszpasterstwem rodzin, studentów, robotników, z diecezjami i seminariami 
duchownymi. Organizują cykle wykładów, kursy, prowadzą rekolekcje dla 
określonych grup, zwłaszcza w zakresie tematyki rodzinno-wychowawczej, 
historycznej, społecznej i biblijnej.21

Na osobne podkreślenie zasługuje działalność Klubów w zakresie wy- 
dawnictw książek i czasopism. Wymienić tu trzeba Wydawnictwo ZNAK 
(związane ze środowiskiem krakowskim) i Bibliotekę ״Więzi” (związaną ze 
środowiskiem warszawskim).22

W latach 80-tych Kluby Inteligencji Katolickiej rozwinęły szczególną 
aktywność w organizowaniu i przeprowadzaniu w wielu miejscowościach 
kraju tzw. ״Dni” lub ״Tygodni Kultury Chrześcijańskiej”. Na początku cho- 
dziło w nich o praktyczne upowszechnienie treści i wskazań inicjatywy pod- 
jętej przez Papieża dotyczącej sprawy utworzenia, na wzór Rzymu, instytucji 
Rady ds. Kultury przy Konferencji Episkopatu Polski. Potem stały się rów- 
nież formą protestu przeciwko totalitaryzmowi systemu komunistycznego.23
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3. Eklezjalny charakter 
środowiska Klubów Inteligencji Katolickiej

Po przedstawieniu w zarysie historii, struktury i działalności Klubów 
Inteligencji Katolickiej należałoby teraz postawić pytanie o ich charakter 
eklezjalny. Eklezjalność grup i wspólnot w Kościele należy badać w świe- 
tle tzw. kryteriów charakteru kościelnego, które za Christifideles laid  moż- 
na wyprowadzać z eklezjologii komunii i misji.24 Według nauki Kościoła 
zrzeszenia świeckich muszą najpierw stawiać sobie za pierwszorzędny cel 
dążenie do świętości, następnie powinny przekazywać całość depozytu wiary 
oraz dawać świadectwo jedności z hierarchią i z innymi wspólnotami. Gru- 
py i wspólnoty w Kościele mają odznaczać się duchem ewangelizacji i misji, 
służyć dobru wspólnemu przez zaangażowanie na rzecz godności i praw 
człowieka oraz przez solidarność z cierpiącymi i biednymi głosić nadzieję 
chrześcijańskiego życia w przyjęciu Krzyża jako drogi prawdziwego wyzwo- 
lenia człowieka.25 Analizując kolejno powyższe wymogi i odnosząc je do 
konkretnych rezultatów życia i działalności Klubów Inteligencji Katolickiej 
w skomplikowanym okresie powojennym, ze względu na walkę z Kościo- 
łem, prowadzoną jawnie i skrycie przez władze i komunistyczny ateizm, 
można stwierdzić, co następuje:

1. Celem KIK-ów było aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła i całe- 
go społeczeństwa. Tak postawiony cel może być wprawdzie różnie rozumia- 
ny, jednakże w kontekście działalności Klubów widać wyraźnie, że chodzi 
najpierw o umożliwienie członkom rozwoju religijnego, budowanie głębo- 
kich relacji z Bogiem i kształtowanie świadomości bycia czy stawania się 
Kościołem. Inaczej bowiem, nie można być w pełni odpowiedzialnym za 
Kościół i aktywnie uczestniczyć w jego życiu. Chodzi też tu o ewangelicz- 
ny styl życia, a więc życie słowem Bożym, sakramentami świętymi i świa- 
dectwo chrześcijańskiej miłości bliźniego. Innymi słowy, chodzi o wzrastanie 
w świętości na co dzień.

Wprawdzie w dziedzinie formacji modlitewnej czy liturgicznej Kluby 
nie wypracowały własnych metod i form, to jednak wciąż akcentowały po- 
trzebę ożywienia i świadomego uczestnictwa w tradycyjnych formach poboż- 
ności, w ramach parafii czy diecezji. Szczególnym natomiast osiągnięciem 
była formacja biblijna, prowadzona za pośrednictwem kręgów biblijnych, ka- 
techez, konferencji i wykładów. W ten sposób członkowie KIK-ów nie tyl- 
ko zdobywali znajomość Pisma Świętego, ale także uczyli się słuchania 
i wypełniania słowa Bożego. Istotne jest to, że KIK-i jasno stawiały swoim 
członkom wymagania w dziedzinie praktyk życia religijnego, korzystania 
w duchowej formacji z katechez dla dorosłych, konferencji i wykładów.
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2. Kluby Inteligencji Katolickiej mniej przyczyniały się do budowania 
bezpośrednich, osobowych relacji poprzez małe grupy, ale za to odwoływa- 
ły się mocno do takich tradycyjnych wspólnot, jak: rodzina, sąsiedztwo, 
środowisko zakładu pracy, parafia. Na tym polu widziały ważną rolę do 
spełnienia, np. w dziedzinie odbudowywania rodziny (poradnictwo rodzin- 
ne, sekcje rodzin), aktywnego udziału świeckich katolików w życiu społecz- 
no-kulturalnym środowiska, czy w dziedzinie zaangażowania się w różne 
formy duszpasterstwa parafialnego.

Kluby doceniały fakt, że przekaz wiary odbywa się w atmosferze chrze- 
ścijańskiej i jest procesem całego życia. Dlatego starały się wychować swo- 
ich członków do szacunku i głębokiej wierności depozytowi wiary, starając 
się zawsze przekazywać całość Objawienia i Tradycji Kościoła. Temu celo- 
wi służyła m.in. praca wydawnicza -  wydawanie książek o tematyce religij- 
nej z ״Imprimatur” Kościoła i ״Nihil obstat” oraz redagowanie czasopism, 
ukazujących bogatą tradycję i aktualne życie Kościoła. O tym świadczy 
publikowanie w ״Tygodniku Powszechnym” i miesięczniku ״Znak” oficjał- 
nych dokumentów Stolicy Apostolskiej i Episkopatu (o ile zezwalała na to 
cenzura państwowa).

3. KIK-i dawały niejednokrotnie świadectwo jedności i braterstwa z hie- 
rarchią. Środowisko to nawet było nękane z tego powodu i poddawane pró- 
bom rozbijania tej jedności od wewnątrz. Członkowie KIK-ów nie poddali się 
manipulacjom władzy komunistycznej i nie doszło do zdrady hierarchii ko- 
ścielnej. Wręcz przeciwnie, posłowie klubu ״Znak” niejednokrotnie występo- 
wali w obronie praw Kościoła i w tej dziedzinie ściśle współpracowali 
z Episkopatem Polski. Można stwierdzić, że Kluby Inteligencji Katolickiej 
w pełni akceptowały urząd hierarchiczny w Kościele i widziały potrzebę 
współodpowiedzialności i wzajemnej służby. Nie oznacza to bynajmniej, że 
nigdy nie dochodziło do napięć miedzy Episkopatem i Klubami Inteligencji 
Katolickiej.26 Pomimo jedności i współpracy z hierarchią świeccy katolicy 
w KIK-ach zachowali swą niezależność w sprawach organizacyjnych i brali 
na siebie pełną odpowiedzialność za działalność w świecie: polityczną, spo- 
łeczną, kulturalną itp.

4. Kluby Inteligencji Katolickiej realizowały misyjność Kościoła. Kształ- 
towanie u świeckich świadomości ״bycia Kościołem” prowadziło wprost do 
odpowiedzialności za jego rozwój i potrzebę głoszenia Ewangelii. Inicjaty- 
wy ewangelizacyjne podejmowane były w środowiskach inteligencji zarówno 
przez słowo pisane (w publikacjach), jak i mówione -  na spotkaniach i re- 
kolekcjach. Przede wszystkim członkowie KIK-ów ewangelizowali osobistą 
postawą wyrażającą się szczególnie w świadectwie cywilnej odwagi -  przy
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znawania się do chrześcijaństwa i Kościoła w swoim środowisku, obrony 
wiary wobec wrogo nastawionych osób i instytucji ateistycznego państwa. 
Wiązało się to przecież często z utratą możliwości awansu zawodowego 
i szykanami. Taka postawa jednak budziła społeczny szacunek i była praw- 
dziwym opowiedzeniem się za wartościami Ewangelii. Trzeba również za- 
znaczyć zgodność tego apostolstwa z celami apostolskimi Kościoła.

5. Prawa człowieka, podmiotowość społeczeństwa i kultura narodowa 
to wartości, w obronie których Kluby Inteligencji Katolickiej często wystę- 
powały. U podstaw tych działań było kierowanie się prawdą i zasadą dobra 
wspólnego. Stąd płynął ich autorytet w społeczeństwie i funkcja opiniotwór- 
cza.27 Wprawdzie od początku cechowała KIK-i skłonność do umiaru 
w zaangażowaniach politycznych, ale podyktowane to było szczególnymi wa- 
runkami totalitarnego państwa. Zapewne uchroniło to Kluby od instrumental- 
nego użycia przez władze komunistyczne.28 Przemawiała także za tym racja 
przetrwania. Może dzięki temu ״Tygodnik Powszechny” w najtrudniejszych 
czasach stał się jedynym znaczącym wśród czasopism w Polsce bastionem 
kultury chrześcijańskiej, narodowej i europejskiej.29 W późniejszym okresie 
podobną rolę spełniały tzw. Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej.

6 . Misja Kościoła była realizowana przez KIK-i także w aspekcie so- 
lidamości z cierpiącymi. Mniej zajmowano się w Klubach prowadzeniem 
klasycznej akcji charytatywnej wśród biednych materialnie, ale za to z roz- 
machem prowadzono akcje pomocy prześladowanym za przekonania, więź- 
niom politycznym oraz strajkującym robotnikom i ich rodzinom. Była to 
pomoc duchowa, prawna i materialna.

Sami działacze KIK-ów też doznawali różnego rodzaju cierpień i upo- 
korzeń. Przez swoją godną postawę dawali świadectwo dojrzałości w wie- 
rze i przyczyniali się do szerzenia prawdy i wyzwalającej mocy Ewangelii, 
głoszonej przez Kościół.

* * *
Fakty i dokumenty z życia i działalności Klubów Inteligencji Katolickiej 

potwierdzają katolickość i charakter kościelny środowisk inteligencji katolic- 
kiej, która wprawdzie w niewielkiej liczbowo grupie, ale w sposób jawny 
przyznawała się do jedności z Kościołem. Wprawdzie, nieznane są -  z tego 
okresu -  badania empiryczne postaw religijnych członków tego środowiska, 
jednakże materiał faktograficzny potwierdza, że nie ma w działalności KIK- 
ów jakiejś dwulicowości, hipokryzji czy zdrady w stosunku do Kościoła. 
Dlatego nie musiały nigdy niczego odwoływać i zmieniać swego oblicza.30

Wydaje się, ze rezultaty działalności Klubów Inteligencji Katolickiej oraz 
ich już niemalże historyczne zasługi dla Kościoła w Polsce, dostatecznie
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weryfikują prawdziwość powyższych stwierdzeń. Ocena taka nie wyklucza 
jednakże wysunięcia pewnych zastrzeżeń, widzenia problemów i postawie- 
nia pytań.

-  Odnośnie do formacji duchowej członków KIK-ów trzeba powiedzieć, 
że dominowała tu formacja intelektualna. Świadomość i wiedza teologicz- 
na nie zawsze jednak idzie w parze z życiem wiary na co dzień. W forma- 
cji Klubów jakby nie doceniano doświadczenia religijnego, elementu i roli 
świadectwa wiary w osobistym dzieleniu się ze współbraćmi.

-  Słabo też wytwarzały się wspólnotowo-osobowe relacje poprzez oso- 
bisty i bezpośredni kontakt w małych grupach, poprzez różnego rodzaju for- 
my dzielenia, czy wspólną modlitwę lub wspólnotowe przeżywanie liturgii.

-  Nieznane są też bliżej motywacje aktywnego zaangażowania w ży- 
cie Kościoła -  na ile wynikały ono z wiary, a na ile z protestu przeciwko 
totalitarnemu ustrojowi.

-  Wydaje się, ze KIK-i za mało współdziałały w stawianiu diagnozy 
i wypracowywaniu nowej koncepcji duszpasterstwa Kościoła w Polsce. Mało 
też były otwarte, a czasami wręcz nieufne, do innych grup, zwłaszcza nie- 
formalnych zespołów i ruchów religijnych. Być może było to spowodowa- 
ne przykrymi doświadczeniami z PAX-em.

-  Można też zapytać o źródła i kwalifikacje pewnych postaw krytycznych 
wobec duchownych -  na ile wynikało to z odpowiedzialności za Kościół, 
a na ile była to postawa antyklerykalizmu? Czy źródłem tych postaw jest kle- 
rykalizm duchownych, czy pokusa instrumentalizacji urzędu w Kościele? 
Zarówno klerykalizm, jak i antyklerykalizm są postawami nieeklezjalnymi, bo 
instrumentalizują Kościół w imię prywatnych czy partykularnych celów.

Zastrzeżenia powyższe i pytania dotyczą jednak bardziej poszczegól- 
nych osób czy niewielkich grup. Nie podważają zaś pozytywnej konkluzji 
i tezy o kościelnym charakterze Klubów Inteligencji Katolickiej.

PRZYPISY

1 W 1949 r. Została zawieszona w Polsce wszelka organizacyjna działalność stowarzyszeń 
apostolstwa ludzi świeckich. Została przerwana ciągłość prac takich prężnych organizacji jak Akcja 
Katolicka, Odrodzenie, Iuventus Christiana, Krucjata Eucharystyczna, Milicja Niepokalanej, czy 
Sodalicja Mariańska, która przez całe stulecia wychowywała kadry katolickiej inteligencji. Por.
E. W e r o n, Świeccy w Kościele polskim, ״Collectanea Theologica” 59(1989), z. 1, s. 119.

2 Dopiero 17 maja 1989 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm nowa ustawa o stosunku 
państwa do Kościoła katolickiego, która w rozdziale V, w artykule 33 zapewniła osobom należą- 
cym do Kościoła swobodę zrzeszania się w celu realizacji zadań wynikających z misji Kościoła. 
Tekst ustawy został opublikowany w czasopiśmie ״Życie Katolickie” nr 9(1989), s. 127-153.

 -Pismem ówczesnego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski kard. Stefana Wy י
szyńskiego z dnia 22 września 1966 r. został podany do wiadomości skład osobowy członków ko
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misji. Jej przewodniczącym został ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła, jego zastępcą 
biskup gdański Lech Kaczmarek, sekretarzem zaś ks. Franciszek Macharski. Zarys dziejów i dzia- 
łalności tej Komisji można znaleźć w Biuletynie Teologii Laikatu, pod red. E. Werona, ״Collec- 
tanea Theologica” 55(1985), z. 2, s. 115-122.

4 Tekst Dyrektorium został opublikowany w książce: E. W e r o n, Laikat i apostolstwo, 
Paryż 1973, s. 185-214; także w kalendarzu ״Królowa Apostołów na rok 1986” i w niektórych 
kronikach diecezjalnych. Tekst zaś Wytycznych opublikowały ״Wiadomości Archidiecezji Warszaw- 
skiej” 1976, styczeń-luty, s. 3-8 oraz ״Więź” 30(1987), nr 2-3, s. 48-53.

5 J a n  P a w e ł II, Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich 
w Kościele i w świecie w dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim 11 ״ Christiftdeles la id ” 
(30 XII 1988), w: Powołanie i posłannictwo ludzi świeckich w świetle dokumentów kościelnych, 
red. E. Weron, Poznań 1989, s. 127-243.

 Celem Dyrektorium, jak powiedziano w jego wstępie, jest wprowadzenie w życie Kościoła״ 6
w Polsce ogólnych norm Soboru Watykańskiego II w dziedzinie apostolstwa ludzi świeckich. Nor- 
my te znajdują się w różnych dokumentach soborowych. Zamierzeniem Dyrektorium jest zebra- 
nie ich w pewną całość i ukazanie realnych możliwości zastosowania ich w polskiej rzeczywistości 
kościelnej”. W Wytycznych zaś uzasadnia się potrzebę utworzenia rad duszpasterskich wskazując, 
że: 1) działalność parafialnych rad duszpasterskich przyczynia się do przekształcenia parafii 
w świadomą i zaangażowaną wspólnotę; 2) stanowi forum, na którym może realizować się pra- 
wo wszystkich członków Kościoła, a zwłaszcza świeckich do czynnego udziału w jego życiu, do 
współpracy w jego misji. Por. E. W e r o n, Świeccy w Kościele polskim, art. cyt., s. 125.

7 Oprócz wymienionych byli to: Stanisław Stomma, Antoni Gołubiew, ks. Konstanty Michał- 
ski i prezes Polskiej Akademii Umiejętności Stanisław Kutrzeba. Por. A. A l b e r t ,  Najnowsza 
historia Polski, cz. 3, Londyn 1989, s. 503.

11 Linia ideowa pisma była zgodna z przedwojennymi tezami stowarzyszenia ״Odrodzenie”, 
poznańskiego ״Verbum” i wileńskiego pisma ״Pax” o konieczności etycznej motywacji przebu- 
dowy społeczno-gospodarczej oraz ograniczeniu wybujałego indywidualizmu. A. A l b e r t ,  
Najnowsza historia Polski, dz. cyt., s. 503.

9 B. C y w i ń s k i ,  Ogniem próbowane, t. 2, Lublin 1990, s. 41.
10 Z ramienia PAX-u naczelnym redaktorem pisma został Jan Dobraczyński. PAX przejął za 

zgodą władz nie tylko tytuł pisma i mienie redakcyjne, ale zatrzymał jego charakterystyczną wi- 
nietę, a nawet -  dla ewentualnego zmylenia czytelników -  jego dotychczasową numerację. ״Ty- 
godnik Powszechny” zaczął wychodzić 12 lipca 1953 r. jako kontynuacja dotychczasowego pi- 
sma. Zmieniły się jednak skład redakcji, zespół autorów i oczywiście ideowa treść pisma. Cała 
afera fałszerstwa prasowego dokonała się w ciszy przed opinią publiczną. Prymas Wyszyński 
skierował wprawdzie 17 VII 1953 r. list do uczestników i sprawców tej afery, potępiający nad- 
użycie kredytu moralnego ״Tygodnika Powszechnego” dla celów sprzecznych z jego założenia- 
mi, jednakże ten jedyny głos w obronie dawnego zespołu Jerzego Turowicza i ks. Jana Piwowar- 
czyka pozostał bez echa. Por. A. M i c e w s k i, Współrządzić czy nie kłamać? Pax i Znak 
w Polsce 1945-1976, Paryż 1978, s. 57.

" Skład tego Koła był następujący: Antoni Gładysz, Stefan Kisielewski, Zbigniew Makar- 
czyk, Stanisław Stomma i Jerzy Zawieyski. Wkrótce dołączyli do nich posłowie bezpartyjni z Mi- 
ronem Kołakowskim, Bolesławem Jackiewiczem i Konstantym Łubieńskim na czele. Przy końcu 
1957 r. koło posiadało już 11 posłów. Por. A. A 1 b e r t, Najnowsza historia Polski, dz. cyt., 
cz. 4, s. 748.

12 W całym kraju zawiązało się 20 klubów. Por. tamże, s. 748.
13 Por. tamże.
14 B. C y w i ń s k i ,  Ogniem próbowane, dz. cyt., s. 144-145. Odnośnie do warszawskiej 

grupy ״Więzi” należy wyjaśnić, że wyłoniła się ona z lojalnego wobec władz komunistycznych 
PAX-u. W czasie zbiegło się to z potępieniem w grudniu 1954 r. książki przywódcy PAX-u Bo- 
lesława Piaseckiego pt. Zagadnienia istotne przez Święte Oficjum i wciągnięcie jej na indeks.
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 -Grupa młodych i bardzo aktywnych działaczy skupiona wokół Tadeusza Mazowieckiego, redak״
tora ״Wrocławskiego Tygodnika Katolików” i Janusza Zabłockiego, jednego z inspektorów tere- 
nowych PAX-u, zaczęła od jesieni 1954 r. okazywać tendencje wyłamania się, a w czerwcu 1955 
roku ujawniła się jako zdecydowanie przeciwna polityce władz paxowskich. Piasecki usiłował opa- 
nować sytuację i zmusić zastraszeniem frondystów do posłuchu, gdy jednak grupa ich okazała się 
wewnętrznie solidarna, musiał pogodzić się z jej zespołowym i manifestacyjnym odejściem”. 
Tamże, s. 132-133.

15 Na posiedzeniu Komisji Apostolstwa Świeckich Episkopatu w dniu 26 lutego 1983 r. 
przewodniczący kard. Franciszek Macharski poinformował, że z liczby istniejących wtedy już 
52 Klubów Inteligencji Katolickiej tylko kilka z nich otrzymało zezwolenie na podjęcie statute- 
wej działalności. Inne czekały w kolejce na ״odwieszenie” ich praw klubowych. Tylko niektóre 
KIK-i otrzymały asystentów kościelnych ze strony Episkopatu. Por. E. W e r o n, Komisja 
Apostolstwa Świeckich przy Episkopacie Polski, ״Collectanea Theologica” 55(1985), z. 2, 
s. 121-122.

16 Lista miast, gdzie znajdowały się ״centrale” Klubów była następująca: Białystok, Bielsko- 
Biała, Bydgoszcz, Chrzanów, Elbląg, Gorzów, Grudziądz, Inowrocław, Jelenia Góra, Kalisz, 
Katowice, Koszalin, Kraków, Krosno, Lublin, Łomża, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, 
Opole, Pasłęk, Poznań, Przemyśl, Radom, Siedlce, Skierniewice, Słupsk, Sosnowiec, Szczecin, 
Szczecinek, Tarnobrzeg, Tarnów, Toruń, Trzebinia, Włocławek, Wrocław, Zakopane, Zielona 
Góra. Cyt. za: J. S ł o m i ń s k a, Apostolstwo laikatu -  wariant polski, ״Więź” 30(1987), 
nr 2-3, s. 17.

17 Por. Zżycia inteligentnych katolików, ״Gazeta Wyborcza” 1991, 14-15 XII, nr 231.
18 J. S ł o m i ń s k a, Apostolstwo laikatu -  wariant polski, art. cyt., s.17. Przykładowo 

można wymienić dane, jakie podaje autorka artykułu, dotyczące sekcji rodzin w Klubie warszaw- 
skim. Obejmowała ona w 1987 r. 700 rodzin. Dzieci były zorganizowane w ponad 30 grupach. 
Sekcja współtworzyła ruch ״Przymierze Rodzin” gromadzący rodziców, dzieci i młodzież. Ośrodki 
 Przymierza Rodzin” powstawały we współpracy i niezależnie zarówno w parafiach jak i przy״
Klubach Inteligencji Katolickiej. Por. tamże, s. 15 i 18.

19 W 1978 r. Halina Wistuba była przewodniczącą jednej z grup językowych. Marek Skwar- 
nicki był członkiem stałego Komitetu Łączności (Comité de Liaison) Europejskiego Forum La- 
ikatu. Również reprezentanci KIK-ów uczestniczyli w spotkaniach Katholikentagu w RFN. Por. 
E. W e r o n, Komisja Apostolstwa Świeckich przy Episkopacie..., art. cyt., s. 116-119. Ponadto 

trzeba zaznaczyć, że Stefan Wilkanowicz, długoletni prezes KIK w Krakowie, był członkiem 
Papieskiej Rady do spraw Świeckich.

20 Referenci z Klubów Inteligencji Katolickiej byli zapraszani na posiedzenia Komisji Apo- 
stolstwa Świeckich w celu przedyskutowania przygotowywanych dokumentów. Projekt dokumentu 
o duszpasterskich radach parafialnych opracowała podkomisja pod przewodnictwem J. Turowi- 
cza. Por. E.W e r o n, Komisja Apostolstwa Świeckich przy Episkopacie..., art. cyt., s. 118; 
E. W e r o n, Świeccy w Kościele polskim, art. cyt., s. 122.

21 Por. J. S ł o m i ń s k a, Apostolstwo laikatu -  wariant polski, art. cyt., s. 17.
22 Zob. 2 X  Znak. Rozmowa z J. Woźniakowskim, dyrektorem Wydawnictwa ZNAK i S. Wil- 

kanowiczem, redaktorem naczelnym miesięcznika ״ Znak”, ״Tygodnik Powszechny”, 1988, 
nr 14-15, s. 8.

23 Por. E. W e r o n, Komisja Apostolstwa Świeckich przy Episkopacie..., art. cyt., s. 121.
24 Zob. J a n  P a w e ł II, Adhortacja apostolska o posłannictwie i roli świeckich w Ko- 

ściele ״ Christifideles laid", nr 31. Por. M. Ł a s z c z y  k, Kryteria eklezjalności zrzeszeń 
świeckich w Kościele. W służbie Kościołowi i nauce, pod red. J. Bagrowicza, Włocławek 1994, 
s. 133-142.

25 Por tamże, s. 135-139.
“ Na przykład w 1963 r. prezes Koła ZNAK Stanisław Stomma przekazał emigracyjnym cha- 

dekom bez wiedzy Prymasa memoriał w sprawie nawiązania bezpośrednich stosunków między Sto
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licą Apostolską i rządem PRL. Stworzyło to wrażenie nielojalności wobec Prymasa. Również żar- 
liwość, z jaką ״Tygodnik Powszechny” prezentował osiągnięcia soborowe, wzbudziła wśród 
biskupów pewne opory. Podczas dni skupienia dla inteligencji w Częstochowie 27-28 czerwca 
1964 r. kard. S. Wyszyński skrytykował działaczy katolickich za uleganie taktyce władz i prze- 
strzegał przed łatwym kompromisem i wpływem marksizmu politycznego. A. Al be r t ,  Najnow- 
sza historia Polski, dz. cyt., cz. 4, s. 827-828.

27 Por. J. S ł o m i ń s k a, Apostolstwo laikatu -  wariant polski, art. cyt., s. 17.
2* Sprawa ta budziła jednak kontrowersje. ״Na łamach Tygodnika Powszechnego i wydawa- 

nego przez tę samą grupę od 1946 r. miesięcznika «Znak» wywiązała się też znamienna dysku- 
sja między ks. Piwowarczykiem a popieranym przez większość środowiska Stanisławem Stommą 
na temat szans i dróg politycznego zaangażowania katolików w powojennej Polsce. Ksiądz Pi- 
wowarczyk, wychowany na katolickiej doktrynie społecznej, dostrzegał wyraźną potrzebę stwo- 
rżenia politycznego środowiska katolickiego, ściśle związanego z hierarchią kościelną i propagu- 
jącego wbrew marksistom katolickie zasady życia społecznego. Większość grup jednak odżegny- 
wała się od podobnych tendencji, nie widząc możliwości bezkompromisowego działania w tej 
sytuacji”. B. C y w i ń s k i ,  Ogniem próbowane, dz. cyt., t. 2, s. 41. Później również ״katolic- 
kie Kluby Inteligencji na ogół broniły się przeciwko «polityzacji», ale jakoś również niezbyt 
kwapiły się do upowszechniania katolickiej nauki społecznej”. E. W e r o n, Komisja Apostoł- 
stwa Świeckich, art. cyt., s. 121.

29 Powstałe prawie równolegle do ״Tygodnika Powszechnego” pismo chrześcijańskich de- 
mokratów ״Tygodnik Warszawski”, który aktywniej angażował się w opozycję polityczną, został 
poddany represjom i w 1948 r. został ostatecznie zniszczony aresztowaniami i zamknięty przez 
komunistów. Por. B. C y w i ń s k i ,  Ogniem próbowane, dz. cyt., t. 2, s. 41-42.

30 Były wprawdzie wewnętrzne spory w środowisku, a nawet próby wewnętrznego rozbicia 
np. powstanie Polskiego Klubu Inteligencji Katolickiej opanowanego przez Janusza Zabłockiego, 
ale się nie powiodły. Władze wtedy odebrały KIK-om prawo do prowadzenia działalności gospo- 
darczej w formie spółdzielni ״Libella”. Obradująca w lutym 1977 r. 157 Konferencja Plenarna Epi- 
skopatu Polski wystąpiła w obronie niezależności instytucji ״Znaku”. Por. A. M i c e w s k i, 
Współrządzić czy nie kłamać, dz. cyt., s. 254-257.


