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Rok XIX. Lipiec, sierpień 1939 r. Nr 7 i 8. 

I. Rozporządzenia Stolicy Apostolskiej. 

r 

Przemówienie Jego Swiątobliwości Ojca św. 

PIUSA XII 
o Akcji Katolickiej. 

\.Vygłoszone podczas audiencji, udzielonej w dniu 14-go 
kwietnia 1939 r. uczestnikom Zjazdu Międzynarodowej Unii 
Katol. Zw. Kobiecych. 

Z żywym uczuciem radości i nadziei przyjmujemy was dzi-
siaj, panie i młode dziewczęta delegowane przez Międzynarodową 
Unię Katolickich Związków Kobiecych na jej dziesiąty kongres. 
Z radością, . bo jesteście przedsta,vicielkami milionów dusz,. 
szlachetnych jak i w,asze, które jak i wy współpracują w ca-
łym świecie ulegle i ofiarnie z hierarchicznym apostolstwem 
Kościoła. Z nadzieją, gdyż wasze tu przybycie i myśl, jaką 

powzięłyście, aby ten kongres urządzić w pobliżu Stolicy 
Apostolskiej,_ są dla Nas z waszej strony poręką coraz bardziej 
oś.wieconej i czynnej działalności. 

Przybył)rście do Rzymu, by modlić się i przestudiować 
zarazem piękny i obszerny temat, dający się streścić w kilku 
słowach, które pozostaną dla was zawsze "novissima verba"· 
Naszego czcigodnej pamięci Poprzednika Piusa XI: wyrobienie 
i przygotowanie kobiety katolickiej w różnych dziedzinach 
apostolstwa dla chrześcijańskiej odbudowy współczesnego spo
łeczeństwa. 

Wyrobienie i przygotowanie do apostolstwa? Posłuchajcie
św. Pawła, który wam ukazuje jego podstawy, wskazując wam 
na przykład Chrystusa: "Albowiem okazała się łaska Boga,. 
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.Zbawiciela naszego ... i naucza nas, abyśmy ... żyli na tym świe
cie trzeźwie i sprawiedliwie i pobożnie... A nie bądźcie pod.o
'bnymi do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie 
,:ducha waszego (Tyt. _II, 11-13 - Rzym. XII, 2). 

W tym oto rzeczywiście tkwi istota doskonałego wyro
;bienia duchowego, bo najskuteczniejsze i niezastąpione apostol
stwo - to apostolstwo świętego i pobożnego życia, działającego 
przez dobry przykład i modlitwę. Oto dlaczego pomiędzy roz
maitymi formami waszej działalności to apostolstwo dobrego 
przykładu zajmuje pierwsze miejsce. Oto dlaczego przychodzi-
· cie przede wszystkim modlić się i błagać o pomoc łaski na 
grobie lrsięcia apostołów, gdzie wydaje się tryskać źródło 

··obfite pon1ocy nadprzyrodzo11ych, gdzie znajduje się punkt 
wyjścia dla wszelkiego owocnego apostolstwa. 

Widząc was tu dzisiaj, myślą zwracamy się do tych szJa
chetnych i gorliwych chrześcijanek, które od zaązątków Koś
cioła współpracowały z apostołami i pasterzami dusz nad roz
szerzeniem ewangelii, zasługując na pochwałę ówczesnej hie
rarchii i 11a "zapisanie - zdaniem św. Pawła - ich itnion 
w księdze żywota" (F. IV, 3). Tych to kobiet i młodych dzie
wcząt chwalebne tradycje podtrzymują członkinie waszych 
·organizacyj. Toteż wasze prace sa1ne was chwalą i okazują 
nam jak rozległe już są dziedziny waszego apostolstwa,. które . , . . 
Jeszcze rozszerzyc pragn1ec1e. 

Był czas - być 1noże - kiedy · działalność apostolska 
kobiety mogła się ograniczać do ochrony i podtrzymania życia 
chrześcijańskiego· w rodzinie. Nie tak dziś, kiedy to całe życie 
rodzinne z konieczności ulega . bezpośredniemu wpływowi śro
dowiska społecznego, w . którym się ono. rozwija. Od tego spo
łecznego otoczenia zależeć będzie w szerokiej mierze duchowa 
atmosfera rodziny, a zatem jej życie moralne i religijne. Oto 
dlaczego dzisiejsza kobieta katolicka świadoma jest swych 
,obowiązków społecznych. Na waszych kongresach pracujecie 
nad tym, by lepiej zrozumieć we wspólnym studium te wasze 
obowiązki, a wasze organizacje dokładają wysiłków, by te 
,obowiązki coraz lepiej wypełniać. Tym się tłumaczy tak prze
-dziwna rozmaitość form, w których się ten wysiłek wyraża. 



Nr 7-8 Wiadomości Diecezjalne Łódzkie Str. 331 

Wasze prace apostolskie podobne są sobie w gruncie· 
rzeczy swej istocie, dotyczą bowiem zawsze koniecznej obrony 
praw bożych ,v duszach ludzkich, liczne zaś są i różnorodne 

· w ostatecznym swym ujęciu, ponieważ je dostosowujecie do· 
rozmaitości krajów i czasów. 

Apostoł bowiem, aby go posłuchano, nie może przemawiać 
do przedstawicieli jakiejś ludzkości oderwanej, która przynale
żałaby do wszystkich krajów, czasów i warunków - ale musi 
mówić do określonej grupy ludzi podobnych sobie, ludzi danego 
wieku, kraju i stopnia hierarchii społecznej. Oto jedna ze zło
tych zasad ustalonych przez nieodżałowanej pamięci papieża, 

który był wielkim twórcą Akcji Katolickiej i który pozostaje 
obecnie nadal jej niewidzialnyn1 inspiratorem. 

Wszystko to wiecie także, że ponieważ Akcja Katolicka 
jest współpracą z apustolstwem hierarchicznym, członkowie· 

jej muszą być poddani hierarchii kościelnej, której przysługuje 
prawo misji apostolskiej, zorganizowanie jej w całym świecie: 
,,Euntes, docete omnes gentes"1

) (Mat. XXVIII, 19). Po to wła
śnie przyszłyście tu, jak to powiedziałyście przed chwilą, aby,. 
przynieść bogate i pociesz»jące informacje i aby odebrać wska-

, 

zania, które dodadzą wam zawsze nowej zachęty. 

We wszystkich wielkich pracach ludzkości jak i w ludzko-
boskim dziele odkupienia Bóg uczynił kobietę wspólniczką 

i współpracownicą mężczyzny. Ale dziś ta współpraca kobiety 
w rozszerzeniu i obronie królestwa bożego wydaje nam się· 

bardziej niż kiedykolwiek konieczną. 
W istocie niedomaganie,. na jakie cierpi ludzkość, to za

pomnie11ie, a czasem i całkowite zaprzeczenie istnienia niewi-· 
dzialnych rzeczywistości, najszlachetniejszych wartości moral
nych i wszelkiego ideału nadprzyrodzonego. W tym wieku 
mechanizacji osoba ludzka jest nieraz jedynie udoskonalonym 
narzędziem pracy lub - niestety - walki. Używanie przyjem
ności materialnych i natychmiastowych podnieca i ogranicza 
zarazem ambicję tłumów. 

Nasze społeczeństwo ludzkie zagrożone jest tym, że nie
bawem nie będzie już stanowiło jedności - tyle jej podstawo-

1) Idąc, nauczajcie wszystkie narody. 
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wych składników wskutek materialistycznego egoizmu bierze 
w naszych oczach ze sobą rozbrat lub powstają jedne przeciw 
drugim. Reszta pozostała prawdziwego życia społecznego wy
daje się być rządzoną jedynie przez wolę interesów jed11ostko
wych i współzawodnictwo apetytów zbiorowych (kolektywnych). 

Co prawda nie brak usiłowań, by w tym rozproszeniu 
osobo,vości lu~zkich wpro·wadzić na nowo pewną jedność-. Ale 
proponowane plany odrodzenia zbłądzą zawsze w sa1nym swy1n 
założeniu, .ieżeli wyjdą z tej samej zasady eo zło, którem11 chcą 
·zaradzić. Nie uleczy się rany, nie zeszyje głębokiego rozdarcia 
naszej indywidualistycz11ej i materialistycznej ludzkości przez 
system, jaki by 011 nie był, jeśli będzie on w swoich zasadach 
ró\vnież materialistyczny w swych zastosowaniach. 

Dla uleczenia tej rany ist11ieje jeden tylko skutecz11y lek: 
. . 

nawrot ducha i serca ludzkiego do· pozna11ia i ukochania na-
szego wspólnego Boga - Ojca - i Tego, którego on posłał dla 
zbawie11ia świata: Jezusa Chrystusa. Otóż, aby móc namaścić ty1n 
lekiem żywe organizmy ludzkości, zranionej tylu ciosami, Opatrz-
11ość zdaje się uczynił,a ręce kobiet bardziej delikatnyn1i, dzięki 
subtelniejszej ich wrażliwości i delikatniejszej uczciwości ich serc. 

Do was więc, kobiety i dziewczęta katolickie, 11ależy po
chylić się nad tym wielkim zranionym organizmem ludzkości. 
Kierowane i ,vspon1agane przez Boga podnieście tę ludzkość 

i dodajcie jej odwagi. Przemieńcie tę rozproszoną mnogość 

w jedno organiczne społeczeństwo przez uzgodnienie hierarchii 
prac i ciężarów, przez poszanowanie obowiązków i praw, przez 
harmonijną współrzędność trwałych i płodnych rodzin. Niech 
przez was mnogość grup etnicznych odnajdzie jedność synow
stwa bożego i braterstwa ludzkości. Niech kolektyw cofa się 

i znika wobec wspólnoty ludzi, a komuna niech ustanie wobec 
komunii chrześcijańskiej. 

Wówczas dopiero ziści się owa jedność w porządku, ,, uni
tas or{Jinis", o której mówi św. Tomasz, a która winna być 
ideałem waszych dusz i najwyższym celem waszych wysiłków. 
Ale też wówczas każda z was pracując dla dobra powszechnego, 
pracować będzie też dla dobra swej Ojczyzny i dla szczęścia 
swej rodziny - właśnie dlatego, że porządek jest tylko jeden. 
I może 011 panować w duszach, narodach, ludzkości całej je-
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dynie wówczas, gdy każda rzecz z11ajduje się na swoim miejscu. 
Jeśli - tym samym - Bóg zajmie wszędzie pierwsze, czyli 
jedyne, jakie mu przysługuje, miejsce. I wówczas dzięki trwa
łości porządku zstąpi na ziemię pokój, ku któremu wzdycha 
upragnienie strwożonych narodó~ i najboleśniejszy spośród 

wszystkich rozpaczliwy szloch matek. 
Oto wasze zadanie. Jest ono bardzo wzniosłe. Wymaga 

rozmachu i wytrwałości. Czasem i heroizmu. Ale zapewnione 
mu jest zwycięstwo, bo duch zwycięża zawsze materię i pra,vo 
triumfuje na gruzach nagromadzonych przez przemoc. Historia 
tego uczy, a Bóg nam to obiecał: nasze zwycięstwo zależy od 
wielkości naszej wiary "Haec est victoria, quae vincit mundum, 
fides nostra "1

) (I. Jan, V, 4). 
Czy trzeba jeszcze dodawać, że, chcąc zaprowadzić ład 

i pokój dokoła siebie, wasze organizacje muszą przede wszy
stkim strzec same siebie? W tym wypadku podoba nam się 
szczególnie, że w waszej Unii Międzynarodowej sekcja kobiet 
pracuje zgodnie obok sekcji młodych dziewcząt. Są to jakby 
kwiaty i owoce, które zdobią nieraz niektóre uprzywilejowane 
drzewa równocześnie. Obok robotnic już pełnych zasług i boga
tych w doświadczenie stają rado~nie uczennice, które pragną 
się poświęcić i dlatego proszą "o przygotowanie i wyrobienie", 
otrzy1nują rady od swych poprzedniczek, nie w formie narzu
conych lekcyj ale jako ofiarowane dary. Każda z tych dwóch 
sekcyj ina swoje metody i praktyki, gdyż i tu również dosto
sowanie każdej sekcji do środowiska jest konieczne. Ale pod 
tymi zewnętrznymi różnicami, płonie w duszach - dla których 
nie ina lat ni wieku - wewnętrzny płomień czysto nadprzy
rodzonej gorliwości. 

Toteż za pośrednictwem, Najsłodszej Maryi Panny, której 
święte obrazy czczone -w każdym z waszych drogich krajów 
,ofiarowałyście Nam wiedzione delikatną pamięcią, przyzywamy 
zawsze skuteczną opiekę bożą na biskupów, którzy was tu 
przysłali, na wszystkie członkinie organizacyj, które reprezen
tujecie, na wasze rodziny i waszych najbliższych, na wasze 
i ich prace i udzielamy wam z całego serca, jako dowód łask 
bożych, Naszego Apostolskiego Błogosławieństwa. 

1) A to jest zwycięstwo, które zwycięża świat - wiara nasza. 
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Przepisy, które zachować należy w zwykłych 
procesach, dotyczących spraw historycznych. 

Ojciec św. Pius XI, powodowany troskliwością w sprawach 
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych sług Bożych, uważał za sto
sowne zmienić dawny zwyczaj i porządek postępowania sądo
wego, zwłaszcza w rzeczach, dotyczących badania i dochodze- · 
nia; co we właściwym czasie ustalo11e zostało na podstawie 
„Motu proprio" z dnia 6 lutego 1930 roku. Wobec tego dla 
należytego wykonania woli Najwyższego Pasterz a, zgodnie z, 
samym przyrodzonym biegiem rzeczy i doświadczeniem, zdało· 
się nieodzow11ym postawić odpowiednie przepisy, które ściśle 
na przyszłość mają być stosowane w procesach zwyczajnych, 
prowadzonych w sprawach historycznych. W tym celu też Św. 
Kongregacja Obrzędów, mając na uwadze odpowiednie kano11y 
Kodeksu Prawa Kanonicznego, dołącza osobne następujące za-· 
rządzenia: 

1. Zanim proces się rozpocznie, Ordynariusz po uprzed
nim porozumieniu się z promotorem wiary czyli fiskalisem, 11iech 
utworzy komitet z trzech członków, znanych ze swej umieję- · 
tności stosowania metod historycznych i badań archiwalnych. 
Do nich należy ścisły obowiązek zebrania wszelkich źródeł 

pisanych, dotyczących życia, cnót lub męczeństwa, dawnej 
opinii świętości lub męczeństwa, albo też o czci, zdawna słudze· 
Bożemu oddawanej. 

2. Jeśli sługa Boży należał do jakiejś rodziny zakonnej,. 
dwaj członkowie Komisji nie powinni należeć do tejże zakonnej 
rodziny. 

3. Członkowie Komisji powinni występować w charakte
rze „świadków z urzędu" zarówno w procesie, mającym na celu 
badanie dokumentów pisanych, w którym złożą pisma Sługi 

Bożego, przez siebie. zebrane, jak również w procesie o opinii 
świętości, cnót lub męczeństwa i cudów. W pierwszym z tych 
procesów do nich będzie należało wyliczyć i szczegółowo opi
sać badania, osobiście przeprowadzone. Nadto pod przysięgą 
win11i stwierdzić: 1) że wszelkie badania przeprowadzili i wszy-. 
stko zebrali, co~olwiek mogło mieć jakikolwiek związek ze 
sprawą Sługi Bożego; 2) i że żadnego dokumentu ani tekstu_ 
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··nie sfałszowali .ani nie uszkodzili. Ciż sami świadkowie winni 
być również zbadani w rzeczach, odnoszących się do autenty

. czności i po\\ agi poszczególnych dokumentów i przytoczonych 
·ustępów. 

5. Wszyscy świadkowie w odpowiedziach na pytania i na 
szczegóły, dotyczące życia, cnót, dawnej opinii świętości lub 
męczeństwa albo czci, oddawna praktykowanej, niech opuszczą 
te wiadomości, które zaczerp_nęli tylko z czytania świadectw 

pisanych. 
Przepisy te, Ojciec św. Pius XI na audie11cji dnia 4 stycznia 

· 1939 roku udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi, ś. K. O. 
Prefektowi, potwierdził i polecił je wszystkim, do kogo należy, 
ściśle zachować. Bez względu na jakiekolwiek sprzeczne roz
porządzenia. 

M. P. 
C. Kard. Salotti, prefekt 
A. Carinci, sekretarz. 

Św. Penitencjaria Apostolska 
DEKRET 

o Błogosławieństwie Papieskiem drogą radiową 
(A. A. S. 15 lipca 1939 r. Nr. 8). 

Od dł11ższego czasu z ,vielu stron napływały prośby do 
,Stolicy Św., aby ci, którzy nie mogą być obecnymi w czasie 
udzielania przez Ojca św. błogosławieństwa apostolskiego wraz 
z odpustem zupełnym, mogli uzyskać ten odpust, jeżeli w poboż

.. nym usposobieniu otrzymują to błogosławieństwo drogą radiową. 
Po dojrzałej i pilnej rozwadze, niżej podpisany Kardynał 

Wielki Penitencjarz, na audie11cji w dniu 10 bieżącego miesią-
-ca i roku przedłożył tę sprawę· Ojcu św. Najwyższy Pasterz 
zaś, wysłuchawszy zdania Kardynała Penitencjarza, gorąco 

pragnąc, by to, co postęp czasów dzięki badaniom naukowym 
wprowadził, służyło też zbawieniu dusz ludzkich, raczył posta
nowić i zadecydować, iż zarówno obecni na błogosławieństwie 
Ojca św. udzielanem Urbi et Orbi, jak i nieobecni, gdziekol
wiekby się znajdowali, jeżeli drogą radiową w pobożnym uspo
sobieniu otrzymują to błogosławieństwo, mogli · zyskać odpust 
:·zupełny na zwykłych warunkach. 
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Nakazał również Jego Świątobliwość, by niniejszy dekret 
publicznie został ogłoszony. 

Znosi się zarazem wszelkie przeciwne dekrety, nawet 
godne szczególnej wzmianki. 

Dan w Rzymie, w siedzibie Św. Penitencjarii, dnia 15 
czerwca 1939 r. 

L. Kard. LAURI, Wielki Penite11cjarz 
'S. Luzio, Regens. 

Il. Rozporządzen~a JE. Pasterza Diecezji 

53. 
,,Katolicki Fundusz Wydawniczy" w Wilnie. 

W trosce o budującą lekturę powstał w Wilnie "Katolic-· 
ki Fundusz Wydawniczy"_, który od roku 1936 wytrwale przy 
stale wzrastającej liczbie abonentów prowadzi wydaw11ictwo 
beletrystyki katolickiej. 

Liczba 567 uczestników rozrosła się do 2721, otrzymują
cych po 10 książek rocznie, a w ostatnim półroczu wydano 
6 tomó,v. 

Nasze biblioteki parafialne i katolicy, chętnie czytający 

powieści oparte na zdrowych zasadach etycz.nych mają dos-
konałe i tanie źródło zdobywania odpowiedniej lektury. 

Kapłani ze względów szerzenia dobrej książki winni po
pierać przez zapisywanie się na uczestników "Katolickiego 
Funduszu Wydawniczego" i zjednywanie abonentów wśród 

katolików, a wtedy i ilość i jakość wydawanych książek się. 

skutecznie podniesie. 
Zaz11aczyć muszę, iż gdy w Archidiecezji Wileńskiej jest 

670, w Gnieźnieńsko-Poznańskiej 509, w diecezji Pińskiej 225 
abonentów, to nasza Diecezja liczy tylko 40 uczestników. Czy-
niąc te zestawienia, pragnę gorąco zachęcić Przewielebne Du
chowief1stwo i wiernych do energicznego .i liczebnie wielkiego) 
współudziału w tej zbożnej pracy. 



Nr7-8 Wiadomości Diecezjalne Łódzkie Rtr. 337 

Zgłoszenia prenumeraty proszę nadsyłać do Kurii Naszej. 
na ręce Ks. Kanonika J. Męcińskiego. 

Ł_ódź, dnia 3. VIII. 1939. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup .. 

54. 
Obronność Kraju. 

Gaze.ty ustawicznie donoszą o pożarach na terenie Rze
czypospolitej, które niszczą mienie nasze i zubożają nasz Kraj. 
Szczególniej osiedla wiejskie i fabryki ulegają klęsce pożarów, 
a z różnych względów obrona w tej dzie·dzinie jest niedosta
teczna, to też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych otoczyło 

opieką Związek Straży Pożarnych, pragnąc rozszerzyć zakres 
ich działania. 

Na wypadek wojny szeregi członków Straży Pożarnych 

zostaną uszczuplone, a właściwie powinny zostać powiększo

ne. Jednym ze sposobów wzmocnienia akcji ratowniczej jest 
dobrowol11e wstępowanie kobiet do oddziałó·w żeńskiej sł11żby 

pożarniczej. 

W czasie pokoju przygotowania w tej mierze muszą być 
czynione, by kobiety teoretycznie i praktycznie zapoznały się 

z obowiązkami ratownictwa i zdobyły umiejętność niesienia 
pomocy przy pożarach. 

Duszpasterze winni opieką moralną otoczyć tę nową or-· 
ganizację, by one z praktyczną miłością bliźniego łączyły du
cha W:iary św., jako jej ostat11iego źródła. 

Proszę Przewielebne Duchowieiistwo o czynne zaintere
sowanie się tą sprawą, obronie Kraju i -pielęgnowaniu cnoty 
uczynności i świadczenia pomocy bliźnim służącej. 

Łódź, dnia 4. VIII. 1939. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup .. 

55. 
Wykłady Religii św. w szkołach powszechnych 
prowadzone przez Duchowieństwo parafialne. 

Wobec rozpoczynającego się roku szkolnego wyjątkowej 

trosce Przewielebnego Duchowieństwa polecam punktualne .. 
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i dokładne prowadzenie wykładów Religii św. zgodnie z pro
gramem obowiązującym. Sprawa godna jest każdej ofiary 
z naszej strony, bo uświadomienie religijne i zdrowie moralne 
naszej młodzieży zasługują na to, byśmy każdy wysiłek po
-dejmowali w tej dziedzh1ie. 

W tym celu proszę z Kierownictwami szkół taki rozkład 
godzin urządzić, by było najmniej okazji do opuszczania 
wykładów. 

Łódź, dnia 4. VIII. 1939. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

56. 
Krucjata Eucharystyczna w szkołach powsz. 

Jeszcze w ,vielu szkołach zbawienna praktyka Krucjaty 
Eucharystycznej nie została wprowadzona i z całym pietyz1nem, 
jakiego wymaga szerzenie kultu Eucharystycz11ego wśród dzie
ci szkolnych, nie jest prowadzona. 

Nowy rok szkolny 11iech na1n posłuży za . sposobność do 
podjęcia i udoskonalenia tej dziedziny życia szkolnego, która 
dla uś,vięcenia dusz i Narodu błogosławione skutki sprowadzi. 

Łódź, dnia 4. VIII. 1939. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup 

57. 
Koła Ministrantów. 

Zgodnie z wydanym przez Nas statutem proszę Koła 

Ministrantów prowadzić wzorowo, tam, gdzie one istnieją, a za
łożyć przy tych kościołach, w których ich jeszcze niema. 

Praca nasza nad ministrantami i ich przykładny i wzo
rowy udział w nabożeństwach podniosą służbę Bożą, a spra
wią, że nasze nabożeństwa będą przemawiały swym pięknem. 
do dusz ludzkich. 

Ministrantów należy duchowo i liturgicznie kształcić, bo 
tylko tą drogą przywiążemy ich do kultu Bożego, a z pewno
.ścią i niejedno powołanie kapłańskie znajdziemy. 

Łódź, dnia 4. VIII. 1939. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 
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58. 
Kurs katechetyczny dla świeckich nauczycieli 

Religii. 
W okresie ferii _Bożego Narodzenia pragniemy urządzić 

kuPs katechetyczny dla katechetek i nauczycieli szkół powsze
chnych, prowadzących wykłady Religii św. 

Przewielebne Duchowieństwo proshny o zjednanie słu

chaczów na ten kurs i w listopadzie zawiadomienie Wizyta
tora nauki Religii w szkołach publicznych o kandydatach, 
pragnących wziąć udział w Kursie. 

Łódź, dnia 5. VIII. 1939. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

59. 
Wioski oddalone dale.ko od kościoła parafialnego. 

Układ terytorialny naszych parafii często wiele pozosta
wia do życze11ia, a przez to i duszpasterstwo nasze narażone 

jest na szwank. 
Wierni, daleko mieszkający od kościoła, opuszczają się 

w służbie Bożej, z naszej więc strony czynione winny być wy
siłki, by szczególniejszą opieką ich otoczyć. 

Winniśmy od czasu do czasu do nich docierać, zakładać 

tam trzeba kółk·a Żywego' Różańca, Krucjatę Eucharystyczną 
w szkołach, stowarzyszenia katolickie i pielęgnować nabożeń
stwa 1najowe i różańcowe. 

Jeśli Przewielebni Księża Proboszczowie uznają _za wska
zane, trzebaby tam urządzać zebrania, a także i nabożeństwa, 
zyskując uprzednio Nasze zezwolenie na odprawienie Mszy św. 

Łódź, dnia 5. VIII. 1939 r. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

60. 
Nauki o parafii i życiu parafialnym. 

W czasie odpowiednim proszę uświadomić wiernych o tym, 
czym jest w ich życiu parafia i jak się do niej ustosunko-

, . . 
wac w1nn1. 
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Jako materiał do tego polecam list pasterski J. E. Ks. 
Biskupa Kieleckiego, który w Kielcach za 10 gr. nabyć mo- . 
żna. Zagadnienie to jest przy dzisiejszym usposobieniu ludzi 
pierwszorzędnej wagi. 

Przy tej okazji proszę Przewielebne Duchowieństwo o sza
nowanie praw sąsiednich proboszczów i braterskie załatwianie 
spraw sąsiedzkich. 

Łódź, 5. VIII. 1939 r. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

61. 
Katechizacja w kościele. 

Przewielebnemu Duchowieństwu przypominamy obowią~ 
zek prowadzenia katechizacji w myśl zarządzenia wydanego 
w tym przedmiocie. Nauczania zasad Wiary św. nigdy za 
wiele, proszę więc ten trud podejmować gorliwie i z niesła
bnącą wytrwałością go wykonywać. 

Łódź, 5. VIII. 1939 r. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

62. 
Nasze CIDentarze. 

Niestety mimo listu pasterskiego i dokładnych dyrektyw 
w nim danych wiele cmentarzy nie przybrało jeszcze tej for
my, jaką im nadać pragniemy. 

Proszę w drugą niedzielę października stosowne ustępy 
Naszego listu pasterskiego odczytać i podjąć wszelkie starania, 
by miejsca wiecznego spoczynku naszych parafian zostały do
prowadzone do należytego stanu. 

· Kult dla z~arłych, estetyka i porządek na cmentarzach _ 
obowiązują nas. 

Łódź, 5. VIII. 1939 r. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 
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63. 
Zebranie Księży Dziekanów. 

Dnia 6 września proszę Przewielebnych Księży Dzieka
nów o przybycie na zebranie, które odbędzie się w naszym 
domu o godzinie 15-ej. 

Łódź, dnia 10. VIII. 1939 r. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

64. 
Zllliany w · Diecezji. 

Zwolnieni: 
Ks. kan. Jan Żdżarski ze stanowiska profesora Seminarium 

Duchownego w Łodzi. 
Ks. dr St. Pietrzak ze stanowiska Promotora Sprawiedli

wości przy Sądzie Biskupim w Łodzi. 
Ks. dr J. Warczak z prefektury w gimnazjum i liceum 

H. Miklaszewskiej w Łodzi. _ 
Ks. E. Białecki z wikariatu parafii św. Jakóba w Piotr-

• 
kowie Tryb. 

Ks. M. Stańczyk z wikariatu parafii św. Anny w Łodzi 
na kapelana Wojsk Polskich. 

Ks. dr K. Bałczewski otrzymał zezwolenie na rozpoczęcie 
nowicjatu w zakonie 00. Redemptorystów. 

Ks. St. Koziński z prefektury w Państwowej Szkole Prze
mysłowo-Handlowej w Łodzi. 

Ks. R. Swirbutowicz z prefektury w gimn. im. M. Kono
pnickiej w Łodzi. 

Ks. T. Mielczarski z wikariatu par. Ozorków na studia 
wyższe. 

Ks. St. Pniewski z wikariatu par. Konstąntynów na stu
dia wyż·sze. 

Ks. W. Pluciński z wikariatu par. św. Wojciecha w Choj-
nach na studia wyższe. 

Ks. J. Polak z wikariatu par. Zgierz na kapelana W. P. 

Mianowani: 
Ks. Józef·/Świątczak, proboszcz par. Niesułków, probosz

czem par-. ozczaw1n.' 
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Ks. kan. J. Żdżarski, zwolniony ze stanowiska obrońcy 
węzła małżeńskiego przy sądzie Biskupim w Łodzi, mianowa
ny natomiast Promotorem Sprawiedliwości przy tymże Sądzie. 

Ks. kan. J. Żdżarski mianowany ceremo11iarzen1 kate
dralnym. 

Ks. Z. Muszyński mianowany profesorem liturgiki w Se
minarium Duchownym w Łodzi. 

Mianowani Księża Prefekci: 
Ks. dr Szczepan Smarzych, wikariusz par. Matki Boskiej 

Zwyc. w Łodzi, prefektem gimn. i liceum im. J. Piłsudskiego 
w Łodzi. 

Ks. dr Edmund Bielicki, wikariusz par. św. Krzyża w Ło
dzi, prefektem gimn. i liceum im. Wł. Reymonta w Łodzi. 

Ks. mgr Jan Krupczyński prefektem gimn. i liceum im. 
Marii Konopnickiej w Łodzi. 

Ks. Wincenty Czerwiński, prefekt szkół średnich w Zgie
rzu, prefektem Państwowej Szkoły Przemysłowo-Handlowej 

Żeńskiej w Łodzi. 
Ks. Rudolf Weizer, prefekt gimn. P. M. S. w Koluszkach, 

prefektem gimn. i liceum H. Miklaszewskiej w Łodzi. 
Ks. mgr Fr. Pabiańczyk, prefekt gimn. im. J. Piłsudskiego 

w Łodzi, prefektem państwowego gimnazjum w Zgierzu. 
Ks. Ryszard Moskwa prefektem gimnazjum P .M.S. w Ko

luszkach. 
Ks. Szczepan Rembowski, prefekt szkół powszechnych 

w Łodzi, prefektem szkół zawodowych, w Łodzi. 
Ks. Władysław Domagała, wikariusz-prefekt par. Poddę

bice·, wikariuszem-prefektem parafii Konstantynów. 
Ks. Jan Drozdalski, wikariusz-prefekt par. Witonia, wi-

kariuszem-prefektem par. Poddębice. 
Ks. Bolesław Koovtek„ nrefekt szkół powszechnvch w 

Łasku" orefektem w Dmosinie. 
Ks. Ludwik Bujacz prefektem szkół powszechnych i ka

pelanem szpitala w Łasku. 
Ks. Wiktor Kłosowicz prefektem-wikariuszem par. Beł

chatów. 
Ks. Józef Grabski, wikariusz-prefekt par. Czarnocin, pre

fektem szkół powszechnych w Zgierzu. 
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Ks. Alfons Kowalski, wikariusz-prefekt par. Góra św. 

Małgorzaty, wikariuszem-prefektem parafii Opatrzności Bożej 

w Łodzi. 
Ks. Kazimierz Krupczyński, wikariuszem-prefektem par. 

św. Wojciecha w Chojnach. 
Ks. Jan Chmieliński, prefekt szkół powszechnych w Zgie

rzu, pref ekte1n szkół powszechnych w Łodzi. 
Ks. Czesław Rączaszek, wikariusz-prefekt par. Bełchatów, 

prefektem szkół powszechnych w Łodzi. 
Ks. Władysław Suliga, prefekt w Dmosinie, prefektem 

w 1·omaszow1e 1v1az. 

Przeniesieni Księża Wikariusze: 
Ks. Jan Bienias z parafii św. Józefa w Łodzi do par. św. 

Anny ,v Łodzi. 
Ks. Fr. Rzazek z par. Opatrzności Bożej w Łodzi do par. 

Ozorków. 
Ks. J. Choiński z par. Dobroń do par. Ozorków. 
Ks. J. Gierczak z par. Ozorków do par. Grabów Łęcz. 
Ks. St. Paraszewski z par. Milejów do par. św. Jakóba 

w Piotrkowie Tryb. 
Ks. Wł. Rogowski z par. Jeżów do par. Wito11ia. 
Ks. St. Chomiczewski z par. Marzenin do par. Grocholice. 
Ks. K. Zembrowski z par. Ujazd do par. Parzno. 
Ks. E. Jastalski z par. Grocholice do par. Widawa. 
Ks. Wł. Wesołowski z par. Krzepczów do par. Marzenin. 
Ks. A. Tyczyński z par. Parzno do par. Góra św. Mał-

:gorzaty. 
Ks. S. Groblewski z par. Drużbice do par. Jeżów. 
Ks. A. Bąkowicz z par. Strońsko do par. Zgierz. 

Mianowani Księża Wikariusze: .. 
Ks. dr J. Szychowski wikariuszem par. św. Krzyża w Łodzi. 
Ks. R. Skarbek, prefekt szkół powszechnych w Łodzi, 

wikariuszem par. św. Józefa w Łodzi. 
Ks. Władysław Guzowski, prefekt szkół powszechnych w To

maszowie Maz., wikariuszem par. Matki Boskiej Zwyc. w Łodzi. 
Ks. Z. Cherczyński, neoprezbyter, wikariuszem par. Ujazd. 
Ks. M. Olszyński, neoprezbyter, wikariuszem par. Łobudzice. 
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Ks. Fr. Kochaniak, neoprezbyter, wikariuszem parafii 
Krzepczów. 

. . 
Ks. Wł. Balcerak, neoprezbyter, wikariuszem par. Czarnocin. 
Ks. M. Retkiewicz, neoprezbyter, wikariuszem parafii Ka-

z1m1erz. 
Ks. St. Świerczek, neoprezbyter, wikariuszem par. Strońsko. 

Zmarł. Dnia 1 sierpnia r. b. zmarł ś. p. Ks. Aleksander· 
Dmochowski, emeryt, w 79 roku życia a 53 kapłaństwa. 

III. Rozporządzenia prawno-państw. 

USTAWA 
z dnia 13 lipca 1939 r. 

o ułatwieniu przysposobienia małoletnich. 
(Dz. U. R. P. Nr 63/39 poz. 416). 

Art. 1. 1. Małoletni może być przysposobiony według 

przepisów ustawy niniejszej. 
2. Ustawa niniejsza nie stoi na prżeszkodzie do przyspo

sabiania małoletnich również w trybie i ze skutkami, przewi
dzianymi w przepisach ogólnych. 

Art. 2. 1. Przysposobić małoletniego mogą małżonkowie, 
liczący nie mniej niż 35 lat, którzy zawarli związek małżeński 
co najmniej przed 5 latami. 

2. Sąd właściwy do zatwierdzenia umowy przysposobienia 
może udzielić zezwolenia na przysposobienie małoletniego przez 
osobę samotną, liczącą co najmniej 35 lat,_ albo przez małżon
ków, którzy nie odpowiadają warunkom, wymienionym w ustę
pie poprzedzającym, jeżeli zachodzą wyjątkowo ważne powody 
przysposobienia, a w szczególności, jeżeli małżonkowie nie· 
mogą mieć własnych dzieci. 

3. W każdym razie przysposabiający powinien być co· 
najmniej o 15 lat starszy od przysposobionego i nie mieć zstę
pnych ślubnych. 
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Art. 3. 1. Małoletni może być przysposobiony tylko do 
ukończenia. 7 lat. 

2. Małoletni może być przysposobiony do ukończenia lat 
· 12, jeżeli przysposabiający łożył na jego utrzymanie i wycho

wanie co najmniej przez 3 lata przed ukończeniem lat 12, albo 
choćby przez krótszy okres czasu przed wejściem w życie usta
wy ninieiszej. 

3. Małoletni, na którego utrzymanie i wychowanie przy
sposabiający łożył co naimniej przez 3 lata przed wejściem 

w życie ustawy niniejszej, 1noże być przysposobiony bez 
względu na ,viek. 

Art. 4. Małoletni wyznania rzymsko- katolickiego n1oże 

być przysposobiony przez osobę należącą do tego wyznania, 
albo przez małżonków, z których przynajmniej jedno należy 
do tego wyznania. 

Art. 5. 1. W imie11iu małoletniego zawiera umowy przy
sposobienia jego przedstawiciel ustawowy. Jeżeli małoletni 

ukończył lat 14, potrzebne jest także jego oświadczenie. 

2. W imieniu. dziecka, którego rodzice są nieznani i nie 
zostali uja,v11ieni w ciągu lat 2, albo dziecka opuszczonego 

' któremu rodzice nie zapewniają utrzy1nania w ciągu lat 3 
i które korzysta z opieki społecznej, zgodę na przysposobienie. 
wyraża organ opieki społecznej~ wyznaczony przez Ministra 
SprawiPdliwości w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej 
w drodze rozporządzenia. 

Art. 6. 1. Skutki przysposobienia określają przepisy ogól
ne. Jednakże nazwisko przysposobionego małoletniego zmienia 
się - w braku .odmiennej umowy - na nazwisko przyspo
sabiającego. 

2. Przez przysposobienie małoletniego, wymienionego w 
art. 5 ust. 2, ustają obowiązki jego wobec rodziny, która traci 
również prawo dziedziczenia po nim. 

Art. 7. Akt przysposobienia można sporządzić - nieza-
leżnie od formy,· przewidzianej w przepisach ogólnych - także 

przed sądem, właściwym do zatwierdzenia u1nowy przyRpo-· 
sobienia. 

Art. 8. 1. Sąd, właściwy do zatwierdzenia umowy przy
sposobienia według przepisów ogólnych, zatwierdza umowę 
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na wniosek jednej ze stron po rozważeniu, czy zachodzą usta
wowe warunki przysposobienia, czy przysposobienie jest ko
rzystne dla przysposobionego, a w szczególności, czy przyspo
sabiający daje rękojmię należytego wychowania dziecka. 

2. Przy przysposobieniu dzieci, wymienionych w art. 5 
ust. 2., sąd stwi8rdza w szczególnośąi, czy zachodzą warunki, 
upoważniające organ opieki społecznej do działania w imieniu 
dziecka. 

Art. 9. 1. Sąd rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie przy
sposobienia według przepisów ogólnych po wezwa11iu przy
sposobionego, jeżeli ukończył lat 14, jego przedstawiciela usta
wowego, przysposabiających, rodziców przysposobionego, jeżeli 
są zna11i, oraz w przypadku, wymienionym w art. 5 ust. 2, 
właściwego organu opieki społecznej. 

2. Sąd rozpoznaje sprawy przy drzwiach zamkniętych. 
3. Na obszarze mocy obowiązującej kodeksu cywilnego 

Królestwa Polskiego do uzasadniania postanowie11 i wnoszenia 
środków odwoławczych stosuje się ogól11e przepisy postępowa
nia incydentalnego, nie zaś art. 322 i 323 tegoż kodeksu. 

4. Na obszarze mocy obowiązującej kodeksu cywilnego 
z 1896 r. na postanowienie sądu grodzkiego służy 11atych1nia
·stowe zażalenie, na postanowienie sądu II instancji - dalsze 
natych1niastowe zażalenie. 

Art. 10. Postępowanie sądowe w sprawach o przysposo
bienie wolne jest od opłat sądowych. 

Art. 11. 1. Stosunek przysposobienia można rozwiązać 

zgodnie, przy czym stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu 
umowy przysposobienia i jej zatwierdzeniu. 

2. Zarówno przysposabiający, jak i przysposobiony mogą 
żądać w d~odze powództwa rozwiązania stosunku przysposo
bienia z wyjątkowo waż11ych powodów. 

Art. 12. 1. · W skróconych wyciągach z aktu urodzenia 
·oraz w dokumentach osobistych przysposobionego, w których 
należy wskazać rodziców, wymienia się jako rodziców - przy
sposabiających. 

2. Wyciągi takie wystarczają w sprawach szkolnych, woj
skowych, ewidencji ludności oraz ubezpieczeń społecznych. 
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Art. 13. W sprawach, nie unormowanych ustawą niniej
szą, stosuje się przepisy ogólne. 

Art. 14. W kodeksie cywilnym Królestwa Polskiego z 
1825 r. wprowadza się zmiany następujące: 

1) w art. 308 wyraz "pięćdziesiąt" zastępuje się wyrazem 
"czterdzieści"; 

2) art. 310. - skreśla się; 

3) art. 311 otrzymuje brzmienie: 
"W imieniu małoletniego, który ma być przyspo

sobiony, składa oświadczenie jego przedstawiciel usta
wowy. Jeżeli jednak małoletni ukończył lat 14, powi
nien również sam złożyć oświadczenie."; 

4) w art. 313 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

"Przez przysposobienie prawa i obowiązki rodzi
cielskie przechodzą z rodziców przysposobionego na 
przysposabiającego". 

Art. 15. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Mini
strowi Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami Opieki 
Społecznej i Spraw Wewnętrznych. -Art. 16. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogło-

. 
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Moś(?icki 

Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski. 

USTAWA 
z dnia 15 czerwca 1939 r. 

o Krzyżu i Medalu Ochotniczym za Wojnę. 
(Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 378). 

Art. 1. (1) Ustanawia się Krzyż i Medal Ochotniczy za 
Wojnę dla odznaczenia osób, które, pełniąc służbę ochotniczo 
w latach 1918-1921, przyczyniły się do ugruntowania niepo
dległości Ojczyzny. 

(2) Krzyż i Medal Ochotniczy za wojne mają charakter 
odznaczenia wojskowego. 



Str. 348 Wiadomości Diecezjalne Łódz.-kie Nr7-8 

Art. 2. (1) Krzyż Ochotniczy za Wojnę o wy1niarach 
4,2 X 4,2 c1n składa się z czterech równych, rozszerzonych na 
krańcach ramion o przekroju spłaszczonego ośmioboku i zwią
zanych po środku sześcianem. 

(2) Krzyż wykonany jest ze stali. 
(3) Na ramionach poprzecznych Krzyża wyryty jest po

ziomo napis "Ochotnikowi Wojennemu", 11a ramionach piono
wych - data "1918-1921 ", w środku zaś skrzyżowania ramion 
znajduje się wizerunek orła z białej emalii. 

(4) Medal Ochot11iczy za Wojnę ze stali o średnicy 3,8 cm 
przedstawia na czołowej stronie ,v polu środkowym wizerunek 
orła, dookoła którego jest umieszczony napis: "Ochot11ikowi 
Wojennemu" i data "1918-1921 "; na odwrocie żołnierz ,v heł

mie z karabinem w otoku z liści dębowych. 

(5) Krzyż i Medal Ochotniczy za Wojnę 11osi się na wstążce 
szerokości 3, 7 cm o barwach biało-czerwo11ych. 

. . 
Art. . 3. Krzyż Ochotnic~y za W oj11ę może być nadany 

ochotnikon1, określonym w art. 1 ust. (1), jeżeli, albo: 

1) polegli lub byli ranni na polu bitwy; 
• 

2) zostali odznaczeni Krzyżem Virtuti Militari lub Krzyżem 
Walecznych; 

3) służyli czynnie 3 miesiące, w ty1n co najinniej 2 n1ie
siące w oddziałach walczących na froncie lub 6 miesięcy na 
sta11owiskach instruktora w szkołach wojskowych broni i w obo
·zach szkolnych. 

Art. 4. Medal Ochotniczy za Wojnę może być nadany 
ochotnikom, określonym w art. 1 ust. (1), którzy 11ie zostali 
·Objęci Krzyżem Ochotniczym za Wojnę, a czas ich służby wy
nosi co najmniej jeden miesiąc. 

Art. 5. (1) Krzyż Ochotniczy za Wojnę nadaje Prezydent 
Rzeczypospolitej na wniosek Ministra Spraw Wojskowych, 
przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów. 

(2) Medal Ochotniczy za Wojnę nadaje Minister Spraw 
Wojskowych. 

Art. 6. (1) Odznaczeni Krzyżem lt1b Medalem Ochotni
·czym za Wojnę otrzymują, oprócz odpowiedniej odznaki, dy
_plom i legitymację. 
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(2) Przygotowanie dyplomu i legitymacji oraz wydanie 
-odznak, które osoby odz11aczone nabywają na koszt własny, 
zarządz.a Minister Spraw Wojskowych. 

(3) Wykazy odznaczonych będą ogłoszone w gazecie 
rządowej. 

Art. 7. (1) Krzyż Ochotniczy za Wojnę zajmuje w kolej
ności orderów i odznaczeń polskich 1niejsce po Krzyżu W ale
cznych, a przed Krzyżem Zasługi za Dzielność. 

(2) Medal Ochotniczy za Wojnę zajmuje miejsce po Medalu 
Niepodległości, a przed srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Art. 8. Ochotnicy, odznaczeni Krzyżem lub Medalem 
Ochotniczy1n za Wojnę, przy równych kwalifikacjach fach o
wych z osobami nieodznaczonymi, mają pierwszeństwo w otrzy-

. 
man1u pracy. 

Art. 9. Krzyż i Medal Ochotniczy za Wojnę może być 

nadany najpóźniej do dnia 11 listopada 1943 r .. na pod~tawie 
zgłoszeń, złożonych do dnia 1 kwietnia 1941 r. 

Art. 10. (1) Krzyż i Medal Ochotniczy za Woj11ę traci 
·się w ra.zie prawomocnego sk<:1zania na karę dodatkową utraty 
praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. 

(2) O utracie Krzyża lub Medalu Ochotniczego za Wojnę 
ogłasza się w gazecie rządowej. 

(3) Odebrania dyplomu, odznaki i legitymacji dokonywują 
władze administracji ogólnej. 

Art. 11. Wykonanie ustawy ·niniejszej porucza się Pre
zesowi Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Wojskowych oraz 
innym właściwym ministrom. 

Art. 12. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogło-. 
.. szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 
Prez_es Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Spra,v Wojskowych: Kasprzycki. 
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USTAWA 
z dnia 23 czerwca 1939 r. 

o szczególnej odpowiedzialności karnej w przypad-· 
kach zbiegostwa do nieprzyjaciela lub poza granice 

Państwa. 

(Dz. U. R. P. Nr 57/39, poz. 367). 

Art. 1. W razie skazania za przestępstwo, wymienione 
1) w art. 34, 39, 40, 46, 47 i 48 kodeksu karnego woj-· 

~kowego lub 
2) w art. 173 ust. (1) lit. b) i ust. (2) ustawy z dnia 9· 

kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowyn1 (Dz. 
U. R. P. Nr 25, poz. 220) -
jeżeli sprawca zbiegł do nieprzyjaciela lub poza granice Pań-· 
stwa - sąd może orzec obok kar, przewidzianych za dane 
przestępstwo, następujące szczególne kary dodatkowe: a) prze
padek majątku oraz b) utratę zdolności do dziedziczenia i otrzy-· 
mywania darowizn. 

Art. 2. 1. Przepadek majątku obejmuje utratę mienia nie
ruchomego, oraz wierzytelności i wszelkich praw majątkowych 
z wyjątkiem przedmiotów, nie podlegających egzekucji sądowej. 

2. Przepadły majątek przechodzi na własność Skarbu Pań
stwa z przeznaczeniem na Fundusz Obrony Narodowej. 

3. Przepisy, określające tryb postępowania przy przeka-· 
zywaniu na własność Skarbu Państwa (Funduszu Obrony Na-
rodowej) przepadłego majątku wydadzą Ministrowie Sprawie
dliwości i Spraw Wojskowych. 

Art. 3. 1. Utrata zdolności do dziedziczenia dotyczy za
równo dziedziczenia ustawowego, jak i otrzymania jakichkol
wiek korzyści majątkowych z czynności prawnych, zdziałanych 
na wypadek śmierci. W miejsce skazanego wstępuje z mocy 
prawa Skarb Państwa (Fundusz Obrony Narodowej); za wszel
kie zobowiązania, które by z tego tytułu obciążały Skarb Pań
stwa, odpowiada Skarb Państwa tylko otrzymanym majątkiem. 

2. Utrata zdolności do otrzymywania darowizn polega na 
pozbawieniu skazanego wszelkich korzyści majątkowych, wy-
nikających z aktu darowizny; korzyści te przechodzą na Skarb· 
Państwa (Fundusz Obrony Narodowej). 
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Art. 4. Utrata zdol11ości do dziedziczenia i otrzymywania 
·darowizn następuje na zawsze. 

Art. 5. 1. Wszelkie czynności prawne, zdziałane przez 
-zbiegłego po ucieczce albo w ciągu dwóch lat przed ucieczką 
w zamiarze uchylenia majątku spod grożących szczególnych 
kar dodatkowych, będą uznane przez sąd za nieważne, jeżeli 

nabywca wiedział lub powinien był wiedzieć o tym zamiarze 
zbiegłego. 

2. Jeżeli z cżynności prawnej zbiegłego osiąga korzyść 

osoba, będąca w bliskim z nitn stosunku, domniemywa się, że 
wiedziała o zamiarze zbiegłego. 

3. Jeżeli osoba trzecia osiągnęła korzyść pod tytułem 

darmym, czynność prawna zbiegłego będzie uznana za nie
ważną bez względu· na to, czy obdarzony wiedział lub powi-
11ien był wiedzieć o zamiarze zbiegłego. 

Art. 6. 1. W przypadku wszczęcia dochodzenia lub śle
dztwa o przestępstwo, wymienione ·w art. 1, prokurator może 
złożyć wniosek o zabezpieczenie grożącego sprawcy przepadku 
majątku sposobami, wskazanymi w kodeksie postępowania 

cy,vilnego dla zabezpieczenia powództwa. 
2. W sprawie zabezpiecze11ia rozstrzyga na posiedzeniu 

niejawnym sąd, do którego właściwości sprawa należy. 
3. N a postanowienie to służy zażalenie. 

Art. 7. 1. Jeżeli oskarżony o jedno z przestępstw, .wy
mienionych w art. 1, nie został ujęty· wobec przebywania w mocy 
nieprzyiaciela, za gra11icą lub niemożności ustalenia jego miejsca 
pobytu w kraju, sąd zarządza postępowanie przeciwko zbiegłemu. 

2. Postępowanie przeciwko zbiegłemu toczy się według 

zasad kodeksu wojskowego postępowania karnego, jeżeli zbie
gły podlega właściwości sądów wojskowych, a według zasad 
kodeksu postępowania karnego, jeżeli zbiegły podlega właści
wości sądów powszechnych - ze zmianami, wskazanymi w dal-

-szych przepisach. 
Art. 8. 1. W postępowaniu karnym nawet w toku do-

. chodżenia lub śledztwa zbiegły musi mieć obrońcę. Jeżeli zbie
gły 11ie ma obrońcy z wyboru, wyznacza się obrońcę z urzędu. 
Prawo wyboru obrońcy służy także ojcu, matce, opiekunowi, 
małżonkowi, dzieciom i rodzeństwu zbiegłego. 
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2. Obrońcy zbiegł~go służą wszystkie prawa oskarżonego. 

Art.· 9. 1. Rozprawa główna przeciw nieobecnemu zbie
głemu, oskarżonemu o przestępstwo określone w art. 1, odby
wa się zawsze przy udziale obrońcy. 

2. Jeżeli przewód sądowy nie dostarczył dostatecznych 
dowodów do przyjęcia winy lQb niewinności zbiegłego, sąd 

zawiesza postępowanie. 
3. Podjęcie zawieszonego postępowania nastąpi na ,vniosek 

prokuratora po wyjściu na jaw nowych okoliczności, uzasa
dniających winę lub niewinność zbiegłego. · 

Art. 10. 1. Wyroku, wydanego w postępowaniu przeciw
ko zbiegłemu, nie uważa się za zaoczny. 

2. Wyrok powinien zawierać uzasadnienie na piśmie. Wy
rok z uzasadnieniem należy sporządzić w ciągu tygod11ia od. 
dnia ogłoszenia. 

Art. 11. 1. Postępowanie przeciwko zbiegłemu przestaje 
się toczyć z chwilą, w której znajdzie się on w rozporządze11iu 
sądu lub prokuratora. 

2. Jeżeli zbiegły znajdzie się w rozporządzeniu sądu lub 
prokuratora przed uprawomocnieniem się wyroku, wyrok, wy
dany w postępowaniu przeciwko zbiegłe1nu, traci 1noc, po czym 
sąd na posiedzeniu niejawnym zarządza dalsze postępowanie 

w trybie zwyczajnym. 

Art. 12. 1. Wznowienie postępowania, zakończonego wy
rokiem prawomocnym, wydanym w postępowaniu przeciwko 
zbiegłemu, może nastąpić na korzyść skazanego również w przy
padku przytoczenia takich nowych faktów i dowodów niezna
nych przedtym sądowi, które bądź same, bądź w związku 
z innymi, stwierdzają, że oskarżony jest niewinny albo że 
skazano go za przestępstwo cięższe niż to, które popełnił. 

2. O prawie, wynikającym z ust. 1, prokurator poucza 
skazanego niezwłocznie po jego doprowadzeniu. 

Art. 13. 1. Jeżeli w wyroku, wydanym w postępowaniu 
przeciwko zbiegłemu, orzeczono karę śmierci, prokurator w ra
zie dopro,vadzenia skazanego zarządza niezwłocznie jego prze
słuchanie oraz poucza go o prawie złożenia wniosku o wzno
wie11ie postępowania. 
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2. W razie, gdy skazany oświadczy, że zamierza złożyć 
wniosek o wznowienie postępowania·, sąd zarządza protokólarne 
przesłuchanie go w sprawie tego wniosku w ciągu dni trzech, 
jeżeli wniosku takiego nie sporządzi wcześniej sam skazany 
lub jego obrońca. 

3. Wniosek o wznowienie postępowania na korzyść ska
zanego wstrzymuje wykonanie kary śmierci, orzeczonej w po
stępowaniu przeciwko zbiegłemu. 

Art. 14. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Mini
strom Sprawiedliwośfi i Spraw W ojsko,vych. 

Art. 15. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogło-
• szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Spraw Wojskowych: Kasprzycki 
Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski. 

Pismo Okólne 
z dnia 10 lipca 1939 r. 

o przekroczeniu przepisów o pracy w dniach 
świątecznych. 

(Nr AP. 106-71). 
Do 

P. P. Wojewodów, Komisarza Rządu na m. st. War
szawę i Starostów. 

Wobec powstałych wątpliwości co do zakresu właściwości 
rzeczowej władz administracii ogólnej i inspektorów pracy w 
kwestii jurysdykcji karno-administracyjnej w sprawach o prze-· 
kroczenie przepisów p pracy w dniach świątecznych - Mini
sterstwo Spraw Wewnętrznych wyjaśnia, co następuje: 

1. Ustawa z dnia 1~ grudnia 1919 r. o czasie pracy w 
przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. Nr 94/1933, poż, 734) w art. 
1 normuje czas pracy pracowników zatrudnionych na mocy 
umowy w określonych gałęziach i zakładach pracy. 

Wszystkie zatem nakazy i zakazy, zawarte w ustawie 
o czasie pracy, tyczą się pracy, o jakiej mowa w art. 1 tj. pracy 
najemnej, zależnej. 
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W szczególności zakaz · wynikający z art. 10 omawianej 
ustawy, w myśl którego "w niedziele i dni świąteczne, ustawą 
oznaczone, praca w zakładach, podlegających niniejszej ustawie, 
jest wzbroniona, z wyjątkiem wypadków, przewidzianych w 
art. 11" - odnosi się również i tylko do pracy osób wymie
nionych w art. 1 ustawy o czasie pracy. 

Winni przekroczenia tego zakazu podlegają ukaraniu 
z mocy art 18 ustawy o czasie pracy, a do orzekania o ty1n 
powołani są obwodowi inspektorzy pracy. 

II. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 1narca 1928 r. o godzinach otwarcia zakładów handlowych 
i niektórych przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 364) nie 
zawiera przepisu analogicznego do art. 10 ustawy o czasie pra
cy w przemyśle i handlu. 

Niemniej jednak zakaz uprawiania handlu i niektórych 
zajęć przemysłowych w czasie niedozwolonym przez rozpo
rządzenie z dnia 22 marca 1927 r., w szczególności w niedzie
le i dni świąteczne wynika ze sposobu sformułowania niektó
rych przepisów tego rozporządzenia. 

Przepisy te bowiem bądź dopuszczają uprawianie handlu 
i niektórych zajęć przemysłowych tylko „ w dni powszednie" 
(art. 1 - 3 i 5), bądź wyraźnie zezwalają na wykonywanie 
odnośnych czynności "we wszystkie dni w tygodni u" ( art. 4 
i 6), w szczególności - o ile to dotyczy niedziel, przypada
jących w okresie sześciu dni, poprzedzających wigilię Bożego 

Narodzenia i Wielką Sobotę - zezwalają na wykonywanie 
handlu w te niedziele w określonych godzinach (art. 9 ust. 2). 

Uprawianie więc handlu i niektórych zajęć przemysło

wych, objętych rozporządzeniem z dnia 22 marca 1928 r. po
za normami czasu i wbrew zasadom rozporządzenia z dnia 
22 marca 1928 r. - wskazującym - kiedy wykonywanie od
nośnych czynności jest dozwolone, stanowi naruszenie przepi
sów tego rozporządzenia i podlega uk~raniu z mocy art. 16 
tegoż rozporządzenia~ . 

W myśl art. 17 rozporządzenia z dnia 22 marca 1928 r. 
do orzekania w sprawach wykroczeń przeciwko przepisom te
go rozporządzenia, powołane są powiatowe władze administra-
cji ogólnej. · 
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III. Przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie 
pracy w przemyśle i handlu mają na celu ochronę pracy na
jemnej, zależnej, przepisy zaś rozporządzenia z dnia 22 marca 
1928 r. o godzinach handlu i godzinach otwarcia zakładów 

handlowych i niektórych przemysłowych zaliczyć należy do 
kategorii przepisów administracyjnych, strzegących porządku 

publicznego. 
Dlatego naruszenie czy to przepisów .ustawy z dnia 18 

grudnia 1919 r. czy też rozporządzenia z dnia 22 marca 1928 r. 
stanowi samoistne wykroczenie podlegające ukaraniu z mocy 
odpowiedniego przepisu wymienionej ustawy względnie wy
mienionego rozporządzenia. 

Z tej racji nie można też uznać, aby powiatowe władze 

a9ministracji ogólnej, powołane na podstawie art. 1 7 rozpo
rządzenia z dnia 22 marca 1928 r. do orzekania o wykrocze
niach z art. 16 tego rozporządzenia, były właściwe do orzeka
nia o wykroczeniach z art. 18 ustawy z dnia 1919 r. o czasie 
pracy. Do orzekania bowiem o wykroczeniach z tego art. 18, 
powołani są obwodowi inspektorzy pracy. 

Może się natomiast zdarzyć, że nastąpi realny zbieg prze
stępstw t. zn., że zostaną naruszone zarówno przepisy ustawy 
z dnia 18 grudnia 1919 r. jak i rozporządzenia z dnia 22 mar
ca 1928 r. Może to mieć miejsce wtedy, gdy np. zakład han
dlowy czynny będzie przy udziale pracowników w czasie lub 
w dniu, w którym rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. nie 
zezwala 11a wykonywanie czynności przez handlującego, usta
wa zaś z dnia 18 grudnia 1919 r. zabrania zatrudniać pra
cowników. 

W ów czas handlujący (ku piec) winien by być pociągnięty 
~o odpowiedzialności zarówno z art. 16 i 17 rozporządzenia z 
z dnia 22 marca 1928 r. jak i z art. 18 ustawy z dnia 18 gru
dnia 1919 r. 

W tym celu władza stwierdzająca naruszenie przepisów 
obu tych aktów ustawodawczych, winna by w przypadku, gdy
by sama była powołana do orzekania tylko w sprawie o wy
kroczenie z jednego z obu tych aktów - zawiadomić inną 

władzę, właściwą do · orzekania w sprawie o wykroczenie z dru
giego aktu. 
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W razie zaś sporządzania protokółów przez organa po
licyjne· - odpisy tych protokołów w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przepisów zarówno ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r., 
jak i .rozporządzenia z dnia 22 marca 1928 r. powinny być 
kierowane równocześnie do obwodowego inspektora pracy oraz 
do powiatowej władzy administracji ogólnej. 

(-) Godlewski. 
Dyrektor Departamentu 

Pismo Wojskowej Prokuratury w sprawie prze- . 
strzegania obowiązujących przepisów przy za

wieraniu związków małżeńskich 
przez · osoby wojskowe. 
(,,Mies. Diec. Łucki" Nr 4/39, poz. 55). 

WOJSKOWA PROKURATURA 
OKRĘGO"WTA Nr 11 

W LUBLINIE 
Nr 392. 

Bezprawne zawieranie związków 
małżeńskich przez osoby wojsk. 

Lublin, dnia 7 marca 1939 r. 

Zawiadamiam, że w ostatnich miesiącach, kilku podofi
cerów zawodowych, a w szczególności: kpr. Mazur Władysław 
(Pr. 112/39) i kpr. Świstun Jan (Pr. 130/39), - przebra_wszy .się 
w ubranie cywilne zawarli związek małżeński w kościele Pa
rafii św. Pawła w Lublinie, bez wy1naganego zezwolenia władz 
wojskowych. 

Fakty te przedstawiają się jako sprzeczne z art. 20 prawa 
o małżeństwie z 28 marca 1936 r., który dosło,vnie stanowi: 
,,Osoby w służbie wojskowej zostające nie mogą zawierać ma]
żeństwa, bez pozwolenia zwierzchniej komendy". 

Według informacyj, zasięgniętych u dziekana wojskowego, 
pobłogosławie11ie odnośnych związków małżeńskich przez du
chownego, koliduje z zarządzeniami wydanymi w tym przed
miocie przez zwierzchnie władze duchowne, według których 
osoby płci męskiej winny na podstawie dokumentów wykazać 
swój stosunek do służby wojskowej, a w szczególności wyklu-
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czyć tę ewentualność, że pozostają w czynnej służbie wojsko
wej. Oczywiście, że tylko przestrzeganie wspomnianych wyżej 
·zarządzeń przez duchownych, może stanowić rękojmię, że po
wołany na wstępie przepis ustawowy będzie realizowany i że 
·zamierzony przez ustawodawcę cel w tym przedmiocie, t. zn. 
zagwarantowanie przyszłości tworzącym się rodzinom, zostanie 
osiągnięty. · 

~iezależnie od powyższego zauważyć należy, że w myśl 
art. 95 kodeksu karnego wojskowego, zawarcie przez żołnierza 
związku małżeńskiego bez wymaganego zezwolenia władz woj
skowych, kwalifikuje się jako przestępstwo i podlega karze 
twierdzy do 6-ciu miesięcy lub aresztu wojskowego, a w myśl 
art. 128 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiej z dnia 7. X. 1932 roku o służbie wojskowej podoficerów 
i szeregowców (Dz. U. R. P. Nr 55/36 poz. 399), w przypadku 
zawarcia przez podoficera zawodowego związku małżeńskiego 
bez zezwolenia władzy wojskowej, stosunek z tym podoficerem 
zostaje rozwiąza·ny, a odnośny podoficer zostaje przeniesiony 
do rezerwy lub pospolitego ruszenia, na skutek czego traci 
uposażenie i możność utrzymania rodziny, którą lekkomyśl
nie założył. 

Wobec przedstawionego stanu rzeczy, dla u11iknięcia wszel
kich ujemnych następstw, proszę o przypomnienie podległym 
duchownym, powołanych wyżej przepisów, względnie zarzą
dzeń obowiązujących tychże duchownych, jako urzędników 

stanu cywilnego oraz o wyciągnięcie konsekwencyj w stosunku -, 
-do winnych ich niedochowania. 

Wojskowy prokurator okręgowy 
Dr Albert Stanisław 

ppłk aud. 

USTAWA 
z dnia 15 czerwca 1939 r. 

o publicznej służbie zdrowia 
(Dz. U. R. P. Nr 54/39, poz. 342). 

Art. 1. (1) Publiczna służba zdrowia ma na. celu wyko~ 
nywanie pieczy nad zdrowiem ludności. 

(2) Publiczna służba zdrowia obejmuje w szczególności 
sprawy: zwalczania chorób i zapobiegania im, zakładów leczni-
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czych i leczniczo - zapobiegawczych, uzdrowisk, cmentarzy,. 
opieki higieniczno-lekarskiej nad matką i dzieckiem, zwłaszcza 
w szkołach powszechnych i dokształcających, higieny szkolnej" 

· wychowania fizycznego, opieki nad koloniami· i półkoloniami,. 
zaopatrywania ludności w wodę i usuwania nieczystości, dozoru 
sanitarnego nad artykułami żywności i przedmiotami użytku„ 

higie11y bytowania i pracy, kąpielisk, higieny środków lokomocji„ 
nadzoru sanitarnego nad wyrobem i obrotem środków leczni-· 
czych i zapobiegawczych, aptek i drogerii, nadzoru nad zawo-· 
·darni czynnymi w zakresie służby zdrowia. 

Art. 2. (1) Wykonywanie zadań z zakresu publicznej. 
służby zdrowia należy do Ministra Opieki Społecznej, jeżeli 

ustawy szczególne nie przewidują właściwości innych ministrów 
oraz, stosownie do obowiązujących przepisów ustawowych, do:. 
władz administracji ogólnej, samorządu terytorialnego, samo- . 
rządu gospodarczego i instytucyj ubezpieczeń społecznych oraz. 
innych organizacyj publicznych i społecznych. 

(2) W sprawach publicznej służby zdrowia, należących 

do zakresu działania innych ministrów, ministrowie ci współ
działają z Ministrem Opieki Społecznej. 

(3) Minister Opieki Społecznej zarządza państwowymi 

uzdrowiskami i zakładami badawczymi i doświadczalnymi, po-· 
wołanymi dla potrzeb publicznej służby zdrowia oraz zakłada
mi leczniczymi, nie przekazanymi w zarząd innych ministrów. 

Art. 3. (1) Gminy wykonywują czynności sanitarno-po
rządkowe, należące do ich zakresu działania, w szczególności 
w sprawach zapobiegania chorobom zakaźnym i społecznym 
·oraz ich zwalczania, w zakresie administracji rządo,vej. 

(2) Koszty, związane z wykonywaniem czynności wymie
nionych w ust. (1), ponoszą gminy i Skarb Państwa w myśl 
obowiązujących w tej sprawie przepisów ustawowych. 

Art. 4. (1) Władze administracji rządowej i samorządu· 
terytorialnego działają w sprawach publicznej służby zdrowia 
przez lekarzy i inne. organa. 

(2) Organem ·fachowym powiatowego związku samorządo
wego w sprawach publicznej służby zdrowia jest lekarz powia
towy lub powołany przez wydział powiatowy iI1ny lekarz. Je
żeli organem fachowym powiatowego związku samorządowego-
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jest lekarz powiatowy, pobiera on od tego związku dodatkowe 
wynagrodzenie w wysokości, ustalanej przez Wydział Powiatowy. 

(3) Organem f acho,vym gminy w sprawach publicznej 
-służby zdrowia jest lekarz gmiI1ny (miejski, okręgowy). 

Art. 5. (1) Powiatowe związki samorządowe, miasta i gmi
ny wiejskie są obowiązane, w miarę możliwości finansowych, 
utrzymywać odpowiednią liczbę lekarzy innego niezbędnego 

personelu fachowego (pielęgniarek, położnych, kontrolerów 
-sanitarnych i innych). 

(2) Gdy zdolność finansowa miasta, nie wydzielonego z po
wiatowego związku samorządowego lub gminy wiejskiej, nie 
pozwala według oceny wydziału powiatowego na utrzymywa
nie przez nie własnego lekarza gminnego (miejskiego), powia
towy związek samorządowy powoła dla 2 do 3 gmin wspólnego 
lekarza, jako lekarza okręgowego. . 

(3) Minister Opieki Społecznej może na wniosek wojewody 
odroczyć powołanie lekarza okręgowego, jeżeli zdolność finan
sowa odpowiednich związków samorządowych nie pozwala na 
jego utrzymanie. 

Art. 6. (1) Ośrodek zdrowia jest podstawową jednostką, 
zapewniającą ludności opiekę zdrowotną oraz sprawującą pieczę 
nad warunka1ni higienicznymi jej bytowania.j 

(2) Do zadań ośro~ka zdrowia 11ależy krze'Nienie higieny 
i podnoszenie stanu zdrowotnegp ludności, a w szczególności: 
sprawowanie opieki higieniczno-lekarskiej nad matką i niemo
wlętami, dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, zwalcza
nie chorób społecznych i zakaźnych, piecza nad higieną oto
czenia, udzielanie pomocy leczniczej w nagłych przypadkach 
i udzielanie pomocy leczniczej i położniczej funkcjonariuszom . 
państwowym, pracownikom samorządowym, osobom ubezpie
czonym w ubezpieczalniach społecznych i innym na n1ocy 
specjalnych u1nów. 

(3) Ki_erownikiem ośrodka zdrowia jest lekarz gminny (miej
ski, okręgowy) lub za zgodą wydziału powiatowego albo wo
jewody, jeśli idzie o miasto wydzielone, inny lekarz. 

Ar. 7. (1) Powiatowe związki ·samorządowe, miasta i gmi
ny wiejskie są obowiązane, w miarę możliwości finansowych, 
:zakładać, utrzymywać i prowadzić ośrodki zdrowia, niezależnie 
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od zakładania, utrzymywania i prowadzenia niezbędnych ze 
względu na zdrowie h~dności zakładów leczniczych, leczniczo-
~apobiegawczych i innych urządzeń sanitarnych, stosownie do 
obowiązujących szczególnych przepisów prawnych. Do pono
szenia kosztów zakładania, utrzymywania i prowadzenia ośrod-· 
ków zdrowia przez związki samorządu terytorialnego przyczy-. 
niają się instytucje ubezpieczeń społecznych, których obowiązki 
w tym zakresie ustala Minister Opieki Społecznej. 

(2) Powiatowy związek samorządowy utworzy dla 2-3 
gmin wspólny, jako okręgowy, ośrodek zdrowia, w przypadku, 
jeżeli zdolność finansowa miasta, nie wydzielonego z powia-· 
towego związku samorządowego lub gminy wiejskiej, nie po
zwala według oceny wydziału powiatowego na założenie, utrzy
mywanie i prowadzenie przez nie ośrodków zdrowia. 

(3) Minister Opieki Społecznej może na wniosek wojewody 
odroczyć założenie okręgowego ośrodka zdrowia, jeżeli zdolność
finansowa odpowiednich związków samorządowych nie pozwala 
na jego założenie, utrzymywanie i prowadzenie. 

(4) Powiatowe związki samorządowe oraz miasta wydzie
lone z powiatowych związków samorządowych, których stan 
finansowy, według oceny wojewody, nie pozwala na zakłada
nie, utrzymywanie i prowadzenie ośrodków zdrowia, otrzymują 
od Państwa pomoc w granicach kredytów, przewidzianych na 
te cele w budżecie Państwa, na warunkach, ustalonych przez 
Ministra Opieki Społecznej. 

Art. 8. Wojewoda uzgadnia na podległym sobie obszarze 
działal11ość wszelkich instytucyj i organizacyj w zakresie pu
blicznej służby zdrowia, w szczególności w zakresie ośrodków 
zdrowia i zakładów leczniczych. 

Art. 9. Minister Opieki Społecznej w porozumieniu z wła-
ściwymi ministrami ustala przepisy_ o organizacji i szczegóło
wym zakresie działania ośrodków zdrowia, zasadach ich współ
pracy wzajen1nej oraz z władzami i instytucjami rządowymi, 

sa1norządowyn1i, społecznymi, zakład.ami ubezpieczeń społecz-

nych, leczniczymi i innymi, jak również warunki udzielania_ 
pomocy leczniczej przez ośrodki zdrowia. 

Art. 10. (1) Powołuje się, jako organa doradcze i opinio-· 
dawcze: 
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1) dla władz rządowych: 
a) przy Ministrze Opieki Społecznej - Państwową Na

czelną Radę Zdrowia, 
b) przy wojewódzkich władzach administracji ogólnej 

- wojewódzkie rady zdrowia; 
2) dla władz samorządowych: 

a) przy wydziałach powiatowych - powiatowe komi
sje zdrowia, 

b) przy zarządach miast - miejskie komisje zdrowia,, 
c) przy zarządach g1nin - gminne komisje zdrowia. 

(2) Minister Opieki Społecznej w porozumieniu z właści-· 
wymi ministrami ustala skład, zakres działania oraz sposób 
i1rzędowania tych rad i komisyj. 

Art. 11. Przepisy ustawy z dnia 12 maja 1909 r. (Dz. 
Ust. Kr. L. 68), normującej płace emerytalne lekarzy okręgo
wych, tudzież zaopatrzenie wdów i sierot po nich pozostałych, 
stosuje się ,vyłącznie do lekarzy okręgowych, mianowanych 
na stałe przed wejściem w życie ustawy niniejszej i do ich 
rodzin. Wysokość uposażenia dla tych lekarzy określa właści
wy związek samorządowy za zgodą Wojewody Lwowskiego. 
Zgody Wojewody wymaga rów11ież przenoszenie tych lekarzy 
w stan spoczynku. 

Art. 12. Znosi się Państwową Radę dla spraw uzdro
wisk, a uprawnienia jej przekazuje się Państwowej Naczelnej 
Radzie Zdrowia. 

Art. 13. (1) Ministrowi Opieki Społecznej służy prawo 
wydawania rozporządzeń, dotyczących wyrobu i obrotu środ
ków leczniczych i zapobiegawczych oraz aptek i drogerii; roz
porządzenia te, jeżeli nie dotyczą spraw wymienionych w art. 
2 punkt 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
7 czerwca 1927 r. o prawie przem~rsło\vym, będą wydawane 
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. 

(2) Kto naruszy przepisy rozporządzeń, wydanych na 
podstawie ust. (1), podlega w drodze administracyjnej karze. 
aresztu do 3 mfesięcy i grzywny do 3.000 złotych, albo jednej:, 
z tych kar. Władza może jednocześ11ie orzec przepadek przed·-
1niotów, pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, jak rów-· 
nież narzędzi i przyborów, które służyły lub były przeznaczo-
ne do jego popełnienia. 
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Art. 14. (1) Tracą moc obowiązującą: 
1) z dniem 30 czerwca 1939 r.: 

a) zasadnicza ustawa sanitarna z dnia 19 lipca 1919 r. 
(Dz. P. P. P. Nr. 63, poz. 371). 

b) austriacka ustawa z dnia 30 kwietnia 1870 r. (Dz. 
P. P. L. 68) o organizacji publicznej służby sani
tarnej z wyjątkiem, wymienionym w ust. (2), 

c) ustawa pruska z dnia 16 września 1899 r. o sta
nowisku lekarza powiatowego (Zb. Pr. str. 172), 

d) art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 1narca 1928 r. o dozorze nad artykułami 
żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. Nr. 
36, poz. 343); 

2) z dniem 31 marca 1940 r. 
galicyjska ustawa krajowa z dnia 2 l11tego 1891 r. (Dz. 
Ust. Kr. L. 17) o urządzeniu służby zdrowia w gmi
nach i obszarach dworskich. 

(2) Do czasu wejścia w życie na obszarze województw: 
lwowskiego, krakowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego 
przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. o zakładach leczniczych (Dz. U. R. P. Nr38, 
poz. 382), zachowują moc obowiązującą przepisy § 2 lit. b) 
austr. ustawy z dnia 30 kwietnia 1870 r. (Dz. P. P. L. 68) o 
nadzorze władz państwowych nad szpitalami i innymi zakła

dami leczniczymi oraz udzielaniu zezwoleń na otwieranie pry
watnych zakładów leczniczych. 

Art. 15. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Mini
strowi Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwymi mini
strami. 

Art. 16. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 li
pca 1939 r., zaś art. 5, 7 i 11 - z dniem 1 kwietnia 1940 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 

Minister Opieki Społecznej: Marian Zyndram-Kościałkowski. 
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Okólnik Ministerstwa Spraw W ewnętrznyelt 
z dnia 17 lipca 1939 r. (Nr AC. 26-a-2/20) 

o prostowaniu skażonej pisowni nazwisk 
(Dz. Urz. Min. Spraw. Wewn. Nr. 18/39, poz. 149). 

Do 
P.P. Wojewodów, Komisarza Rządu 

na m. st. Warszawę i Starostów. 

A. Uwagi wstępne. 
Jest faktem powszechnie znanym, że urzęd11icy stanu cy

wilnego państw zaborczych, czy to pomyłkowo, z powodu nie
znajomości zaa.ad pisowni polskiej, czy też w imię świadomie 
uprawianej polityki wynaradawiającej, wpisywali częstokroć 

w pro·wadzonych przez się rejestrach nazwiska rdzennie polskie 
w formie skażonej np. Gonschorowsky (Gonschorowski lub 
Gonsorowski) zamiast Gąsiorowski, Krol zamiast Król, Gorody
skij zamiast Horodyski itp.· 

Z uwagi na zasadnicze znaczenie aktu stanu cywilnego, 
jakó podstawy, na której opierają się wszelkie późniejsze do
kumenty urzędowe i prywatne zniekształcenie bądź błędy raz 
dopuszczone mściły się i mszczą jeszcze dotychczas na dziedzi
cach danego nazwiska. 

Stwierdzono, że istnieje w Państwie liczna jeszcze rzesza 
pokrzywdzonych w ten sposób jednostek, które z istniejących 
możliwości naprawienia wyrządzonej bezpośrednio im samym 
bądź też pośrednio przodkom ich krzywdy, dotychczas nie sko
rzystały. 

Naturalną dążność do odzyskania prawidłowej pisowni 
nazwiska rodowego hamuje w znakomitej większości przypad
ków nieznajomość obowiązujących w danym zakresie przepisów 
\.. 

iądź też obawa przed uciążliwym i kosztownym postępowaniem. 
Chcąc przyjść zainteresowanym z jak najwydatniejszą w 

tym względzie pomocą. Ministerstwo Spraw W ew11ętrznych po 
porozumieniu z zainteresowanymi Ministerstwami zarządza wpro
wadzenie do i tak uproszczonego już w omawianej dziedzinie 
trybu postępowania sprostowawczego dalszych jeszcze, po my
śli wyrażonych poniżej zasad, udogodnień. 
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B. Zasady ogólne. 
I. Przywrócenie prawidłowej piso,vni nazwiska osiąga się 

w drodze sprostowania odpowiedniego aktu stanu cywilnego, 
nie zaś w trybie, przewidzianym dla zmia11y nazwisk. 

II. Sprostowaniu podlegają wyłącznie skażone, w rozu
mieniu ust. 1 niniejszego okólnika, a więc w sposób nie 11astrę
czający wątpliwości, nazwiska rdzennie polskie. 

III. Sprostowanie przeprowadza się na obszarze całego 
Państwa w trybie skróconego i przyśpieszonego postępowania 
administracyjnego (por. niż. pkt. C II, III i IV) bądź sądowego 
{por. niż. C I). 

IV. W postępowaniu administracyj11yn1 zarówno podanie 
o sprostowanie zgłoszone do władzy admiI1istracji ogólnej, jak 
również decyzja władzy tej, zezwalająca na sprostowanie, wolne 
są od opłat stemplowych na rnocy art. 142 pkt (1) oraz art. 160 
pkt (1) ustawy o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr 64, 
poz. 404 z 1935 r.). 

W postępowaniu sądowym szczegółowe zasady z zakresu 
zwalniania od kosztów sądowych podano niżej pod pkt. c· I a) i b) 

V. Podania o sprostowania mogą: 
1) obejmować prośbę indywidualną osoby zah1tereso,va

nej, albo w zbiegu ,viększej ilości zainteresowanych, 
urodzonych na obszarze jednego i tego samego okręgu 
administracyjnego (sądowego), 

2) nosić charakter prośby zbiorowej, 
wreszcie w obu wymienionych wyżej przypadkach, 

3) zgłaszane być bądź: 

a) przez zainteresowanych bezpośrednio bądź też 
b) za zgodą ich na wniosek władzy (urzędu). 

VI. W podaniu powołać należy fakt skażenia pisowni 
nazwiska, dołączając uzyskany bądź na wniosek strony bądź 
z urzędu 11a wniosek władzy wyciąg (świadectwo) z podlega .... 
jącego sprostowaniu aktu urodzenia ewent. należycie uwierzy
telniony odpis takiego wyciągu. 

W przypadkach, w których by dołączenie omawianego 
wyciągu (odpisu wyciągu) połączone było z pewnymi trudno
ściami i wpływać mogło na zwłokę w załatwieniu sprawy po
przestać można na ścisłym podaniu daty urodzenia strony 
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(stron) oraz siedziby urzędu (urzędnika) .stanu cywilnego, w 
którego obrębie podlegający sprostowaniu akt (akty) urodzenia 
sporządzono. 

Ilekroć wszakże ma w danej sprawie zastosowanie tryb 
postępowania sądowy, tj. ilekroć sprostowanie nastąpić ma na 
obszarze mocy obowiązującej K. C. P. z 1825 r. (por. niż. pkt. 
C I a) i b) ), dołączenie do podania wyciągu (odpisu wyciągu) 
jest rzeczą niezbędną. 

VII. Podani_e o sprostowanie nazwiska osoby płci męskiej, 
pozostającej w związk;u małżeńskim, objąć powinno 11ie tylko 
prośbę o sprostowanie aktu jej urodzenia, ale również aktu 
ślubu i ewent. aktów urodzenia nieletnich dzieci. 

VIII. W przypadkach, w których zniekształcenie nazwiska 
· znalazło wyraz nie tylko w aktach stanu cywilnego proszącego, 
ale również w aktach stanu cywilnego jego peł11oletnich dzieci, 
rodziców, rodzeństwa lub innych, noszących to samo nazwisko, 
krewnych, - rzeczą proszącego jest przedstawić krewnym tym, 
w imię" wspólnego i dobrze zrozumiałego interesu ujednostaj
nienia naz,viska rodowego, zachodzącą konieczność wyjednania 
i z ich strony również 9dpowiednich sprostowań. 

IX. Władze i urzędy, które by przy sposobności czynno
ści urzędowych ujawniły fakt posługiwania się przez osobę 
narodo,vości polskiej nazwiskie1n, w rozumieniu wyżej przyto
czonych uwag, skażonym, winni na okoliczność tę zwrócić 

uwagę d~nej osoby, pouczyć ją o nie nastręczających trudności 
sposobach przywrócenia nazwisku prawidłowej pisowni ojczys
tej i to nie tylko przez nią samą, ale i przez członków jej 
rodziny, wreszcie okazać, w granicach możności, dalszą pomoc 
(por. niż. pkt. X). 

X. Współdziałanie z zainteresowanymi, o jakim mowa 
w pkt .. IX, znaleźć winno szczególne zastosowanie przy czyn
nościach związanych ze sporządzaniem rejestrów poborowych, 
przy załatwianiu spraw rezerwistów itp. 

W przypadkach tych, władze sporządzające listy poboro
we oraz inne wykazy powinny w współdziałaniu swym iść 
dalej jeszcze, a mianowicie: 

1) uzyskać od p9borowego, rezerwisty bądź innego zain
teresowanego, któ~ego nazwisko uległo skażeniu, piśmienne 
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wyrażenie zgody zarówno na sprostowanie 11azwiska, jak i na 
pośredniczenie w sprawie tego sprostowania, 

2) zestawić wykazy zainteresowanych, którzy w sposób 
wyżej w niniejszym punkcie wymieniony (pkt 1) oświadczenie 
woli złożyli, - wreszcie 

3) zarówno zgłoszenia indywidualne, jak i tylko co wspo
mniane wykazy, zestawione wedle okręgów administracyjnych 
(sądowych), właściwych ze względu na miejsce sporządzenia 

aktu podlegającego sprostowaniu, przesłać w charakterze wnio
sku z urzędu do odpowiednich zarządzeń władzom do sprosto
wania powołanym (por. niż. pkt. C). 

XI. Jak z przytoczonych uwag wynika, sprostowanie 
. skażonej pisowni nazwiska, o ile obowiązujące przepisy miej

scowe nie przewidują również postępowa11ia z urzędu (p. niż. 

pkt. C. III), następuje z zasady na wniosek strony, zgłoszony 
przez nią bezpośrednio bądź też z upoważnienia jej za pośre
dnictwem odpowiedniej władzy (urzędu). 

C. Zasady szczegółowe (tryb postępowania). 

I. Obszar mocy obowiązującej K. C. P. z 1825 r. 
(województwa środkowe). 

Tryb postępowa~ia sądowy. 
Podstawę prawną stanowi art. 140 i nast. K. C. P. oraz: 

utrzymane w mocy postanowieniem artykułu XVII pkt. 12 prze
pisów z dnia 29. XI. 1930 r. wprowadzających K. P. C. (Dz. 
U. R. P. Nr 83, poz. 652)postanowienia art. 1647 i nast. U. P. c. 
z 1864 r. 

Okoliczność, że na obszarze tym w znakomitej większości 
przypadków rejestracja stanu cywilnego osób narodowości poi-· 
skiej prowadzona była zawsze przez urzędników - Polaków, 
sprawia, fakty wpisywania nazwisk polskich w formie skażonej 
zaliczyć tu niewątpliwie należy do wyjątkowych(Chełmszczyzna) .. 

W nielicznych z natury rzeczy przypadkach tego rodzaju 
zastosowanie ma następujący tryb postępowania: 

1) podania stron zgłaszane bezpośrednio przez zaintere
sowanych (por. wyż. pkt. B. V 3 a) wnosić należy do sądu 
okręgowego właściwego ze względu na miejsce położenia księgi, 
obejmującej akt, _podlegający sprostowaniu, przy czym strona. 
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może wyjednać zwolnienie od kosztów postępowania na ogól
nych zasadach prawa ubogich, 

2) te same podania natomiast, ilekroć,.korzystając z przy
sługującego prawa, strona zgłosi je za pośrednictwem władzy 
{por. wyż. pkt B V 3 b) oraz pkt. B X, władza ta kierować 
winna do dalszych zarządzeń właściwego w rozumieniu punktu 
poprzedniego 1) prokuratora sądu okręgowego, przy czym te 

• 
ostatnie podania korzystają z ogól11ego zwolnienia od opłat 
sądowych na równi z innymi zgłaszanymi w interesie publicz
nym wnioskami z urzędu. 

II. Obszar mocy obowiązującej ustawy z dnia 6 lutego 1875 r. 
-o urzędowym stwierdzaniu stanu cywilnego (Dz. U. Rzeszy Nr 4, 

str. 23 i nast.) (województwa z{lchodnie). 

Tryb postępowania administracyjny. 
Podstawę prawną stanowi § 18 obwieszczenia z dnia 25 

marca 1899 r. w sprawie przepisów wykonawczych do wyżej 
powołanej ustawy z dnia 6 lutegó 1875 r. (Dz. U. Rzeszy str. 225). 

Podania kierować 11ależy do właściwej powiatowej władzy 
.administracji ogólnej. 

III. Obszar mocy obowiązującej K. C. z 1811 r. 

(województwa południowe). 

Tryb postępowania administracyjny. 
Sprostowanie nastąpić może bądź na wniosek strony bądź 

też w trybie nadzoru - z urzędu. 
Podstawa prawna - pkt 2 dekretu gub. z dnia 21 paź

-dziernika 1836 r. I. 58446 (zb. ust. prow. t. 18, Nr 159) 1
). 

IV. Obszar mocy obowiązującej "zbioru praw" 
(województwa wschodnie). 

Materialnych przepisów w zakresie prostowania aktów 
·stanu cywilnego - brak. 

1) Powoływane w niektórych wyda,vnictwach nieurzędowych zarzą

·dzenie b. austr. Min. Spraw Wewn. z dnia 10 maja 1883 r. I. 1524 nie ma 
mocy wiążącej i co więcej na omawianym obszarze województw południo

wych nie miało jej nigdy, jako wydane wyłącznie dla krajów Istrii, Gorycji, 
Dalmacji i Styrii. 
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Podania kierować należy 90 wojewódzkiej władzy admini-· 
stracji ogólnej, która z powołaniem się na niniejsze zarządzenie 
przeprowadzi sprostowanie za pośrednictwem właściwych Kon
systorzy. 

D. Pisownia imion. 
Przechodząc z kolei do pokrewnego zagadnienia, dotyczą-· 

cego pisowni imion, Ministerstwo zwraca uwagę, że w rejestrach 
poborowych itp. spisach urzędowych, imię każdej jednostki 
podawane być winno, zgodnie z zasadami art. 1 ustawy z dnia 
S1 lipca 1924 r. o języku państwowym i języku urzędowania 
państwowych i samorządowych władz administracyjnych (Dz. 
U. R. P. Nr 73, poz. 724), z reguły w pisowni polskiej. Cho
ciażby więc nawet w akcie urodzenia danej osoby imię jej wy
rażone było w pisowni obcej np. Ioannes, Sigismundus, Adal
bert, Georg, Grigorius (Hryńko), Nykola itp., - w omawianych 
rejestrach pisać należy odpowiednio: Jan, ·zygmunt, Wojciech, 
Jerzy, Grzegorz, Mikołaj itp. 

Okólnikiem niniejszym uchyla· się moc obowiązującą okól
nika Nr 78 z dnia 8 października 1936 r. o prostowaniu skażonej 
pisowni nazwisk (Dz. Vrz. Min. Spraw Wewn. Nr 28, poz. 203). 

(-) Nakoniecznikow-Klukowski 
Podsekretarz stanu 

Wyjaśnienie Biskupa Polowego Wojsk Polskich 
w sprawie błogosławienia broni I sprzętu woje11nego. 

Z powodu licznych zapytań, skierowywanych do mnie w 
sprawie błogosławienia broni i sprzętu wojennego, wyjaśniam 
co następuje: 

Błogosławienie (poświęcenie) przez kapłanów broni lub 
śmiercionośnego sprzętu wojennego, jak również wygłaszanie 

przez nich (w ubiorze liturgicznym) przy tej okazji jakichkol
wiek specjalnych przemówień - nie są wskazane. 

Żadnych zastrzeżeń natomiast nie budzi błogosławienie 
wojennego sprzętu_, 11ie będącego bezpośrednio jakimkolwiek 
śmiercionośnym narzędziem, jakim np. jest wojenny sprzęt 

sanitarny i t.p. 
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Rozwiązanie przez władze stowarzyszenia 
"Badaczy Pisma św." 

Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, z dn. 2 maja r. b. 
zostało roz·wiązane Stowarzyszenie p. n. "Badacze Pisma św.". 
W motywach swego zarządzenia Urząd ·wojewódzki podaje na
stępujące powody, które zmusiły władze państwowe do likwi
dacji sekty, a mianowicie: 

1) Stowarzyszenie „Badaczy Pisma św." szerzyło za po
mocą swego cza~opisn1a „Złoty Wiek" propagandę antyreligijną, 
częściowo niemoralną i antypanstwową, w rezultacie czego 
władze były zmuszone do ko11fiskaty powyższego organu i wy
dawnictw sekty, jak np. ,,Das goldene Zeitalter", ,,Domowe 
ognisko", ,,Rząd", płyty gramofonow~. 2) Przywódca, Wilhelm 
Scheider, został skazany wyrokiem prawomocnym na 6 miesię
cy więzienia za to, że publicznie wysz·ydzał wyznania chrześ
cijańskie. 3) Redaktor „Złotego wieku" został skazany na 
15 1niesięcy więzienia na publiczne wyszydzanie Kościoła ka-
. tolickiego. 4) Sekta sprawadzała w sposób nielegalny wydawnic
twa nie posiadające w Polsce debitu pocztowego. 

W czasie śledztwa ustalono, że sekta w Polsce porozu
n1iewa się ze swą centralą zagraniczną za pośrednictwem szyfru. 
W instrukcjach tajnych zabrania się członkom „Badaczy Pisma 
św." wstępowania do stowarzyszeń polskich o charakterze. 
militarnym z wyjątkiem ·L. O. P. P. i to jedynie w tym wypa
dku, gdy chodzi o obronę członka sekty. W korespondencji 
nadchodzącej z Rosji sowieckiej lży się Polskę. 

Władze państwowe słusznie uczyniły, rozwiązując sektę, 

bo co innego jest gorące pragnienie pokoju, a co innego roz
brajanie społeczeństwa, by je wydać na pastwę czyhającego 

sąsiada. Uważamy, że „badaczon1" winno się ułatwić wyjazd 
do.· Trzeciej Rzeszy, tam bowiem będą mieli właściwe pole do 
swej propagandy. 

· Założycielem sekty „Badaczy Pisma św." jest Karol Russel, 
urodzony w Pittsburgu w 1852 r., a zmarły w r. 1916. Russel,. 
biorąc za podstawę swych „natchnień" Pismo św., całkowicie: 
je wypacza, pewne niewygodne mu ustępy wykreśla, inne zaś 
dowolnie nagina do swych rewolucyjno-anarchistycznych zało-· 
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żeń. Według Russela Jehowa stworzył świat za pośrednictwem 
Logosa, pierwszy człowiek Adam był hermafrodytą, człowiek 
nie posiada duszy nieśmiertelnej, obecne organizacje_ religijne 
i państwowe oraz instytucje prawno-społeczne są złe, są dzie
łem szatana i muszą ulec zniszczeniu. W "Boskim planie wie
ków" Russel nakreśla specjalnie uprzywilejowaną rolę żydom. 

Dużo rozgłosu sprawiły sekcie procesy o bluźnierstwa, 
profanacje, działalność komunistyczną, uchylanie się jej człon

ków od służby wojskowej. "Badacze Pisma św." w Polsce nie 
są jednolitą organizacją religijną, lecz dzielą się na szereg nieraz 
gwałtownie zwalczających się odłamów. Główny ośrodek pro
pagandowy na Polskę znajdował się dotychczas w Łodzi. Sekta 
„Badaczy Pisma św." przybyła do Polski z Niemiec, na czele 
jej przeważnie stali Niemcy i ochrzczeni Żydzi. (KAP). 

IV. Dział nieurzędowy. 

Czynności Pasterskie 
Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Ordynariusza. 

1. W dniu 11 czerwca b. r. J. E. Najdostojniejszy Pasterz 
odwiedził Szczawin. 

2. W dniu 13 czerwca był na egzaminach w Seminarium 
Duchownym w Łodzi. 

3. W dniu 13 czerwca odbył posiedzenie z Trybunałem 
dla sprawy Służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej. 

4. W dniu 18 czerwca odwiedził Szczawin. 

5. W dniu 21 czerwca był w Parznie, gdzie pochowane 
są zwłoki Służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej. 

6. Tegoż dnia odwiedził kościoły w Kaszewicach i Beł
chatowie. 

7 .. W dniu 24 czerwca odbył posiedzenie z Kapitułą 
Katedralną Łódzką. 
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8. W dniu 25 czerwca odprawił w Katedrze Łódzkiej 
nabożeństwo dla Ligi Morskiej i Kolonialnej. 

9 W dniu 26 czerwca odprawił w kaplicy Seminarium 
\ 

Duchownego Mszę św. na rozpoczęcie kursu duszpasterskiego 
dla Księży Prefektów. Był obecny na otwarciu kursu, gdzie 
przemawiał. 

10. Tegoż dnia po południu brał udział w referatach 
i obradach kursu. 

11 W dniu 27 czerwca obecny był na kursie dla Ks. 
Ks. Prefektów, przemawiał na jego_ zakończenie. 

12 W dniu 28 czerwca był na Mszy św. za duszę ś. p. 
pilota Chwalbińskiego. 

13. Tegoż dnia wziął udział w sesji rocznej w Semina
rium Duchownym. 

14. W dniu 29 czerwca odwiedził Szczawin. 

15. Tegoż dnia rozpoczął rekolekcje dla kapłanów w Se-. . , . . 
m1nar1u1n przemow1en1em. 

16. W d11iu 30 czerwca był na zakończeniu roku szkol
nego w Seminarium Duchownym, gdzie przemawiał. 

17. W dniu 2 lipca udzielił święceń kapłańskich alu
mnom ostatniego kurs-u. 

18. W dniu 3 lipca był na rozpoczęciu rekolekcji dla 
kapłanów i przemawiał. 

19. W dniu 6 lipca zakończył rekolekcje dla kapłanów 
, . . 

przemow1en1em. 

20. W dniu 10 lipca przemawiał na rozpoczęciu drugiej 
serii rekolekcji dla kapłanów. 

21. W dniu 13 lipca odprawił dziękczynne nabożeństwo 
na zakończenie rekolekcji kapłańs~ich i przemawiał. 

22. W dniu 14 lipca odprawił w Katedrze Łódzkiej Mszę 
św. z okazji święta narodowego Francji. 

23. W dniu 17 lipca był w Warszawie. 

24. Tegoż dnia wyjechał do Szczawina. 
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Ks. dr Leon Łomżński ----------Prob. par. Wola Wiązowa 

POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA W· RZYMIE. 
W początkach Rzymianie nie odróżniali jako społeczn~ 

ści odrębnej chrześcijan od żydów i wskutek tego w państwie 
rzymskim chrześcijanie cieszyli się tą sama ,volnością religijną 
i s,vobodą w wyznawaniu swojej wiary co żydzi. Dopiero za 
Trajana senat uznał chrystianizm za religię samodziel11ą (Pli~ 
nius, Ep. 10. 97, 98) Wyznawcy Chrystusa żyli jakb~y w cie
niu sy11agogi, jak n1ówi Tertuljan „quasi sub umbraculo insi
gnissime religionis certe lici te" (A pol., 21) 

Żydzi zaczęli się osiedlać ,v Rzymie około r. 160 przed 
Chr. kiedy to Rzy1nianie, chcąc sobie zapewnić przyjaź11 tego 
państewka, leżącego 1niędzy Syrią i Egiptem, weszli z nimi 
w stosunki. W r. 64 przed Chr. Pompejusz zamienia państwo 
Seleucydów ,v Syrii na pro\vincję rzy1nską i na n1iejsee Ary
stobulusa spro,vadzonego do Rzyn1u, 1nianuje Królem Judei 
Irkana. W r. 63 i 62 przed Chr. do Rzymu przybywa tak 
wiele żydów, że tu w czasie bardzo krótkim tworzą już dość 

liczną zorganizowaną grupę społeczną. Od czasó,v zaś kiedy 
ces. Antonjusz naznacza rządcą w Jerozolimie Heroda, eini
gracja żydów do Rzymu wzmaga się coraz więcej, tak że już 
Cyceron, wspo1niI1ając o nich używa wyrazu „n1ultitudo Ju
deorum". Dla żydów zamieszkałych w Rzy1nie był bardzo 
przychylny1n Cezar, to też nietylko rzewnie opłakiwali oni 
śmierć tego dyktatora, ale brali również udział Vl pogrzebie 
na Forum rzymskim, gdzie ciało jego było spalone i przez kil
ka 11ocy czuwali przy jego prochach. Również i za ces. Au
gusta cieszyli się spokojem. - Pierwszy, który zaczął prze
śladować żydów, a nawet rozkazał wypędzić ich z Rzymu był 
Tyberjusz (14-37); wydał on edykt zabraniający wszelkich 
orientalnych kultów religijnych, ,,Externas caerimonias, Aegy
ptios Judicosque ritus compescuit". Jednak po śmierci ces. 
Tyberjusza za wstawiennictwem Filona, który interweniował 

w sprawie Żydów u Kaliguli, wracają oni z powroten1 do R~y
mu. Na nową banicję skazuje żydów zamieszkałych w Rzy
mie Klaudj usz ( 41-54). Cesarz ten poraz pierwszy czyni 
wz1niankę w swym rozkazie także samo i o chrześcija11ach; 
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,,Judeos, impulsore Chresto assidue tumultantes, urbe expulit" 
-(Swetonjusz, Tiber, 36; Dz. Ap. 18, 2) ,,Chrestus" jest zniek
ształconym wyrazem od „C·hristus" słowo „chrestiani" zamiast 
,christiani sp~tyka się dosyć często w napisach katakumbo
wych przy grobach. · 

Nazwa więc ~,chrześcijanie" znaną była już wówczas. De 
Rossi wspomina także o wyrazie tym w pewnym zdaniu, któ
re ręką poga11ina wypisane było na murze Pompei: ,,Audi chre-' 
stianos saevos olores"1) 

Po zburzeniu Jerozolimy mnóstwo żydów znowuż zostaje 
przesiedlone do Rzymu i powiększa swoją kolonię. Przy koń
-cu I-go wieku mają 'już tu synagogę pod zarządem arcyka
płana i swoje Sanchedrium jako najwyższy trybunał sądowy 

dla spraw cywilnych. Miejsce zamieszkania przez żydów w Rzy
mie podzielone było na 3 kwatery-rejony. Najstarszym cen
trum było Zatybrze w pobliżu bramy Portueńskiej; drugie nie
daleko bramy Kapeńskiej pod Awentynem i trzecie w pobliżu 
starożytnej dzielnicy Rzy1nu zwanej Suburą. Trzy te dzielni
ce żydowskie miały swoje oddzielne cmentarze. Jeden z tych 
w dzielnicy zatybrzańskiej odnalazł w w. XVI i opisał znany 
archeolog włoski· Bozjusz. W późniejszych czasach znów cmen
tarz ten poszedł w zapomnienie i dopiero w r. 1904 został na
no,vo odnaleziony i odkopany. Znajdował się on przy ul. Pąr ... 
tueńskiej, pod wzgórzem Monte Verde, w pobliżu katakumb 
św. Abdona i s·ennena. Drugie podziemia cmentarza żydow
skiego odnaleziono w r.1857 przy drodze Appijskiej (via Appia) 
naprzeciwko św. Sebastjana. W podziemiach tych zachowały 
się jeszcze niektóre napisy greckie i łacińskie jak również kil
ka malatur ściennych. Trzeci cme11tarz był przy via Labica
na i wreszcie ostatni już za naszych czasów w r. 1920 został 
-odnaleziony przy ul. Nomentańskiej2). Podziemia cmentarzy 
żydowskich były bardzo podobne do katakumb chrześcijańskich, 
pochodzi to stąd, że jedne i drugie wyprowadzały swój po
czątek od wzorów i zwyczajów pogrzebowych jakie istniały na 
W schodzie. Wiara Chrystusowa na terenie Rzymu była naj-

1
) De Rossi, Bull. d'Arch crist. 1864, str. 69-72; 1873, str. 21. 

2) Notizie degli scavi, 1920 N. Bull, d' Arch. christ. 1920, str.· 55. 
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pierw głoszona właśnie w tych ośrodkach skupień żydowskich. 
Pierwszymi głosicielami i roznosicielami Chrystianizmu byli tu 
niewątpliwie żołnierze należący do t. zw. ,,cohors ita _lica ci-
vium Romanorum voluntariorum". Oddział wojskowy, do któ-· 
rego w pierwszym rzędzie wstępowali Rzymianie szukający 

kariery wojskowej, stacjonował w· Cezarei będącej pod władzą. 
rządcy jakby gubernatora palestyńskiego. Setnik Korneljusz, 
o którym czytamy w Dziejach Apostolskich1

), należał właśni& 
do -lej t. zw. ,,co hors italica". Bez wątpienia i żołnierze rzym
scy przebywający przez kilka lat w Palestynie za przykładem 
swojego dowódcy, mieli możność bliżej poznać Chrystusa i Je
go naukę, by po powrocie do Rzymu przywieźć ją ze sobą i sze
rzyć wśród najbliższych swoich znajomych jako „dobrą 11owi
nę". Głównym zaś krzewicielem i nauczycielem wiary Chry
stusowej na terenie stolicy Imperium Rzymskiego był św~ 

Piotr, który dwukrotnie przyjeżdżał do Rzymu. Pierwszy po
byt tego Apostoła w stolicy państwa rzymskiego przy-. 
pada na czas panowania Klaudjusza, pomiędzy rokiem 41 a 44, 
i trwał aż do wydania edyktu królewskiego przeciwko żydom 
w r. 49. W r. 50 książe Apostołów przewodniczy na pierw
szym synodzie Apostolskim w Jerozolimie i wraca do Rzymu 
w r. 63 albo 64. Rzeczą jest pewną, że niema go ,v Rzymie 
w 61 roku, to jest w tym czasie kiedy przybywa tu św. Paweł. 
Jeżeli nawet przyjmiemy datę tę za nie absolutnie pew11ą, to
jednak sam fakt zasadniczy przybycie św. Piotra do Rzymu 
musimy przyjąć jako zdarzenie historyczne nie podlegające 

żadnej wątpliwości, oparte na niezbitych dowodach nauko
wych. Niektórzy krytycy, a w pierwszym rzędzie protestanci 
usiłowali zaprzeczyć temu faktowi, jednak najmniejszej wąt
pliwości tu być nie może, bo w takim razie wiele innych fa
któw z historii rzymskiej musielibyśmy odrzucić jako niepewne 
.i nieprawdopodobne. 

Klasycznym i najst~rszym świadectwem stwierdzającym 

fakt pobytu św. Piotra w Rzymie jest list św. Klemensa do
Koryntjan. List ten, o którym wspomina też Euzebjusz·2

), nie 

1) Dz. Ap. X. 
·2) Ezebjusz V, 6. 
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przechował się w oryginale. Tekst choć wprawdzie nie cał
kowity (bo brak rozdz. 58-63) tego listu odnalazł Patrycy 
Junjusz w pewnym manuskrypcie z V w. zatytułowanym: Co
dex Alexandrimus z Londynu i wydał go w r. 1643. W roku 
zaś 1873 metropolita grecki Bryennios z Nikomedji odnalazł 

go z tekstem całkowitym wraz z dodaną Nauką 12 Apostołów, 
i drugim listen1 Klemensa w rękopisie greckim z XI wieku1

). 

W ostat11ich czasach odkryto jeszcze tłumaczenie listu łaciń

skie, syryjskie i koptyckie. List św. Klemensa pisanym był 
w r. 96 lub 97. Autor wspomina w nim o śmierci św. Piotra 
i Pawła w Rzymie i łączy ich pamięć z tymi licznymi „wy
branymi", którzy dali piękny i wielki przykład odwagi i mę
stwa ,,wśród 11as". 

Drugim dokumentem najstarszym jest list św. Ignacego 
Antiocheńskiego do Rzymian, w którym podobnie mamy wy
raźną wzmiankę o pobycie w Rzymie św. Piotra i Pawła. św. 
Ignacy błaga w liście swoim chrześcijan rzymskich, aby przy
padkiem nie starali się u cesarza o jego uwolnienie i dodaje 
jednocześnie „ja was błagam a nie rozkazuję jak Piotr i Pa
weł (wam rozkazywał) Oni byli Apostołami, ja zaś niczem 
innym jak tylko niewolnikiem"_'!'). Z końca II wieku posiada
my świadectwa jeszcze wyraźniejsze np. św. Ireneusz uczeń 

Polikarpa tak pisze: ,,Mateusz dla Hebrajczy_ków napisał i wy-· 
dał Ewangelie w ich języku ojczystym, podczas gdy Piotr i Pa
weł w Rzymie ewangelie opowiadali i zakładali kościół" 3). O gro
bach zaś obydwóch Apostołów w Rzymie w początkach III 
wieku kapłan rzymki Kajus4

) tak mówi w swojm Djalogu: ,,Ja 
zaś mogę pokazać trofea apostolskie. Wstąp na wzgórze H1a
tykanu, albo idź na drogę do Ostji, a znajdziesz tam trofea 
tych, którzy ten kościół założyli".··. Że istotnie obydwaj apo
stołowie w tym samym czasie śmierć męczeńską ponieśli, stwier-
·-dza Djonizy, biskup koryncki w swym liście do Rzymian: ,,Te
dy i Wy przez tak serdeczne Wasze upomnienia związaliście 

1) Obecnie znajduje się w Bibliotece Patriarchalnej w Jerozolimie. 
2) Ad. Rom. IV. (P. G., t. V, col. 689) 
3) Euzebjusz hist. kość. V, 8. 
4

) Żył za czasów pap. Zefiryna (198-217). 
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jak najściślej Rzym z Koryntem, szczepy sadzone rękoma Pio
tra i Pawła. Toć obydwaj w naszym Koryncie szczep ten sa-
dzili i nieśli nam naukę. Tak samo w Italji raze1n nieśli 11a~ 
ukę i w jednym czasie ponieśli śmierć męczeńską "1

) 

Podobnie zupełnie jasne dowody znajdujemy w pismach 
Tertuljana, Orygenesa, ·Hieronima, Prudencjusza i wielu innych 
pisarzy kościelnych. Jeżeli poza tym chodzi o grób św. Pio
tra to przecież fest faktem niezbitym, że w ciągu wieków ża
den kościół poza rzymskim nie rościł sobie pretensji do posia
dania u siebie grobu księcia Apostołów. Gdyby więc św. Piotr 
nie umarł w Rzymie_ i nie był tam pochowany, grób św. Pio
tra w Rzymie nie był by powszechnie czczony w całym Koś
ciele katolickim. 

Częmuż więc, mówią przeciwnicy nasi głównie protestan
ci, ani Dzieje Apostolskie, ani Listy św. Pawła nic nie wspo
minają o pobycie św. Piotra w Rzymie? Odpowiedź na to jest 
łatwa. Piotr św. nie był obecny w Rzy1nie pomiędzy rokiem 
49 a 61 to jest w tym czasie kiedy Dzieje Apostolskie były pi
sane. Autor zaś św. Ł11kasz, niewątpliwie, wspominałby o po
bycie i śmierci św. Piotra w Rzymie, gdyby w chronologicznym 
porządku rzeczy Dzieje Apostolskie doprowadził do tego okre
su. Wiadomym jest jednak, że kończy swój opis \V Dz. Apost. 
na drugim roku pobytu św. Pawła w więzieniu rzymskim. 
I dodać trzeba, że księga św. Łukasza urywa się dość nagle, 
jakby zewnętrzne jakieś okoliczności przeszkodziły w opraco
waniu dalszego ciągu. Także samo i· św. Paweł kiedy pisał 

swoje Listy do Rzymian, nie mógł w nich pozdrawiać, między 
innymi św. Piotra, gdyż go wówczas w Rzymie nie było. Zre
sztą św. Piotr sam dostarcza nam świadectwa stwierdzające 

jego obecność w Stolicy Imperium Rzymskiego, bo pisze swój 
pierwszy list i wysyła go z Babilonu. Przez nazwę tę chrze
ścijanie nic innego nie rozumieli jak zepsuty i ogromnie zde
moralizowany Rzym, ~óry dlatego w liście swoim św. Piotr· 
nazywa Babilonem. 

Przybycie do Rzymu i pobyt św. Piotra w tym mieście, 

przez wszystkie wieki aż do naszych czasów potwierdza się· 

1) Euzebjusz II, 25. 



Nr 7-8 Wiadomości Diecezjalne Łódzkie Str. 377 

również liczny1ni zabytkami: i autentycznymi, i na legendzie 
opartymi np. sam grób św. Piotra przy Watykanie jest naj
autentyczniejszym zabytkiem o którym św. Hiero11im pisze już 
w IV wieku, że „przez cały świat jest otaczany czcią"1). 

Także bardzo starożytną jest tradycja która mówi, że 

św. Piotr, będąc w Rzymie, zbierał chrześcijan w domu Puden
cjany; później dom ten zamieniony został na jeden z najstar
szych kościołów rzymskich. Naukowe badania archeologiczne 
nad odkopanymi fundamentami pierwotnej tej świątyni, prze
prowadzone już za naszych czasów przed 15 mniej więcej la
ty potwierdziły w zupełności to starochrześcijańskie powsze
chne podanie. 

Przy via Salaria w katakumbach z,vanych Ostrjańskimi, 

również czczona była od wieków pamięć św. Piotra. Miał on 
tu według najstarszego podania swój tron apostolski, z które
go nauczał i udzielał chrztu „sedes ubi prius sedit s. Petrus ... 
- coemeterium ubi Petrus baptizaverat?)". 

Innego rodzaju świadectwem stwierdzającym pobyt św . 
. Piotra \\T Rzymie są bardz~ liczne zabytki archeologiczne w mu
zeach różnych i katakumbach po dziś dzie11 przechowywane 
jak np. malatury ścienne, rzeźby, szkła złocone, sarkofagi 
z wykutym wyobrażeniem i wyrzeźbionym imieniem „Petrus" . 

• 
Jest rzeczą godną uwagi,· że często ,v rzeźbie na sarko-

fagach z katakumb rzymskich pochodzących, man1y przedsta
wionego św. Piotra jako więźnia. Być może, że jest to uzmy
słowienie prześladowania chrześcijan w Jerozolimie za czasów 
Heroda, podczas którego książe Apostołów został cudownie· 
uwolniony z więzie11ia. Dzieje Apost., opisując to zdarzenie 
dodają o św. Piotrze, że po wyjściu z więzienia „poszedł na. 
inne miejsce". Według wszelkiego prawdopodobieństwa tym 
,,innyn1 1niejscem" był właśnie Rzym. 

Poza wyżej wymienionymi są jeszcze inne dowody doty-· 
czące pobytu św. Piotra w Rzymie, ale już tylko oparte na 
tradycji i podaniu naukowo nie stwierdzonym. Tak np. wię
zienie mamertyńskie, w którym więziony miał być św. Piotr 

1) De script. eccles. 
2) De Rossi, Bull. d' Arch. crist. 1867 str. 33-43, 4 7, 89. 
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podczas swego pobytu w Rzyn1ie. Wprawdzie nie da się ten 
fakt oparty na podaniu zaprzeczyć jakimś kontr-argumentem, 
owszem wspominają o nim nawet akta męczeńskie św. Proce
ssa i Martyniania z VI wieku, jednak doda11e historie i opo
wiadania związane z więzieniem Mamertyńskim, powstałe zwła
szcza ,v średniowieczu, należą tylko do legend. Także sa1no 
powtarzana w Rzymie historia o ukrzyżowaniu św. Piotra na 
wzgórzu Janiculum jest tylko pobożną legendą ludową pow
stałą w śred11iowieczu, i to 11ie zgodną z prawdą historyczną; 
najstarsza bowie1n tradycja rzymska jako miejsce kaźni św. 

Piotra wskazuje na Watykan. Same akta męczeńskie św. Pio
tra, choć nie pierwotne, tym niemniej bardzo starożyt11e, mó
wią że Apostoł ten poniósł śmierć przy obelisku Nerona na 
W a tykanie „Ad locum qui vocatur naumachia iuxta obeliscum 
Neronis" 1). Także samo Liber pontyficalis wyraźnie o tym 
mó,vi "Sepultus iuxta locum ubi crucifixus est iuxta palatiu1n 
Neronianum in Vaticanum in territorium triumphale" 2

). Podo
bnież powszechnie znana historia ,,Quo vadis", aczkolwiek sa
mo podanie jest starodawne, to jednak z punktu widzenia na
uki zalicza się też do legend pobożnych3). 

Co się zaś tyczy drugiego Apostoła teraz św. Pa,vła, to 
wiadomem jest, że list swój do Rzy1nian pisze w r. 58, a w trz)r 
lata później 61 we wrześniu, albo październiku przybywa sam 
do Rzymu. Św. Paweł oskarżony przez Żydów palestyńskich 
przed rządcą Festusem, jako mający przywilej rzymskiego 
obywatelstwa, apeluje do Cezara (Dzieje Ap6 XXV-XXVI). Je
dzie okręten1 do Rzymu. Całą podróż tę, ze wszystkimi przy
godami, bardzo dokładnie opisuje św. Łukasz (Dz. Ap. XXVII 
-XXVIII). Aleksandryjskim statkiem św. Paweł dopłynął do 
niewielkiego portu Puteolów, w pobliżu Neapolu, skąd wprost 
udał się do Wiecznego Miasta. Do stolicy musiał iść drogą 

Appijską (Via Appia) a więc przeszedł bramę Kapeńską (porta 
Ca pena). Według Dziejów Apostolskich. Paweł Apostoł, jako 
więzień rzymski, przez dwa lata mieszkał w jakimś prywatnym 

1) Grisar I papi nel medio ero, t. I. str. 409. 
2

) Marucchi, Manuale... str. 30, dop. 
3) S. Ambr. Contr. Auxent., 13 (P. L. XVI. col. 10, 11) 
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domu, który był dla 11iego zarazem więzieniem. Cieszył się 

jeszcze wówczas pewną wolnością i swobodą. 
Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa św. Paweł mie

szkać musiał w rzymskiej dzielnicy Alta Semita, w pobliżu 
zamku pretoriańskiego zwanego Castra Praetoria; i dlatego 
mógł pisać w swoich listach, że Chrystusa przepowiadał "in 
omni praetorio" (Filip. I, 13). · 

Głoszenie Ewangelii przez św. Piotra i Pawła na terenie 
Rzymu nie było daremne. Do wiary Chrystusowej, z pośród 
mieszkańców wiecznego miasta, nawróciło się bardzo wielu 
Rzymian, Żydów i Greków. Pierwsi ci chrześcijanie należeli do 
różnych klas i warstw społecznych, jak wskazują w listach 
św. Pawła wyliczone liczne imiona osób, którym Apostoł na
rodów przesyła pozdrowienia. Zpośród nawróconych największą 
część stanowili niewolnicy i wyzwoleńcy wspomniani przez 
św. Pawła w tych słowach "Pozdrówcie tych, którzy są z do
mu Arystobolowego ... tych, którzy są z "Narcissowego do
mu" ... Pozdrówcie Ampljata, najmilszego w Panu" (Ro1n. XVI, 
II, 8). Imię to „Ampljat", ·które wypisane znajdujemy w jednej 
z podziemnych kamer, ozdobionej starożytnymi obrazami w ka
takumbach Domitylli, wskazuje również na jakiegoś niewolnika 
·rzymskiego, gdyż obywatele rzymscy nigdy nie byli wymie
niani tylko · jednym imieniem„ Ciekawym sję wydae może 

dlaczego to owego Ampljata - 11iew0Inika tak wyróżniono i po 
śmierci pochowano go w oddzielnej i tak bogato upiększonej 

krypcie cmentarnej. Na to daje odpowiedź De Rossi, według 
którego właśnie pierwotni chrześcijanie przez wielką cześć 

dla św. Pawła pragnęli uczcić również po śn1ierci i ucznia . 
jego ukochanego, którego w pozdrowie11iu swoim Apostoł na-
zywa "najmilszym". 

W katakumbach Domitylli jeszcze inny istnieje napis gro
bowy, który podaje imię niejakiegoś Narcissa. Musiał i ten 
również być bliżej znanym św. Pawłowi skoro wspomina o nim 
w swoim liście do Rzymian (Rzym. XVI. II). Obok niewolników 
i ludzi prostych w liczbie pierwszych chrześcijan spotykamy 
i nazwiska osób należących do najznakomitszych rodzin rzym
skich. Tak np. Tacyt1 wspomina o pewnej matronie szlachet-

1) Ann. XIII, 32. 
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nej nazwiskiem Pomponia Grecina. Wykopaliska i badania 
naukowe przeprowadzone na tere11ie cmentarza podziemnego św. 
Kaliksta potwierdziły w zupełności przynależność tej niewiasty_ 
do wiary _chrześcijańskiej. Pozatym w krypcie Lucyny, w pobli
żu grobu św. Korneljusza odnaleziono w nagrobku pochodzącym 
z II wieku podobne nazwisko "Po mponios Grekeinos". Nie
wątpliwie wspomniany tu jest jakiś potomek Pomponi Greciny, 
także samo nawrócony na wiarę chrześcijańską. Według De 
Rossi'ego owa matrona rzymska Pomponia 1nusiała być właś
cicielką cmentarza, a na chrzcie św. mogła otrzymać symboli
czne imię Lucyna (od Lux). Stąd - nazwa katakun1b. Spotyka 
się również w tychże katakumbach imię "Pomponius". Marucchi 
utrzymuje1, że· Pomponjusze musieli być rodzica1ni Cecylii. Wi
dzimy więc że pierwotna społeczność chrześcij~ńska składała 

się z biednych, niewolników i magnatów rzy1nskich. Mógł 

więc śmiało pisać o pierwszych chrześcijanach Tertulian: "He
sterni sumus· et vestra omnia implevimus ... castra, tribus, de
curias, palatium, senatum, forum 2

". 

Na terenie Rzymu wyznawcy nauki Chrystusowej cieszyli 
się spokojem do końca r .. 64. 

Św. Paweł zwolniony z więzienia "wyrwan z paszczęki 
lwiej" (II Tym. IV 17) jak sam mówi, odbywa jeszcze kilka 
podróży Apostolskich; pomiędzy innymi musiał udać się wów
czas t.j. w r. 63 i do Hiszpanii, gdyż o zamiarach tej podróży 
sam wyraźnie zaznacza w liście do Rzymian "Gdy się puszczę 
do Hiszpanii, spodziewam się, że tamtędy idąc ujrzę was" ... 
przez was pójdę do Hiszpanii (Rzym. XV. 24, 28). W tymże 
samym mniej więcej czasie około r. 64 św. Piotr wraca poraz 
drugi do Rzy1nu. W krótce ma się rozpocząć okres krwawych 
prześladowań. 

1
) Marucchi, Manuale di Arch. cri st. str. 32 

2
) Apol. 37 (p. L. t. I col. 462) 
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Recenzje i omówienie książek. 

M.Paleologue. Aleksander I, dziwny car. Książ-
11ica Atlas. Lwów - Warszawa, str. 359,. 9 rycin. 

Puszkin- mówiąc o carze Aleksandrze, powiedział, że jest 
to „sfinks, którego się nie da odgadnąć nawet poza grobem" •. 
I rzeczywiście, trudne często do zrozumienia było postępowa-
11ie cara, który po przez trupa swego ojca doszedł do tronu, 
a w czasie swych rządów był niejednokrotnie okrutnym samo
dzierżcą - ale jednocześnie popadał w ekstazy mistyczne, 
płakał· nad sobą i Rosją, myślał o odrodzeniu ś)Viata. 

~ M. Paleologue, ostatni ambasador Francji w Rosji carskiej, 
kreśli w swej książce pełne powikłań i sprzeczności życ~e ca
ra Aleksandra I. A ponieważ panowanie jego przypada w 
większej swej części na początek XIX wieku, stąd z życiem 
cara związana jest cała historia ówczesnej Europy z epopeą 
napoleońską i nadziejami z nią związanymi. 

Znajdujemy w książce chronologicz11ie ułożone wypadki 
ogólne europejskie, dokładne opisanie rokowań o zawierane 
wówczas przymierza, widać działalność Aleksandra w przygo
towaniu· klęski Napoleonowi w 1812 r. i dążenie do jego zu
pełnego zniszczenia. Sprawa św. Przyn1ierza miała w carze 
Aleksandrze nie tylko swego gorącego zwolennika ale i twór
cę. Zwycięstwo nad zdawało się dotąd niepokonalnym Napo
leonem 11apełniło Aleksandra przekonaniem o jakiejś nadprzy
rodzonej misji, -danej mu przez Opatrzność. Do roku 1825, a 
więc do czasu zniknięcia z widowni dziejowej, car w poczuciu 
tej misji wiele rzeczy peł11i. 

Wiele miejsca po.3więcono w książce Polsce, nic dziwne
go, wszak ona w tym czasie brała udział w ogólnych rozpra
wach, gdyż o jej byt chodziło. 

W końcu autor rozpatruje sprawę śmierci cara Aleksan
dra I. Wspomina o lege11dach, jakoby car Aleksander nie 
umarł w 1825 roku, ale pędził dalej pokutniczy żywot, nie · 
·znany przez nikogo. Kilkakrotnie otwierany sarkofag Ale
ksa11dra I oka.zał się pusty. \V związku z tymi legendami oma
wia autor szerzej sprawę pustelnika syberyjskiego Fiodora 
Kuźmicza, zmarłego 1. 2. 1864 ro!ru w okolicach Tomska. Miał 
to być sam car Aleksander. Nie znajdujemy u autora pewne
go sądu w tej kwestii. Wspomina tylko autor, że w. ks. Mi
kołaj Michajłowicz, historyk Aleksandra I, badający tajne ar
chiwa rodziny Romanowów, uznał identyczność tych osób, ale 
później spowodowa11y rozkazem z góry odwołał. swe twierdze-
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nia. W rozmowie z autorem o tej kwestii, jakkolwiek zawsze 
był śmiały i stanowczy w sądach, nie zdradzał zwykłej swobody. 

Książka ciekawa, lekko się czytająca, tłumaczenie Marty 
Grabowskiej i Józefa Ko11opki dobre. 

H. F. 

_ Seweryn Hammer, Dzieł a Tacyt a. Wydawnictwo 
Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popiera11ia Nauki -- W arsza
wa, Pałac Staszica, t. I 1938, str. 268, t. II 1939, str. 363. · 

Dzieła Tacyta, jednego z 11ajwiększych a zarazem naj
trudniejszych pisarzy-historyków starożytności, doczękały się 
pięknego tłumaczenia na język polski. Dokonał tego Seweryn 
Hammer, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny filolog, 
głęboki znawca Tacyta i jego epoki. 

Dotychczas ukazały się w polskim tłumaczeniu 2 tomy 
dzieł Tacyta, zawierające pisma mniejsze i Dzieje. Tłumacz 
poprzedził swą pracę obszernym, 119 stro11 liczącym, wstępen1, 
w którym daje· wyczerpujący szkic historiografii rzymsko hel
lenistycznej~ krótki życiorys Tacyta, przegląd treściowy i ocenę 
wszystkich pism wielkiego historyka, następnie charakteryzuje 
Tacyta jako historyka a wreszcie przedstawia losy dzieł Tacyta, 
przede wszystkim zaś w Polsce. 

Dowiadujemy się stąd, że zainteresowanie się Tacytem 
w Polsce datuje się od XV ,vieku, ale dopiero w latach 1772-
-1788 spotyk:amy się z tłumaczeniem na język ojczysty wszyst
kich dzieł Tacyta, z wyjątkiem Dialogu, doko11anym przez Ada
ma Naruszewicza. W dobie porozbiorowej Tacyt stał się ulu
bioną lekturą wyższych umysłów. Zwłaszcza wielcy romantycy 
często przestają z Tacytem i czerpią z niego pewne myśli 
i natch11ienia. Krasiński w okresie młodzief1czej twórczości 
tłu1naczy nawet na język polski wyjątki z pism Tacyta. 

Nowsze przekłady niezbyt spopularyzowały u nas trud
nego pisarza. Poza nielicznymi tłumaczeniami drobnych pism 
pod ko11iec ubiegłego stulecia spolszczył Tacyta Władysław 
Okęcki. Tłumaczenie to jednak nie było poczytne, bez tekstu 
bowiem łacińskiego, który niewolniczo naśladuje starając się 
ilością niemal wyrazów mu dorównać, jest bardzo trudne do 
zrozu1nienia, a miejscami ciemniejsze nawet niż tekst oryginału. 
Bezcelowe uganianie się za lapidarnością Tacytową, którei 

· żaden język europejski bez własnego uszczerbku oddać nie 
może, czyni tłumaczenie Okęckiego miejsca1ni ciemne i nie
zrozumiałe. 

Cały stylistyczny urok, harmonijne przystawanie słów do 
treści, ostre cięcia myśli, ujętej w lapidarną formę - muszą, 
niestety, w nowoczesnym przekładzie bezpowrotnie niemal 
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przepaść, do dyspozycji pozostaje tylko wysoki ton, nastrój 
patetyczny, wolny wszakże od przesady, wzniosła dostojność 
myśli. To wszystko musi oddać tłumacz unikając zarówno 
wszelkiej trywialności i poziomości w wysłowieniu, jako też 
sztucznego wydymania myśli. Nie wolno archaizować Tacyta, 
gdyż mimo całej powagi i starorzymskiego hartu duszy jest 
on bardzo nowoczesny w przedziwnej swej wrażliwości i sub
telności uczuć, w ostrym · formułowaniu psychologicznych 
obserwacyj i oryginalnym przerywaniu i niekończeniu zaczę
tej myśli. 

To wszystko 1nusi mieć przed oczyma tłumacz zabierając 
się do przekładu dzieł Tacyta. Prof. Hammer na to wszystko 
baczną zwracał uwagę i choć sam tłumaczy się we wstępie, 
że nie rości ·sobie pretensji, iż przekład swój zdołał uchronić 
od wad i usterek, które widzi u innych, z całą stanowczością 
stwierdzić należy, że przekład jego jest napra,\tdę piękny. Tłu
n1acz nie stara się o sztuczną oryginalność, nie naśladuje nie
wolniczo zwięzłości stylu Tacyta, a mimo to przekład jego 
jest jas11y, bardzo zrozumiały i bynajmniej nie odbiega dowol
nie od tekstu oryginału. 

W I toinie zawarte są przekłady: Dialogu o mówcach, 
Żywotu Juliusza Agrykoli i Germanii, tom II zawiera 5 ksiąg 
Dziejów oraz fragmenty. W k:ońcu II tomu znajduje się krótkie, 
streszczenie poszczególnych ksiąg Dziejów, oba zaś tomy za
opatrzone są w przejrzysty skorowidz imion własnych, ułożony 
przez 1ngr. Mieczysława Brożka. · 

Piękny przekład, który czyta się z prawdziwą rozkoszą 
i zainteresowaniem, daje możność zapoznania się już nietylko 
młode1nu pokoleniu, które na ławie szkolnej trudzi się nad 
zawiłym tekstem Tacyta, ale każdemu, kto pragnie wniknąć 
w potęgę myśli i słowa jednego z największych pisarzy świata. 

Z. M. 

O. Marian Pirożyński, K r ó t ki wyk ł a d Ms z y ś w. 
Nakł. 00. Redemptorystów, Tuchów 1939 str. 104, cena 35 gr. 
z przesyłką 50 gr. PKO. Nr 416.163. 

Broszura dzieli się na dwie części: dogmatyczną i litur
giczną. W cz. I (s. 5-64) wykazuje autor w sposób jak naj
przystępniejszy, że Msza św. jest Ofiarą, którą składa Qjcu 
niebieskiemu wspólnie z wiernymi Jezus Chrystus, Kapłan i Zer
twa w jednej osobie. Ponieważ człowiek współczes11y naogół 
ani istoty ofiary nie rozumie, ani jej doniosłości nie docenia, 
dlatego autor ujął rzecz gruntownie, tłumacząc naprzód po
chodzenie ofiary i jej niezbędność dla ludzkości; następnie wy
jaśnia znaczenie Najśw: Ofiary Mszy św., jej stosunek do ofia-
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ry krzyżowej, cele i owoce Mszy św. w odniesieniu do jedno
stki i całego społeczeństwa. W . cz. II (s. 65-102) objaśnia 
autor modlitwy i obrzędy Mszy św. w sposób dla każdego 
przystępny. Całość tchnie wielkim zamiłowaniem do liturgii 
i to zamiłowanie budzi w sercu czytelnika. Broszura nadaje
się do jak najszerszego rozpowszechniania. 

Lexikon fiir 

Cena 

Theologie und Kirche 
Całkowicie ukończony] 

10 tomów o 10448 kolumnach 
27.247 słów, 172 mapy 
1.232 ryciny i 86 tablic. 

całego dzieła: w płóciennej oprawie RM. 294; dla zagranicy 
RM. 22050; w półskórku RM. 333.20; dla zagra
nicy RM. 24990. 

•Często już powtarzaliśmy, że 1a encyklopedia wie
dzy kościelnej jest najlepszq · ze znanych nam 
i przedstawia pierwszorzędnq pomoc dla pracy. Te
olog, filozof, kapłan, wykształcony świecki człowiek 
i wszyscy, kiórzy interesujq się naukami kościelny
mi będq się niq posługiwać z wielkim pożytkiem; 
im częściej uciekamy się do niej, tym bardziej nam 
się podoba bogactwo treści, pewność informacji 
i jasność wykładu we wszy·stkich prawie artykułach« . 

• 
(Ephemerldes Theologicae Lovanlenses). 

Nakład Herder • Freiburg im Breisgau (Niemcy). 
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