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Poznajmy 5wykonajmy uchwały Synodu!
Nasze hasło na lipiec i sierpień: Zwalczajmy niebezpieczeństwa
zagrażające życiu katolickiemu w Polsce!
U chw ały Synodu o niebezpieczeństwach dla życia kato
lickiego w Polsce i ośrodkach zaradczych.

(Do odczytania i omówienia na Zebraniach Zarządów P. A. K.),
W pracy nad poznaniem i wykonaniem uchwał I Synodu Ple
narnego postępujemy z każdym miesiącem naprzód. Obrobiliśmy
już cały szereg odcinków i jakkolwiek owoce naszych wysiłków1
są niekiedy skromne i może mało widoczne, mamy jednak przekona
nie, że powoli i systematycznie przeprowadzamy mobilizację na
szych sił, że zaopatrujemy się w duchową broń, potrzebną nam do:
Walki o Królestwo Chrystusa i że wzmocnieni i przysposobieni za
czynamy rzeczywiście realizować zadanie apostolstwa świeckich/
Obecnie mamy zastanowić się nad tym, jak przedstawiają się
niebezpieczeństwa, zagrażające życiu katolickiemu w Polsce i jakich
mamy użyć środków, by te niebezpieczeństwa osłabić i usunąć. Te
mat to obszerny, przekraczający ramy naszej miesięcznej pogadanki,
bo Synod Plenarny gruntownie znał naszą rzeczywistość, naświetlił
ją wszechstronnie i o żadnym niebezpieczeństwie i żadnym środku
zaradczym nie zapomniał. W naszych krótkich uwagach ograniczymy
się do rzeczy najistotniejszych, pamiętając o tym,, że we wszelkich
wątpliwościach i trudnościach możemy sięgnąć do uchwał synodal
nych. Tam znajdziemy odpowiednie wyjaśnienia i wskazówki.
Zacznijmy od postawienia zasadniczego pytania, które wyjaśni
nam nie tylko istotę i charakter, grożących katolickiemu życiu nie
bezpieczeństw', ale równocześnie poda trwały i niezawodny środek
zaradczy. Zapytajmy, jak to się stało, że w ^społeczeństwie, które
w oczach wielu uchodzi za wskroś katolickie i samo się takim przy
każdej okazji mieni, mówić trzeba o niebezpieczeństwach, nie o moż
liwych, lecz istniejących? Odpowiedź na to pytanie daje nam Synod
Plenarny w jednym z ustępów Orędzia, które kilkakrotnie cytowali
śmy na tym miejscu. W ustępie tym pisze nam Episkopat: „Wyty
czając plan dekretów synodalnych, zdawaliśmy sobie sprawę z tego,
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że zacząć musimy od 'odnowienia życia chrześcijańskiego czyli od
przywrócenia katolicyzmowi głębi, pełni i mocy. Taki jest warunek
uzdrowienia życia polskiego". Innymi słowy według Orędzia przy
czyny niebezpieczeństw szukać należy w braku pełnej, głębokiej, uczynkami popartej wiary, niebezpieczeństw nie ma tam, gdzie ta w iti
ra istnieje, pokonamy je, gdy taka wiara wszechwładnie zapanuje*
Wówczas znikną one same, automatycznie, bo wszakże człowiek nawskróś religijny nie będzie zagrażał temu, co dla niego najświętsze.
A gdyby czynić próbował ktoś inny, prawdziwy katolik i siłą swej
wiary i siłą zbiorowego wysiłku współapostołów potrafi go zmu
sić do milczenia i uległości. Gdyby się więc nam udało przywrócić
polskiemu katolicyzmowi pełnię, moc i głębię, gdyby każdy z nas
stał się katolikiem) z wiary i czynu, wówczas w jednej chwili znikły
by wszystkie niebezpieczeństwa, przestalibyśmy o nich mówić i my
śleć 10 środkach zaradczych. Wszyscy wiemy jednak, jak niezmiernie
trudny do zrealizowania jest ten pozornie tak łatwy, naturalny i oczywisty cel. Środków ku temu, i to niezawodnych mamy dość, za
poznaliśmy się z nimi, (zob. uchw. 91, 111, 113, 114) omawiając nie
dawno w osobnej pogadance uchwały synodalne, dotyczące pogłębie
nia życia religijnego, ale z dziejów ludzkości, z obserwacji i do
świadczenia i z nauki Kościoła wiemy, że skażoną naturę ludzką
nagiąć do prawdziwie katolickiego życia, pokonać egoizm, złą wolę,
pychę — to zadanie ze wszystkich bodaj najtrudniejsze.
Dlatego, nie tracąc z oczu tego najskuteczniejszego i jedynego
lekarstwa na wszystkie niedomagania i niebezpieczeństwa i czyniąc
to lekarstwo podstawą wszelkiej naszej działalności apostolskiej, mu
simy jednak zwrócić uwagę na konkretne niebezpieczeństwa, zagra
żające życiu katolickiemu, które są tylko objawami i skutkami braku
żywej wiary, materializmu i laicyzmu. Niebezpieczeństwa te musimy
poznać, paraliżować i zwalczać — ażeby nie dopuścić do przerostu
chwastów nad szlachetnymi krzewami i stworzyć korzystniejsze wa
runki do właściwego, podstawowego apostolstwa. Jakie są więc te
niebezpieczeństwa i jakie przeciw nim środki zaradcze w świetle te
go, co mówią uchwały Synodu Plenarnego?
Zacznijmy od wychowania młodzieży. Niereligijne wychowanie
młodzieży jest złem, które podważa byt społeczeństwa i narodu
w podstawach. Młodzież nie wychowana po katolicku nie może być
moralną ani w życiu osobistym, ani zbiorowym, wyzbywa się hamul
ców, nie zdobywa siły charakteru, która rozstrzyga o losie jednostek
i narodów, i w wieku dojrzałym tworzy generację, która marnuje
dziedzictwo ojców, nie mówiąc już o tym, że młodzież taka gubi du
szę na ziemi i w wieczności. Synod Plenarny piętnuje to niebezpie
czeństwo i w trzech uchwałach (119 § 1 i 2, 120 § 1 i 3 i 122)
podaje dokładnie środki, jak je usunąć. Środkami tymi są: budzenie
wiary w Boga, nauka prawd chrześcijańskich i przykład w rodzinie
od najmłodszych lat, nauka religii i praktyki religijne w szkole, utworzenie szkoły wyznaniowej, nauczanie wszystkich przedmiotów
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według zasad nauki katolickiej itd. Podstawową komórką życia kato
lickiego społeczeństwa jest rodzina. Rozluźnienie węzłów małżeń
stwa, demoralizacja pożycia małżeńskiego, niemoralne ograniczenie
potomstwa, spędzenie płodu, materialistyczna eugenika — oto nie
bezpieczeństwa nie tylko dla katolickiego życia, ale dla zdrowia, ży
wotności i spoistości społeczeństwa, narodu i państwa. Wskazując
na te niebezpieczeństwa w uchwale 62-ej, Synod Plenarny podaje
w tej samej uchwale jako środek zaradczy stronę nierozerwalności
małżeństwa, czystość pożycia małżeńskiego i świętość rodziny, pięt
nując równocześnie w uchwale 94 tych, którzy ośmielają się zawierać
małżeństwa z pogwałceniem przepisów Kościoła oraz żądając od ka
tolików, by wystrzegali się zażyłych stosunków z tymi, którzy żyja
w nielegalnym związku małżeńskim.
Największe może niebezpieczeństwa dla życia katolickiego pły
ną z dziedzin i przejawów życia zbiorowego. W kryzysie współcze
snym człowiek, zatraciwszy wiarę w Boga i w nieśmiertelność du
szy, zmaterializowany i zepsuty, zachowuje się tak, jak gdyby byt
jego kończył się na ziemi i, ażeby wyjść z chaosu i rozpaczliwej!
bezradności, stwarza sobie nowe światopoglądy, oparte na własnym
kulcie, kulcie rodzaju czy rasy lub zbiorowości. Kto wszedł na bez
droża zapominając lub przecząc, że człowiek składa się z ciała i du
szy, ten, okaleczały, prowadzić musi niszczycielską robotę, podważa
jąc to wszystko, oo Kościół i W iara stworzyły w ciągu XIX wieków,
podważając umiar i harmonię, którą wiara katolicka utrzymała
między życiem doczesnym i wiecznym, między jednostką a zbiorowo
ścią, między człowiekiem a społeczeństwem, narodem i państwem.
Jednym z takich niebezpieczeństw jest bezbożny komunizm. Ta „„za
raza współczesnego świata", jak ją nazywa jedna z uchwał synodal
nych, głosi „zgubne hasła burzenia religii, szerzy nienawiść i nisz
czy wszelki ład społeczny" (uch. 37 § 4). Jakimi środkami należy
zwalczać tę zarazę? O tym mówią trzy lichw'iły synodalne, 73, 74
i 57 § 1. Żądają one od katolików, by poznali etyczne i prawne za
sady encyklik społecznych, by wzięli udział w naprawie stosunków
społecznych według zasad sprawiedliwości i miłości, usuwając nie
nawiść klasową i ułatwiając wszystkim uzyskanie pracy i możności
odpowiedniego bytu oraz by łączyli się w zawodowych zrzeszeniach
opartych na nauce Chrystusowej. Drugim niebezpiecznym zjawi
skiem dla zbiorowego życia katolickiego (uchw. 70 § 3) są „doktry
ny, według których wszystkie dziedziny życia powinny być poddane
władzy i kontroli państwa, tak iżby mu podlegały nawet sprawy su
mienia, władze Kościoła Katolickiego oraz wszystkie prawa tak jed
nostek, jak rodzin i społeczeństwa". Wiemy, do czego prowadzi taki
system polityczny: wewnątrz kraju zanik zasad moralnych w stosun
ku do własnych obywateli, zniesienie wolności słowa, pogwałcenie
sumienia, na zewnątrz kult siły i przemocy, który odmawia drugie
mu narodowi praw do życia i samodzielnego bytu, prawa do ziemi,
która od praojców jest jego własnością. Dlatego mówi jedna z u
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chwał synodalnych (72) — katolicy powinni zwalczać niebezpie
czeństwa grożące ze strony szowinizmu nacjonalnego i pogańskiego
rasizmu, przeciwstawiając tym błędnym i szkodliwym prądom „mo
ralne zasady życia publicznego w teorii i praktyce" i ustanawiając
„prawa zgodne z zasadami katolickimi" (uchw. 70 i 71). Etyka
chrześcijańska ma być podstawą życia katolików, jej obrona przy
kładem, słowem i pismem jest najskuteczniejszym środkiem przeciw
propagandzie etyki sprzecznej z prawem Bożym (uchw. 62). Na ostatnim wreszcie miejscu naszych rozważań wymieńmy niebezpieczeń
stwo płynące z niemoralności w literaturze, teatrze, kinematografii
i radiofonii (uchw. 62 § b). Jako środek przeciw temu złu synod
zaleca nie nabywać książek i pism wrogich Bogu, Wierze i Kościo
łowi (uchw. 77 § 2), popierać książki, dzienniki i pisma, wyda
wane w duchu katolickim (uchw. 76 § 2) i zakładać biblioteki i
czytelnie katolickie (uchw. 79).
,
Mając też wyżej wspomniane uchwały Synodu przed oczyma
zastanówmy się nad tym, czy i jakie niebezpieczeństwa spośród
wymienionych zagrażają życiu katolickiemu w naszej parafii. Jeżeli
ich nie ma, baczmy, by się nie pojawiły i nie zagnieździły, jeżeli są,
zabierzmy się natychmiast do zwalczania ich przy pomocy środków,
które nam podaje Synod Plenarny. Takie bowiem zadanie spada na
nas, jako apostołów Akcji Katolickiej.
/. t.

Rezolucje »Dnia Katolickiego« w Brzeżanach.
Zjazd katolików z powiatów brzeżańskiego, podhajeckiego, przemyśłańskiego i rohatyńskiego zebrany w Brzeżanach dnia 4 czerw
ca 1939 z okazji manifestacyjnego „ D n i a K a t o l i c k i e g o "
1) wzywa wszystkich katolików-Polaków w myśl orędzia Naj
dostojniejszego Episkopatu Polski, aby wobec dziejowych wydarzeń
chwili obecnej współdziałali sumiennie z władzami państwowymi,
wykonując karnie ich zarządzenia zmierzające do obrony Ojczyzny
i wiary;
2) apeluje gorąco do wszystkich Członków Akcji Katolickiej
Archidiecezji Lwowskiej, by pamiętając o konieczności ofiarnej służ
by dla Narodu i Państwa tak w czasie pokoju jak w potrzebie wo
jennej wypełniali sumiennie i wytrwale obowiązki swego stanu i za
wodu, przeciwdziałając różnym zakusom ze strony wrogów wszel
kiego rodzaju;
3) zjednoczone około zwycięskiej armii naszej społeczeństwo
katolickie dołoży wszelkich starań dla orężnego i moralnego do
zbrojenia narodu wobec grożących Ojczyźnie niebezpieczeństw tak
ze strony neopogańskiego rasizmu jak bezbożnego komunizmu.
4) Zjazd katolicki w Brzeżanach, w poczuciu ważności i war
tości pracy religijnej dla rozwoju siły i mocy Najjaśniejszej Rzeczy
pospolitej, wzywa całe społeczeństwo polskie, do wstąpienia w sze-
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regi Akcji Katolickiej oraz do udzielenia jej potrzebnej pomocy
moralnej i materialnej.

vj

Ii

„Ruch Katolicki“ (O rgan Nacz. Instytutu A. K. czerwiec). Na n a
czelnym miejscu czerwcowego num eru „R uchu“ stoi przemówienie O jca
św., w ygłoszone podczas audiencji, udzielonej
uczestnikom
Zjazdu
Unii Kat. Zw iązków Kobiecych. G odzi się zapam iętać, że P iu s XII. naw o
łuje m. i. w swym przem ów ieniu do jedności społeczeństwa ludzkiego,
w idząc głów ne niedom aganie ludzkości w m aterializm ie. Na dalszym
m iejscu znajdujem y w „R uchu“ znaną odezwę Biskupów Polski do w ie r
nych z 26 kwietnia w dosłownym brzmieniu oraz aktualny (artykuł o roli
i zadaniach Akcji Katolickiej w ciężkich i przełomowych chwilach (obec
nych. Akcja Katolicka — czytamy — stoi na straży (godności N arodu 'i nie
zawisłości państw a w chwili, gdy „Niemcy, które obłudnie przyw dzie
w ają maskę cywilizacji, praw a i ładu, idą na brutalny ipodbój w duchu
najbardziej pogańskim ". Polska m ierzy się z w rogiem nie tylko w łasnych
granic, ale Kościoła i chrześcijaństw a. Akcja Katolicka, która ma niemałą
cząstkę zasługi około m oralnej dojrzałości N arodu, podtrzym ywać będzie
duchow ą i m aterialną gotow ość Polski. W dziale ideowym rozważa
prezes Nacz. Instytutu zagadnienie Akcji Katolickiej w odniesieniu do
środow iska. A utor stw ierdza, że mim o znacznych postępów Akcja Kato
licka w Polsce ciągle w ykazuje brak dynamizmu w kierunku podboju
środow iska, co je st ze w zględu na olbrzym i wpływ , jaki .środowisko w y
w iera na kształtow anie charakteru i psychiki człowieka, szkodliwym za
niedbaniem. Konieczność apostołow ania w „środow isku" podkreślił Pius XI
w encyklice „Q uadragesim o anno“ oraz licznych enuncjacjach, pow iadając
w yraźnie, że apostolską pracę w danym środow isku powinni prowadzić,
ludzie, którzy do niego należą. A utor artykułu je st zdania, iże pracy tej
nie może wykonywać „ogólna“ Akcja Katolicka, lecz dostosow ana do
środow iska, za wzorem zachodnim „specjalna", która oprzeć się powinna
na przodow nikach, odpow iednio dobranych, urobionych i zorganizow a
nych. W Polsce nadszedł czas, aby Akcja Katolicka w kroczyła 'na drogę
specjalizacji. W dalszym artykule kreśli Ks. Klimkiewicz historyczne^ pod
staw y Akcji Katolickiej, sięgając do pierwszych w ieków chrześcijaństw a,
kiedyto pow stało apostolstw o świeckich. D ziew iętnastow iekow a ew olucja
obejm ująca sześć okresów , z których każdy miał w łasne, do W arunków
i potrzeb społeczeństw dostosow ane apostolstw o, prow adzi do roku 1922,
który początkuje apostolstw o świeckich pod mianem Akcji Katolickiej!.
Jej najgłów niejszym i cechami są powszechność, „duchow ność", jako udział
świeckich w posłannictw ie kapłaństw a i hierarchiczność, jako zależność
od hierarchii. W dziale zagadnień praw noorganizacyjnych omawia Z.
Sznajder praw ne podstaw y Akcji Katolickiej w konkordatach, zaw artych
przez Stolicę A postolską z europejskim i państw am i. Trzy konkordaty,
litewski, włoski i austriacki, zaw ierają norm y odnoszące się bezpośred
nio do Akcji Katolickiej, druga grupa, do której należy k o n k o rd at z Rze
szą Niemiecką i Łotw ą, zaw iera tylko ogólnikow e przepisy bez 'imiennego
nazwania Akcji Katolickiej, wreszcie w trzeciej grupie, do której należy,
konkordat z Polską, nie m a w ogóle przepisów odnośnie Akcji Katolic
kiej. W w ypadku Polski — pisze autor — brak fodpowiedniego przepisu
je st uzasadniony chlubnymi tradycjam i wolnościowymi w Polsce, roli Ko
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ścioła K atolickiego w dziejach Polski oraz względam i technicznymi, jakoże
konkordat polski był jednyrh z pierwszych. W reszcie w M iscellaneadi
znajdujem y interesujące szczegóły z pracy i organizacji Akcji Katolickiej
we W łoszech, która, jak wiemy, pod niejednym w zględem odbiega b d
Akcji Katolickiej w Polsce. Z treścią artykułu, o p arteg o na bezpośred
niej i gruntow nej obserw acji, w arto się zapoznać choćby dlatego, że
mimo różnicy w arunków niektóre myśli i inicjatyw y można by z dobrym
wynikiem zrealizow ać i u nas.
„Z jednoczenie“ (O rgan K. S. K.) przynosi w czerwcowym num erze
ciekawy artykuł na tem at katolickiej opinii. Myśli i w skazania zaw arte
w tym artykule słusznie odnieść można nie tylko do Ikobiet. Każda kobieta
katoliczka — pisze autorka — pow inna być apostołką w iswoim społecz
nym środow isku, tw orząc w ten sposób katolicką opinię, k tó ra nie jest*
niczym innym, jak zdaniem lub sądem ogółu w danej Oprawie. O pinia
może być złą lub dobrą, zależnie o d tego, kto Jją urabia i jakim i po
budkam i się pow oduje. Katolicka opinia opiera się na religii i etyce
chrześcijańskiej, dla niej dobre je st dobrem , zło je st złem. By zaś ta t ó
opinia zapanow ała w społeczeństwie, trzeba najpierw zdobyć zdolność
oceniania czynów, dążeń i prądów z punktu widzenia katolickiej nauki
w iary i m oralności, pow ióre trzeba mieć odw agę wypow iedzieć swój isąd
naw et przeciw zdaniu większości. W kw adransie ewangelicznym znajdu
jem y analizę słów Pism a św. „N ie samym, chlebem żyje [człowiek" w o d 
niesieniu do obecnej rzeczywistości. Pogrążeni w m aterialiźm ie, dbając w y
łącznie o d obra doczesne i użycie, ludzie tracą spokój, jpogodę duchji
i odporność na zew nętrzne przeciwności. A przecież tylko m yśl o C hry
stusie, myśl o życiu wiecznym dać nam m ogą spokój, 'rów now agę i taięstw o, tak bardzo nam Polakom potrzebne w obecnej chwili. W kw adransie
katechizmowym udow adnia Ks. Swiderski na podstaw ie Pisma św. artykuł
piąty Składu A postolskiego („w stąpił do piekieł, trzeciego dnia zm ar
tw y chw stał"), w reszcie D r L. Kownacka zdaje spraw ozdanie ze zjazdu
M iędzynarodow ej Unii Katolickich organizacji kobiecych w Rzymie.
„A systent K ościelny“ (w ydaje Diec. Inst. A. K. w Kielcach N r 2)
podaje w czerwcowym numerze najpierw enuncjacje Piusa XI o zada
niach Asystentów, Kościelnych, w dalszym ciągu XX. Asystenci Stow arzy
szeń w Kielcach piszą o doświadczeniach sw ego urzędu i /podają prak
tyczne wskazówki dla pracy codziennej. Ciekawe są w yw ody A systenta
Kościelnego Katolickiego Stow arzyszenia Młodzieży M ęskiej, który m ając
p rzed oczyma doskonałe rezultaty, osiągnięte w e F rancji i Belgii przezi
katolicki ruch m łodorobotniczy, bada nastroje i poglądy, panujące w śród
polskich robotników . A utor dochodzi d o w niosku, że w arunki do pracy
w tym^ kierunku w Polsce istnieją, trzeba tylko, by kapłani w m yśl
wskazań Piusa XI i Leona X III „udali się do (robotników".

Każdy

Zarząd

Parafialnej

Akcji

K ażdy O d d z ia ł Kat. S tow . M ężów ,

Katolickiej

K obiet,

M łodzieży

M ęskiej i Ż eńskiej p re n u m e ru je dla siebie o b o w ią z k o w o
„ G ło s Akc j i K a to lic k ie j" .
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Sprawozdanie
z „Dnia Katolickiego"
w Brzeżanach
Sprawozdanie.

Kurs Akcji K\aioUckie\. Z okazji „Dnia Katolickiego" odbył
się w Brzeżanach w przeddzień manifestacyjnego zjazdu tj. w sobotę
3 czerwca 1939 kurs dla członków Zarządu i Kierownictw Akcji
Katolickiej z okolicy Brzeżan. W kursie uczestniczyły następujące
parafie: Bekerów, Bieniawa, Boków, Brzeżany, Kozo w a, Kotów, Lipica Dolna, Narajów, Nowosiółka, Podhajce, Podwysokie, Pomo
rzany, Przemyślany, Rohatyn, Skomorohy Stare i Szybalin. Kurs
rozpoczęto Mszą św., którą odprawił w kościele parafialnym Ks.
sekr. Gromadzki. Uczestnicy kursu przystąpili do Komunii św. —
Kurs zagaił w sali „Sokoła" sekretarz Instytutu. Referaty wygłosili:
ks. sekr. Gumol n. t . : „Zadania Parafialnej Akcji Katolickiej" i p.
Wojciech Maślanka n. t . : „Sposoby urabiania opinii publicznej". Po
przerwie obiadowej odbyły się zebrania sekcyjne: 1) K. S. Mężów1
(przewodn. ks. sekr. Gumol), 2) K. S. K. (przewodn. p. Prez. Dyoniza Wieczffińska), 3) K. S. M. M. (przewodn. p. Sekr. Jan W ąso
wicz) i 4) K. S. M. Ż. (przewodn. p. Martinkówna).
WysĄawa pr\asy katolickiej. Staraniem Ks. Prof. Piotra Janika
odbyła się w sali Ochronki polskiej wystawa prasy i książki kato
lickiej. Otwarcia wystawy dokonał Ks. Kanonik Adam Łańcucki.
Wystawę urządzono według następujących działów: Prasa orga
nizacyjna Akcji Katolickiej, tygodniki diecezjalne (np. Przewodnik
Katolicki i Gazeta Niedzielna), miesięczniki religijne, misyjne, cha
rytatywne i liturgiczne. Wśród książek zwracały uwagę wydawnic
twa Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej, Instytutu Wyższej Kul
tury Religijnej, Apostolstwa Chorych i Ligi Przeciwalkoholowej
a ponadto działy poświęcone rodzinie, wychowaniu, zwalczaniu ko
munizmu, kulturze religijnej i życiu katolickiemu w Polsce. W ysta
wę zwiedziło parę tysięcy osób. Zwiedzającym rozdawano okazowe
egzemplarze różnych czasopism katolickich.
Umczystfi Akademia. W, sobotę 3 czerwca w sali Sokoła w Brze
żanach odbyła się akademia, urządzona staraniem Miejscowego Ko
mitetu. W akademii wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa,
władz cywilnych i wojskowych, organizacje społeczne itd. Zagajenie
wygłosił p. Dyrektor Ludwik Gałaczyński, Przewodniczący Korni-
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tetu Miejscowego i Prezes P. A. K. Chór mieszany A. K. odśpiewał
F. Nowowiejskiego „Ufajcie" i Beethovena „Nieszpory'1. Wielkie
wrażenie wywołał referat p. Redaktora Witołda Nowosada ze Lwo
wa n. t. „Odrodzenie katolicyzmu polskiego". Orkiestra pułku pie
choty odegrała „Stabat Mater“ i ;,,Boga Rodzica". Na zakończenie
odśpiewano „Boże coś Polskę".
Manifestacyjny Zjazd. W niedzielę, 4 czerwca zgromadzili się
na boisku wojskowym przedstawiciele władz, duchowieństwa, woj
sko, organizacje społeczne i ogół katolików . zgrupowany według
parafii. Na Zjazd przybyło około 7.000 osób z powiatów brzeżańskiego, podhajeckiego, przemyśl ańskiego i rohatyńskiego. Przy bra
mie triumfalnej powitano uroczyście J. E. Ks. Biskupa Dr Baziaka,
który następnie celebrował połową Mszę świętą w asyście Ks. Pra
łata Łozińskiego z Dunajowa. Kazanie wygłosił Ks. Kanonik W ła
dysław Matus ze Lwowa. W czasie Mszy św. śpiewał chór z Brzeżan a orkiestra wojskowa odegrała szereg pieśni. Po złożejniu wy
znania wiary („Wierzę w Boga") i modlitwie za Ojczyznę i Prezy
denta Rzeczypospolitej odśpiewano hymn „Boże coś Polskę".
Bezpośrednio po Mszy św. rozpoczęło się zebranie zjazdowe.
Słowo wstępne wygłosił P. Gen. K. Dzierżanowski Prezes Archidie
cezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Do Prezydium wybrano: Ks.
Prałata Kazimierza Łozińskiego jako Dziekana brzeżańskiego, P. Dyr.
Ludwika Gałaczyńskiego i P. Dyr. Edwarda Reitera z Brzeżan,
P. Witalisa Amana z Podhajec, P. Dr Edwarda Szuta z Przemyślan,
P. Jana Szydłowskiego i P. Jana Krzaczka z Kozowej. Po złoże
niu hołdu Ojcu św. i Panu Prezydentowi odczytano telegram na
desłany przez Najdostojniejszego Arcypasterza a przyjęty z wielką
radością i czcią:
„Duchem obecny na uroczystości Dnia Katolickiego prze, sytam Arcypasterskie błogosławieństwo uczestnikom Zjazdu
i Ich uchw\alom ku chwale Bożej, pożytkowi św. Kościoła
i Ojczyzny.
Arcybiskup TvJardowski“.
Referat p .t.: „Zadania katolików w obecnej dobie wygłosił p.
Karol Sobota, wiceprezes Sądu Okręgowego i Prezes Parafialnej
Akcji Katolickiej w Kołomyi.
Na wniosek p. Dyr. Gałaczyńskiego przyjęto rezolucje1) i od
śpiewano „My chcemy Boga". — Jako wyraz uczuć uczestników
zjazdu uchwalono wysłać telegramy do J.' E. Ks. Nuncjusza, P. Pre
zydenta Rzeczypospolitej, Marszałka Polski i do J. E. Ks. Arcybi
skupa następującej treści:
J) Tekst rezolucyj podaliśm y na str. 192.
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I.
Ekscelencja Ks. Arcybiskup CORTESI
Nuncjusz Apostolski

Warszawa.
Z okazji dnia katolickiego archidiecezji lwowskiej łacińskiego
obrządku w Brzeżanach uczestnicy Zjazdu składają hołd Najwyższemu
Pasterzow i Ojcu św. Piusowi XII oraz zapew niają o swym Igorącym przy
wiązaniu do w iary 'św . Posłuszni zleceniom następcy św. P iotra karnie
stać będą w szeregach Akcji Katolickiej i bronić zasad [i praw św. Ko
ścioła w rodzinie, społeczeństwie i państw ie.
<
Równocześnie uczestnicy Zjazdu zapew niają
W aszą 'Ekscelencję
0 swej głębokiej czci i przywiązaniu do oso'by W aszej Ekscelencji, jako.
przedstaw iciela Najwyższego Pasterza w wolnej naszej Polsce.

II.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej
Prof. D r Ignacy MOŚCICKI

Wa r s z a wa .
Z okazji Dnia Katolickiego zebrani pod przewodnictwem w ładz du
chownych, cywilnych i wojskowych w Brzeżanach katolicy z Brzeżan
1 okolicznych powiatów oddają Panu Prezydentow i hołd i zapew niają
uroczyście, że w przełomowej chwili dziejowej pracują spokojnie i z uf-t
nością dla dobra i wielkości Najjaśniejszej. Rzeczypospolitej gotowi do'
o fiar mienia i krwi dla Jej całości, potęgi i (honoru.
III.
Pan Marszałek Polski
E dw ard SMIGŁY-RYDZ

1
Warszawa.
Z okazji „D nia Katolickiego" zebrani pod przewodnictwem w ładz
duchownych, cywilnych i wojskowych w Brzeżanach katolicy Brzeżan
i okolicznych powiatów oddają się karnie pod rozkazy Naczelnego W odza
gotow i w każdej chwili bronić niepodległości N ajjaśniejszej Rzeczypospo
litej i nienaruszalności Jej granic.
>
IV.
Ekscelencja
Ks. M etropolita TWARDOWSKI

Lwów.

Zebrani pod przewodnictwem władz duchownych i z udziałem w ładz
świeckich katolicy z Brzeżan i okolicznych powiatów dziękują Waszej,
Ekscelencji za nadesłane błogosław ieństw o i oddają hołd w raz z zapew
nieniem, że pod kierownictwem duchowieństwa pracować będą gorliw ie
dla Chwały Bożej, dobra Kościoła i Ojczyzny.

Na zakończenie przemówi! J. E. Najpr zewielebnie jszy Ks. Bi
skup, wskazując na niebezpieczeństwa zagrażające Kościołowi i Oj
czyźnie ze strony bezbożnictwa oraz zachęcając wszystkich do dalszej
ofiarnej pracy. W, końcu udzielił zebranym Arcypasterskiego błogo
sławieństwa.
Po odśpiewaniu hymnu narodowego zebranie zakończono i roz
poczęto przygotowania do pochodu i defilady.
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W międzyczasie odbyła się na rynku manifestacja dzieci szkol
nych, które złożyły hołd J. E. Najdostojniejszemu Ks. Biskupowi
a następnie — po wysłuchaniu przemówienia J. E. Ks. Biskupa —
przypatrywały się defiladzie.
Przed defiladą katolickich parafii przemaszerowały oddziały
wojskowe. Za mmi postępowały organizacje parafialne młodzieży
męskiej i żeńskiej, mężczyzn i kobiet. Księża Proboszczowie lub
ich zastępcy szli na czele swoich parafij. Niesiono transparenty
z różnymi hasłami, wśród nich zwracały ogólną uwagę aktualne na
pisy: „Polska katolicka -—■. to Polska potężna", „Nie rzucim ziemi
skąd nasz ród!", „Silni — zwarci — gotowi!", „Morze podstawą
potęgi Polski", „Każdy katolik do szeregów Akcji Katolickiej".
Cały zjazd a zwłaszcza pochód i defilada wywarły ogromne
i podniosłe wrażenie u wszystkich uczestników. Dzień Katolicki
w Brzeżanach spełnił chlubnie swe zadanie. Należy się głęboka
wdzięczność dla Komitetu Miejscowego, który wraz z Ks. Kanoni
kiem Łańcuckim Proboszczem w Brzeżanach pracował ofiarnie, gor
liwie i z pożytkiem dla sprawy katolickiej i narodowej.

Od Twojej modlitwy, ofiary i pracy
zależy rozwój Akcji K atolickiej!
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Sp ra w o zd an ie

Katol. Stow arz. M ężó w w e Lw ow ie
za rok 1938.
I. Skład personalny.

Skład Zarządu:
Prezes:
Jan Tadeusz Nowakowski (em. nacz. B. G. K. major W. P.)
Wiceprezes:
I. Dr Józef Schmidt (adwokat ze Lwowa)
II. Michał Susz (rolnik ze Starego Sioła.
Sekretarz generalny:
Ks. Kazimierz Gumol.
Członkowie:
Wojciech Maślanka (artysta malarz)
Karol Sobota (wiceprezes S. O. w Kołomyi)
Dyr. Kazimierz Firganek (em. dyr. Gimn. w Stanisławowie)
Edward Lewek (em. dyr. gimn. w Złoczowie)
Hr. Stanisław Siemieński (ziemianin z Chorostkowa)
Franciszek Korzelski (nacz. sądu w Kamionce Strumił.)
Franciszek Porankiewicz (przemysłowiec z Chodorowa)
Piotr Trojnar (em. insp. szkolny)
Tadeusz Lewicki (em. wizyt, szkolny)
Edward Turczak (profesor)
Skórny Jan (em. nacz. wydz. B. G. K.)
Antoni Homelski (inż. P. K. P. w Brodach)
Ludwik Gałaczyński (dyr. szkoły w Brzeżanach)
Dr Edward Schutt (lekarz)
Marceli Molisak (em. dyr. szkoły)
Karol Rybczyński (kupiec)
Alfred Allenbacher (em. porucznik W. P. z Rawy Ruskiej)
Stanisław Nowosad (em. urzędnik)
Jan Majkiewicz (rolnik)
Leon Kucharski (em. radca I. S.)
Skład Komitetu Wykonawczego:
Jan Tadeusz Nowakowski
Dr Józef Schmidt
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Ks. Kazimierz Gumol
Piotr Trojnar
Mgr. Jan Skórny
Wojciech Maślanka
Edmund Turczak
SkMd Komisji Rewizyjnej:
Wiktor Brzeziński (em. dyr. szkoły)
Karol Leszczyński (em. urzędnik)
Seweryn Ćwikliński (em. radca)
SkĄacl Sądu Polubownego:
Seweryn Krechowiecki (radca Wojew.)
Mieczysław Wojkowski (em. wizyt. O. S.)
Dr Karol Kowalski (em. prok. S. N.)
Asystent Kościelny Stowarzyszenia:
Ks. Szambelan Dr Franciszek Janicki.
Prezydium Zarządu:
Jan Tadeusz Nowakowski, Prezes
Dr Józef Schmidt, Wiceprezes
Ks. Kazimierz Gumol, Sekretarz Generalny
Piotr Trojnar, Zastępca Sekretarza.
Referenci Zarządu:
Ks. Kazimierz Gumol, ref. spraw relig., rekolek. i organizacyj.
Mgr. Jan Skórny, ref. spraw personalnych
Piotr Trojnar, ref. spraw kulturalno-oświatowych
Wojciech Maślanka, ref. spraw społecznych
Karol Rybczyński, ref. spraw gospodarczych
Dr Józef Schmidt, ref. spraw prawnych.
Lustrator Stowarzyszenia:
Piotr Trojnar.
Instruktor Stowarzyszenia:
Prezesi Okręgów a zarazem delegaci Zarządu K • S. M. we Lwowie S
Michał Susz, Okręg Bóbrecki
Ludwik Gałaczyński, Okręg Brzeżański
Franciszek Porankiewicz, Okręg Chodorowski
Antoni Homelski inż., Okręg Brodzki
Franciszek Korzelski, Okręg Kamionecki
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Karol Sobota, Okręg Kołomyjski
Władysław Turczak, Okręg Lwowski-podmiejski
Leon Aaman, Okręg Podhajecki
Dr Edward Schutt, Okręg Przemyślański
Marceli Molissak, Okręg Tłumacki
Kazimierz Firganek, Okręg Stanisławowski
Edward Lewek, Okręg Złoczowski
Franciszek Porankiewicz, Okręg Żydaczowski (p. o.).
II.Działalność wewnętrzna Zarządu.

Zebrań Zarządu w roku sprawozdawczym było dwa.
Zebrań Komitetu Wykonawczego dziesięć.
Celem usprawnienia działalności Stowarzyszenia zgodnie ze
statutem Zarząd przelał swe uprawnienia na Komitet Wykonawczy.
Z tego też powodu w roku sprawozdawczym odbyły się jedynie dwa
zebrania Zarządu. Komitet Wykonawczy kierował wszystkimi spra
wami Stowarzyszenia mając do pomocy referentów poszczególnych
zagadnień.
Zadaniem referetów było opracowywanie zagadnień z danej
dziedziny oraz służenie wskazówkami Oddziałom.
W działalności swej tak Zarząd jak i Komitet Wykonawczy
stał zawsze na stanowisku ścisłego przestrzegania statutu i regula
minów oraz dyrektyw Katolickiego Związku Mężów w Warszawie
i Arch. Instytutu Akcji Katolickiej we Lwowie. Lokal Stowarzysze
nia znajduje się przy ulicy Łozińskiego 6. I. p. zajmując trzy pokoje.
W biurze Stowarzyszenia pracują oprócz Sekretarza General
nego bezpłatnie P. Mgr. Skórny i P. Insp. Trojnar, P. Wojciech
Maślanka oraz jedna siła pomocnicza.
Biuro czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, od go
dziny 9-ej do 1-szej. W biurze mieści się również składnica materia
łów organizacyjnych. W roku sprawozdawczym wpłynęło i wysła
no do Oddziałów pism w ogólnej sumie 1.414 nie licząc w tym okól
ników Zarządu wysyłanych do wszystkich Oddziałów. Prezydium
Stowarzyszenia czyniło w roku sprawozdawczym usilne starania ce
lem jak największego skoordynowania pracy w terenie, oo udało się
uskutecznić przez delegatów okręgowych oraz utrzymania żywego
kontaktu z Centralą krajową Arch. Instytutem A. K- bratnimi StoStowarzyszeniami i Oddziałami za pomocą osobistego kontaktu oraz
częstej korespondencji.
Również dokładało starań Prezydium, by wciągnąć do inten
sywnej pracy dla Stowarzyszenia, wszystkich członków Zarządu
w formie odpowiadającej ich możliwościom i zainteresowaniom.
Zarząd pamiętając, że źródłem jego apostolskiej działalności
jest wyrobienie wewnętrzne członków, brał chętnie udział we wspól
nych adoracjach i nabożeństwach, urządzanych przez Arch. Instytut
A. K. we Lwowie, dla pracowników central diecezjalnych. Celem roz
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szerzenia działalności Zarządu — Zarząd kooptował kilku nowych
członków z prowincji, mianowicie: Dr Schutta z Przemyślan, dyr.
Molissaka z Tłumacza, prof. Turczaka ze Lwowa.
III. Działalność zewnętrzna Zarządu.

Zarząd urządził w roku sprawozdawczym we Lwowie
w dniu 20-ym marca Zjazd Delegowanych, w Zjeździe wzięło
udział III delegatów z 98 Oddziałów. Zjazd uchwalił znamienne
rezolucje dotyczące życia organizacyjnego i narodowego na Kre^
sach wschodnich. Celem usprawnienia organizacji Zarząd urzą
dził w roku sprawozdawczym we własnym zakresie lub łącznie
z Arch. Instytutem A. K. we Lwowie II kursów, w których
wzięło udział 540 uczestników ze 112-u Oddziałów. Na kursach
tych omawiano sprawy ideologiczne, organizacyjne i aktualne
zadania mężów katolickich. Na kursach przeprowadzano również
podział referatów a mianowicie specjalne dla członków Kie
rownictw a specjalne dla wszystkich innych członków. Zdając
sobie sprawę z doniosłości utrzymywania jak najżywszego kon
taktu z Oddziałami Zarząd zwizytował w roku sprawozdawczym
74 Odziałów. Przy wizytacji zwracano specjalną uwagę na wy
konanie hasła Episkopatu oraz programów i dyrektyw Stowa
rzyszenia. W planie wizytacyjnym uwzględniono Oddziały naj
dalej odległe od Lwowa oraz najbardziej potrzebujące opieki
Centrali.
|
Obok wizytacyj, Prezydium oraz współpracownicy Zarządu
odwiedzili w celach organizacyjnych 36 Oddziałów. Razem za
tem odwiedzono w roku sprawozdawczym 110 Oddziałów a więc
z górą 50 proc. ogólnej liczby Oddziałów. Uwzględniając wa
runki terenowe, odległość od Lwowa oraz środki materiialne,
którymi dysponuje Zarząd przyznać musimy, że jest to bardzo
povvażny sukces Zarządu, który został osiągnięty dzięki gorli
wości kilku ludzi o prawdziwym duchu apostolskim. Na szcze
gólne podkreślenie zasługuje praca Rana Prezesa Karola So
boty, Rana Prezesa Michała Susza, Rana Insp. Piotra T roju ara
Oraz Pana Wojciecha Maślanki, dzięki, którym Zarząd zdołał
przeprowadzić swoje plany w terenie. Nie mniej Prezydium
poczuwa się do obowiązku złożenia, wszystkim członkom Za
rządu a zwłaszcza delegatom okręgowym, których bezintere
sowna działalność zapoczątkowana z końcem roku sprawozdaw
czego, wydała poważne rezultaty, serdecznego podziękowania.
Celem podniesienia i zharmonizowania pracy Zarząd po
wołał do życia w początkach roku sprawozdawczego 5 okręgów
w grudniu zaś tego roku dalszych 8, tak, że [łącznie powstało
w tym roku 13 okręgów K. S. M. Urządzono fw tym czasie
dwa zloty okręgu lwowskiego podmiejskiego i gródeckie»go. Ponad to Zarząd dołożył usilnych starań, by jak jr aj licz-
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miejsze szeregi mężów wzięły udział w „dniu katolickim" w
Czortkowie urządzonym przez Arch. Instytut A. K. w poździeirniku ubiegłego 'roku. Ksiąddz Sekretarz Gumol i Pan Wojciech
Maślanka wzięli udział w zjeździe związkowym ! konferencji
programowej nadto Ksiądz Sekretarz uczestniczył w obradach
Zarządu Związku. W końcu z ramienia Zarządu Pan Prezes
Nowakowski i Ksiądz Sekretarz Gumol reprezentowali Stowa
rzyszenie na kanonizacji św. Andrzeja Boboli w Rzymie nadtd
Ksiądz Sekretarz na Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie.
Wlspomnieć tutaj należy, że Stowarzyszenie nasze otrzymało
bd Eminencji Księdza Kardynała Pizzardo z okazji audiencji
udzielonej Księdzu Sekretarzowi Gumolowi w Officio Centrale
delPAzione Cattolioa specjalne błogosławieństwo Papieskie.
Ksiądz Sekretarz Gumol reprezentował Zarząd Katolickiego Sto
warzyszenia Mężów na zlocie okręgowym K. S. M. w Lublinie
i „Dniu Katolickim" Archidiecezji Gnieźnieńsko- Poznańskiej
w Nakle nad Notecią oraz złożył wizytę bratnim organizacjom
w Pelplinie, Płocku, Wilnie, Przemyślu, Siedlcach, Pińsku,
Łucku.
Zarząd otrzymywał kontakt z Oddziałami oraz informował
je o najważniejszych sprawach za pomocą okólnika podawa
nego w Głosie Akcji Katolickiej. Z tego też tytułu Zarząd
zmuszony był za z górą 50 proc. Oddziałów zapłacić prenume
ratę roczną w redakcji Głosu celem umożliwienia Oddziałom
zaznajamiania się z okólnikiem. Ponadto tak Prezes Stowarzy
szenia jak i Ksiądz Sekretarz Generalny utrzymywali kontakt
z Oddziałami za pomocą koirespodencji oraz osobistego zet
knięcia się z członkami Stowarzyszenia. O żywym kontakcie
członków Oddziałów ze Stowarzyszeniem świadczy fakt, że w
roku sprawozdawczym, biuro Stowarzyszenia we Lwowie odwie
dziło około 1.680 osób, celem nawiązania osobistego kontaktu1
z Prezydium Stowarzyszenia. Zarząd czynił usilne starania ce:
lem propagowania ideologii Stowarzyszenia wykorzystując każ
dą okazję. Członkowie Zarządu wygłosili szereg prelekcyj oraz
wzięli udział w zebraniach rozmaitych organizacyj, wszędzie
podkreślając zadania K. S. M., którego byli reprezentantami.
Z działalności Oddziałów.

Z końcem roku 1938 Stowarzyszenie liczyło ogółem 200
Oddziałów, 6.846 członków.
Oddziałów wiejskich było 126, miejskich 74 w tym 14
Oddziałów na terenie parafii lwowskich.
W roku sprawozdawczym wskutek zupełnej nieczynności
uległo likwidacji 9 Oddziałów. Nowych Oddziałów powstało
22. Zmalała również liczba członków, w porównaniu z ubieg
łym rokiem sprawozdawczym' o 354 osób. Przyczyną tego faktu
jest to, że przy zakładaniu Oddziału nie zwraca się uwagi na
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wartość elementów wchodzących w skład nowego Oddziału, na
stępnie zmuszone są Oddziały do skreślania z listy członków.
Jest to o tyle dodatnie, że Stowarzyszenie pozbywa jednostek,
które są jedynie dla niego ciężarem. Nauka zaś z [tego ta wy
pływa — by więcej zważać na wartość 'elementu, który się wpro
wadza do Oddziału. Prawie 40 proc. Oddziałów mimo kilka
krotnych upomnień nie przysłało w przepisanym terminie spra
wozdań rocznych, co niezmiernie Zarządowi utrudnia zebranie
■dokładnych danych o stanie Stowarzyszenia. Chodzi tylko o
trochę dobrej woli i zrozumienia swych obowiązków a nie 'by
łoby tyle niedociągnięć w naszej pracy.
Pod względem zawodów przedstawia się Stowarzyszenie na
stępująco: Rolników 3.904, Rzemieślników 652, Robotników 308,
Kupców i pracowników handlowych 122, Urzędników 1.106,
Zawodów wolnych 385, Nauczycieli 96, Bezrobotnych 203. Z po
wyższej statystyki wynika, że najwyższy procent członków sta
nowią rolnicy, najniższy nauczyciele. Słabo stosunkowo przed
stawia się również udział robotników. Zwiększenie zatem ilości
tychże musi być zadaniem Oddziałów w najbliższym okresie
pracy. Stosunkowo słaby również jest udział inteligencji, która
bierze imały udział w K. S. M. Pod względem Organizacyjnym
stan przedstawia się następująco: Posiedzeń Kierownictwa było
*>00. Zebrań ogólnych 904, Zebrań Towarzyskich 161 z cyfr
podanych wynika, że p o d tym względem są jeszcze poważne
niedociągnienia, cyfra bowiem odbytych zebrań zwłaszcza p le 
narnych jest zbyt szczupła i świadczy o słabym zainteresowaniu
Oddziałów. Zastępów było 52, zebrań 79, cyfry te wykazują
już pewien postęp w stosunku do roku ubiegłego, jakże jednak
jeszcze minimalny. Poważny wzrost wykazują zebrania towa
rzyskie oo świadczy o pewnym postępie 'organizacji. Sekcyj
było 65, zebrań 450; zasadniczo były to sekcje charytatywne
i zagadnień społecznych.
Zauważyć tutaj należy, że prawie 70 proc. Oddziałów zaj
muje się miłosierdziem- jakkolwiek nie posiadają one formalnie
zorganizowanych sekcyj charytatywnych. Akademii urządzono
163 w 75-u Oddziałach. Były to zwykle akademie w związku
ze świętem patronalnym oraz papieskim. 5 Oddziałów posiadia
sztandar, Przepisową księgowość 178 Oddziałów, 155 Oddzia
łów prenumeruje pismo „Na W yżyny", „Przebojem'* 710 człon
ków, Głos Akcji Katolickiej prenumerują wszyskie Oddziały.
Ponadto wiele Oddziałów prenumeruje: Gazetę Niedzielną,
Przewodnik Katolicki i inne czasopisma. Tak mniej więcej wed
ług nadesłanych danych przedstawia się praca organizacyjna
Oddziałów. Oczywiście wiele jest jeszcze braków, które nie
zmiernie osłabiają siłę organizacji. Niemniej jednak z całą obiek
tywnością stwierdzić można poważny postęp w rozwoju Sto
warzyszenia.
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Przypatrzmy się obecnie jak się przedstawia stan Oddzia
łów pod względem ideologiczno religijnym. Wspólnych komu
nii św. było 450, nabożeństw 510, kwadransów ewangelicznych
880, katechizmowych 470, rekolekcyj otwartych w 55-u Od
działach, w których udział wzięło 1.630 uczestników, rekolekcyj
zamkniętych w 8-u Oddziałach przy udziale 124 członków. In tro
ili zacyj Serca Jezusowego przeprowadzono w 53 Oddziałach,
świąt patronalnych w 165 Oddziałach. Cyfrę powyższe nasu
wają wiele refleksyj a przede wszystkim cyfra wspólnych ko
munii św. i rekolekcyj zamkniętych. Pod tym względem musi
nastąpić w krótkim czasie zmiana na lepsze, gdyż tak częsta
komunia św. jak rekolekcje zamknięte są najlepszą gwarancją
pomyślnego rozwoju naszego Stowarzyszenia. Pod względem
pracy ideowej i kulturalno oświatowej stan przedstawia się
następująco:
Referatów na temat hasła Episkopatu było 465, z dzie
dziny gospodarczej 190, prelekcyj okolicznościowych 475, in
nych 264, kursów urządzono 22 przy udziale 155 członków.
Przedmiotem kursów było zaznajomienie się z podręcznikiem
organizacyjnym tom II. Przy tej sposobności stwierdzić należy,
że nie wszystkie Oddziały posiadają Podręcznik Organizacyjny
ja tym samym dotychczas nie zaznajomiły się z jego treścią.
Słabe również stwierdzić można zainteresowanie się członków'
czasopismami organizacyjnymi co w wysokiej mierze utrudnia
postęp w rozwoju organizacji.
1
Ostatni dział „Praca apostolska członków" wykazuje znacz
ny postęp w porównaniu z latami ubiegłymi. I tak W chrześci
jańskich związkach zawodowych pracowało 155-u członków’., . w
samorządach 375, w opiece szkolnej 195,, w kółkach rolniczych
865. W innych instytucjach gospodarczych 485. Cyfry te świad
czą, że największy stosunkowo procent członków interesuje się
przede wszystkim sprawami gospodarczymi, co jest zrozumiałe
jeśli się uwzględni największy procent członków ze wsi. Poza
wykazanymi w sprawozdaniu pracami apostolskimi członków,
szereg Oddziałów prowadzi działalność apostolską na wielu in
nych polach i tak staraniem kilku Oddziałów urządzono pu
bliczne wykłady dla szerszej publiczności, pozatym członkowie
7-u Oddziałów jeździli z prelekcjami co niedzieli do wiosek na
leżących do parafii. Wiele Oddziałów zorganizowało Poradnię
prawną, pośrednictwo pracy oraz bezprocentowe kasy pożycz
kowe. Wielkie też usługi oddają członkowie w pracy duszpa
sterskiej. Tak mniej więcej przedstawia się stan działalności
Oddziałów w roku sprawozdawczym. Zdajemy sobie sprawę, że
cyfry nie świadczą jeszcze o rozwoju Oddziału zwłaszcza, że
niektóre sprawozdania naprawdę (nie są zadowalmiające. SwiadIczą one wyraźnie, że nie są one wyrazem faktycznej pracy
lecz konieczności ich sporządzenia. By sprawozdanie było dobre
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winno się ono opierać ma cyfrach rzeczywistych, wyjętych z (pro
tokółu zebrań i rocznej działalności Oddziału. Niemniej jed
nak przyznać należy, że rok 1938 przyczynił się w jpoważnej
(mierze do ugruntowania podstaw, na których opierać się bę
dzie dalszy rozwój Stowarzyszenia.
Sprawozdanie finansowe Zarządu.

Zarząd w roku sprawozdawczym prowadził gospodarkę
oszczędną by możliwie przy jak najmniejszych wydatkach osiąg
nąć jak największe wyniki. Oszczędnością objęte zostało przede
'wszystkim biuro Stowarzyszenia przez zredukowanie jednej siły
pomocniczej biurowej oraz ograniczenie zbędnej korespondencji
jako też wysyłania wielkiej ilości okólników. Przy okładaniu
programu wyjazdów uważano by delegat w jednej podróży
tmógł odwiedzić jak największą ilość Oddziałów. Dzięki ternu
zdołał Zarząd odwiedzić w roku sprawozdawczym tak poważny
procent Oddziałów jakkolwiek preliminowane w budżecie przy
chody nie dopisały. Nie wszystkie Oddziały poczuwają się
jeszcze do obowiązku płacenia składek, nie zdając sobie sprawy
czy też nie chcąc zrozumieć, że na wpłacaniu składek przez
Oddziały, opiera się byt Stowarzyszenia. Wysokość składek
płatnych kwartalnie wynosiła w roku sprawozdawczym jak w
noku ubiegłym 2, 3, 5, 8, 15 złotych zależnie od miejscowości
i ilości członków. Zbyt jednak wiele Oddziałów domaga się
obniżki wysokości składki, lub samowolnie wysokość składki
jobniża. Powodem tego jest często ubóstwo członków Oddzia
łów w bardzo jednak wielu wypadkach lekceważenie sob e obo
wiązku przyjętego przepisami statutu. Stan kasowy Stowarzy
szenia przedstawia się następująco:
SPRAW OZDANIE KASOW E.
zł

DOCHODY
1.
2.
3.
4;
5.
6.
7.

Pozostałość z 1937 r.
Składki od Oddziałów
Dzień Ofiary
Sprzedaż pom. org.
Subwencje
Pożyczki
Różne

Ra z e m

S-a

gr

451.34
1,705.76
588.95
907.65
1,581.77
1,003.00
1,020.11
7,348.58

zamiast

1.400
800
1.500
2.300

>>
1.516
zamiast

8.026.84
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ROZCHODY
1.-Administracja
2. Organizacja
3. Kupno pomocy org.
4. Splata długów
5. Różne
Razem

S-a

zł gr
2,575.99
1,851.74
676.16
865.—
727.27
6,696.16

ii
ii
ii
a

2.762
2.720
1.300
0.516.28
0.700

zamiast

7.796.28

zamiast

B ilans zaniknięcia.
AKTYWA

zł

Gotówka w kasie
P. K. O.
Zapas pom. org.
Dłużnicy z tyt. składek
i Dnia Ofiary
ze składnicy za r. 1937
a
a
a jj 1938
Razem

S-a

gr

355.40
297.04
326.14
854.00
532.00
144.48
2,509.06

zł

PASYWA

gr

135.80
Zaległość w K. Z. M.
31.50
W „Bibliotece Religijnej"
30.00
W Arch. I. A. K.
Pożyczki:
225.00
uria M etropolitalna
868.00
Ks. Sekretarz Gen.
Zysk (nadwyżka) za 1938 1,218.76
Razem

S-a

2,509.06

Sprawozdanie finansowe Oddziałów.

W noku sprawozdawczym przychody Oddziałów wykazują
kwotę
...........................................................................10,644
rozchody
........................................................ ................... 8,204
Saldo

zatem

w y n o s i ...............................................2,440

a zatem saldo o wiele wyższe aniżeli w roku il 937 gdy wyno
siło 847 zł. Ważną sprawą jest planowe gospodarowanie fun
duszami Oddziałów czego nie wszystkie jeszcze Oddziały wpro
wadziły w życie. Wiele jednak Oddziałów subweniuje ze swych
funduszów K. S. M. M. P. A. K. i linne cele parafialne.
Uwagi końcowe.

Zarząd po dokładnym przestudiowaniu nadesłanych spra
wozdań Oddziałów zauważył pewne braki, które nie powinme
tnieć miejsca w naszej organizacyjnej działalności.
1. Za mało członków uczęszcza do Komunii św. oraz bie
rze udział w .rekolekcjach zamkniętych.
2. Liczba zebrań plenarnych i Kierownictwa jest stanowczo
za imała i nie odpowiada wymogom statutu.
3. Mały stosunkowio procent członków posiada legitymacje
i odznaki członkowskie. Oddziały zaś nie prowadzą należycie
księgowości oraz nie posiadają podręcznika organizacyjnego
tom II.
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, 1- Jakkolwiek Głos Akcji Katolickiej, który jest równo
cześnie okólnikiem Stowarzyszenia jest nie zbędny dla Oddzia
łów Zarząd stwierdza, że nie wszystkie Oddziały prenumerują
|bo czasopismo a zarazem nie starają się zaznajomić z jego
treścią.
t
5. Zarząd stwierdza, że bardzo słabą w roku sprawozdaw
czym była działalność apostolska członków nia polu zjednywa
nia nowych kandydatów, mimo kilkakrotnego nawoływania w
tym względzie.
6. Ponieważ punktualność jest bardzo ważnym czynnikiem
w każdej pracy, Zarząd apeluje do Oddziałów by zechciały
punktualniej niż w roku sprawozdawczym nadsyłać wymagane
przez Centralę sprawozdania oraz odpowiadały na zapytania
Centrali.
7. Ponieważ działalność apostolska jest nie odzowna w
Akcji Katolickiej, dlatego Zarząd wzywa wszystkich członków
by na swoim terenie więcej niż dotychczas w myśl Wskazań
Centrali ząjęli się praktycznym wykonywaniem zadań Akcji
Katolickiej.
Zarząd jest głęboko przekonany, że pewne braki i nie
domagania w naszym życiu1 organizacyjnymi przy dobrej woli
członków owianych prawdziwym Duchem Chrystusowym, szyb
ko ustąpią i Stowarzyszenie z każdym dniem będzie wzra
stać w swym rozwoju ku chwale Boga, Kościoła i Ojczyzny.
Załącznik do Sprawozdania kasowego za rok 1938.

ROZCHODY.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Administracja
płaca siły pom.
opał, światło, telefon, ubezpiecz
funkcyjne
ubezpieczenie
obsługa
portoria
przybiory kancelar. utrzyim. biura i różne

2,575.99
1,051.10
497.91
320.—
235.88
144.—
239.47
323.51

a)
b)
c)
d)
e)

Organizacja.
wyjazdy.
pielgrzymki.
rekolekcje.
Zjazdy deleg.
czasopisma.

1,851.74
918.96
552.90
220,50
115.70
61.—

Składnica.
Spłata długów.
Składki do K. Z. M. i różne
Razem

S-a

676.16
865.—
727.27
6,696.16
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J ! JfetoMieStoiMKUsraielKobfet
lAy0W.ul.Fredru3.Ip.~T<lef.251-66~PKOnr5O5-572
Protokół z V. Zjazdu Delegowanych Katolickiego
Stowarzyszenia Kobiet Archidiecezji Lwowskiej, od
bytego 25 m aja 1939 r. w Stanisław ow ie.
Zjazd rozpoczęto Mszą św., którą odprawił w Kolegiacie
J. E. Ks. Biskup Dr Eugeniusz Baziak o godz. '8-mej. W cza
sie Mszy św. kazanie wygłosił Asystent K. S. K. Ks. Kan. Cieńistki ze Lwowa. Po Mszy św. udano się pochodem do sali
Związku Polskich Kolejarzy ma śniadanie i obrady.
Pkt. 1. Otwarcie Zjazdu. Obrady Zjazdu Delegowanych ot
wiera Prezeska Stowarzyszenia P. Bronisława W idłowa o godz.
10.15, rozpoczynając je modlitwą.
Pkt. 2. Zagajenie. Prezeska w zagajeniu wita J. E. Ks. Bi
skupa Dr Eugeniusza Baziaka, przedstawiciela Wojska, Prezy
denta Miasta Stanisławowa, P. Mgr Kotlarczuka, Ks. Prałata
Issakowicza, Ks. Prałata Bilczewskiego, Sekretarza Caritas Związ
ku Ks. Fedorowicza, Księży Asystentów Oddziałów, licznych
gości i członkinie Stowarzyszenia.
Pkt. 3. Przemówienia. Pierwszy przemówił J. E. Ks. Bi
skup, podkreślając, że praca w K- S. K. to służba pełna odpo
wiedzialności za siebie i innych w Kościele katolickim w Mi
stycznym Ciele Chrystusa odpowiedzialność za losy Kościoła,
za realizację królestwa Bożego spoczywa na wszystkich. Akcja
Katolicka jest tak stara jak Kościół — nie ustała i ustać nie
może ze śmiercią Piusa XI. Zwraca dalej Ksiądz Biskup uwagę
na konieczność apostolstwa w dzisiejszych czasach, kiedy to brak
dostatecznej liczby Duchowieństwa zmusza tym bardziej świec
kich do pomocy duszpasterzom.
Potrzeba jednak do tej pracy pogłębienia życia religijnego
i (uświadomienia religijnego. Akcja Katolicka nie powinna wyry
wać kobiety z jej środowiska rodzinnego, w którym powinna
dążyć do stworzenia atmosfery sprzyjającej powołaniom ka
płańskim. Na zakończenie przemówienia udzielił Ksiądz Biskup
członkiniom Zjazdu Pasterskiego Błogosławieństwa.
Następnie przemawiał Prezydent Miasta P. mgr Kotlarczuk, życząc, by obrady Zjazdu przyczyniły się do wzmożenia
pracy około ugruntowania wszystkiego w Chrystusie.
Życzenia Zjazdowi złożyli ponadto: Ks. sekretarz Fedo
rowicz w imieniu Caritas, P. Welc w imieniu K- jS. Mężów,
i przedstawicielka Sodal. Pań w Stanisławowie, P. Dniestrzańslca w imieniu Stow. Rań św. Win. a Raulo i P. Jasielska
imieniem Oddziału K. S. K. w Stanisławowie. Następnie od
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czytano nadesłane telegramy z okazji Zjazdu, a to od J. E. Ks.
Arcybiskupa Bolesława Twardowskiego, Katolickiego Związku
Kobiet w Poznaniu, Ks. Kanclerza Hałuniewicza, od Arch. In
stytutu Akcji Katolickiej, Ks. Kan. Matusza i innych.
Pkt. 4. Stwierddzenie .obecności. Sekretarka stwierdza obec
ność na sali 88 delegowanych, 136 zwyczajnych członkiń, re
prezentujących 80 Oddziałów.
Pkt. 5. Odczytanie protokołu z ostatniego Zjazdu Dele
gowanych. Sekretarka generalna odczytała protokół z IV Zjazdu
Deleg. K. S. K. w Tarnopolu.
Pkt. 6. Referat p. t. Obowiązki kobiety w chwili dzisiej
szej wygłosiła P. generałowa Fabry ze Lwowa, po czym P. Stojowska odczytała proponowaną przez Zarząd rezolucję zjazdową.
Pkt. 7. Sprawozdania Zarządu. Sekretarka gen. składa spra
wozdanie Zarządu z czynności i kasowe za rok 1938.
Pkt. 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W imieniu Ko
misji Rewizyjnej składa sprawozdanie P. Maria BresiewiczDoszlowa, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium Zarzą
dowi.
Pkt. 9. Dyskusja. W dyskusji nad sprawozdaniami zabie
rali g ło s: Ks. Fedorowicz w sprawie współpracy K S. K. z Cari
tasem, P. Wieczffińska w sprawie składek, P. Zająoowa z Ha
licza o dostarczanie Oddziałom tematów referatów i podawa
nie odpowiedniej literatury. P. Sekundowa z Bitkowa w sprawie
kursów organizacyjnych i P. Jasielska ze Stanisławowa.
Pkt 10. Uchwalenie wniosku Komisji Rewizyjnej. Zatwier
dzono jednogłośnie sprawozdania jak również uchwalono jedno
głośnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Zarządowi.
f
Pkt. 11. Sprawozdanie wylosowanych Oddziałów. P. Ty.mczynska prezeska Oddziału w Podwołoczyskach oraz delegatka
z Oddziału w Podwysokim złożyły sprawozdanie z działalności
swoich Oddziałów. Do składania sprawozdań Oddziały te zo
stały wylosowane na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego z po
śród najlepszych Oddziałów K. S. K.
PU. 12. W ybory. Na Wniosek Komisji Matki w składzie
P. Wenclówina ze Stanisławowa, P. Szweizerówna z Kołomyii
P. Zbierzchowska ze Lwowa zaproponowała listę Zarządu, Ko
misji Rewizyjnej i delegowanych na Zjazd Związkowy. Na
wniosek P. Sigmundowej uchwalono głosować jawnie. Lista nowlowybranego Zarządu jest następująca:
1. Dniestrzańska Helena, Lwów
2. Fabryowa Maria, Lwów
3 F o r s t o w a Izabe la ,. l.w n w .

4. pubrynowiczowa Helena, Lwów
5. jasielska Janina, Stanisławów
6. Krzeczunowicz Zofia, Lwów
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
. ! 7,
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Kulczycka Katarzyna, Bitków
Łukasiewiczowa Róża, Lwów
Morawska Maria, Lwów
Przetocka Krystyna, Lwów
Rappe Aniela, Lwów
Schmidtowa Jadwiga, Lwów
Srokowska Jadwiga, Lwów
Stojowska Maria. Lwów
Styś Franciszka, Sokolniki
Suchowa Stanisława. ..Bełz
Tomczycka Mana,. Lwów
Tusznicka Rozalia, Dublany
Wieczffińska Dyoniza, Buczacz
Praschilówna Helena, Lwów (jako prez. K. S. M. Ż.)
Jankowska Helena, Kołomyja (prezeska Okręgu)
Gubrynowicz Zofia, Lwów (prezeska Okręgu)
Nowe Członkinie:
Bednarska Julia, Zimna-Woda
Wąsowiczowa Janina, Lwów
Staszkiewiczowa Zofia, Lwów
Chudzikiewiczowa Maria, Stanisławów.

Komisja Rewizyjna:
Bresiewicz-Doszlowa Maria, Buczacz
Szczerbianka Maria, Lwów
Wierzchowska Maria, Lwów.
D e l e g a t k i na Z j a z d Z w i ą z k o w y :
Dniestrzańska Helena, Lwów
Gubrynowiczowa Helena, Lwów
Gubrynowiczowa Zofia, Lwów
Jasielska Janina, Stanisławów
Jankowska Helena, Kołomyja
Krzeczunowicz Zofia, Lwów
Kulczycka Katarzyna, Bitków
Rappe Aniela, Lwów
Romanowa, Zimna - Woda
Stojowska Maria, Lwów
Stysiowa Franciszka, Sokolniki
Wąsowiczowa Janina, Lwów
Wieczffińska Dyoniza, Buczacz.

Pkt. 13. Uchwalono przez -aklamację rezolucję Zarządu
K. S. K.
Pki. 14. Sekretarka generalna podałia szereg komunikatów1,
po czyim nastąpiła przerwa obiadowa.
Pkt. 15. Po dłuższej dyskusji uchwalono program pracy
i budżet na rok 1939 — 40.
Pkt. 16. Referat dyskdsyf-ny. Sekretarka gen. zagaiła dy
skusję na temat zadań K. S. K. w stosunku ido Państwa. W dy
skusji omówiono konieczność moralnego przygotowania kobiet
do obrony kraju oraz praktyczne możliwości pracy w tym kie
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runku. Glos zabierały: P. Zającowa z Halicza, P. Jasielska,
P. Orłowska z Kopyczyniec, P. Sigmundowa z Wojniłowa, Ks.
Prałat Biiczewski, Ks. Dziekan Tenerowicz i P. Hichowa ?
Buczacza.
Pkt. 17. Uchwttldtw następujące wnioski:
1. Zjazd Del. K. S. K. uchwala, a by każdorazowa prezeska
Okręgu K. S. K. wchodziła automatycznie w skład Zarządu.
2. Zjazd Del. K. S. K. uchwala zatrzymać dotychczasową wy
sokość wkładki do Stowarzyszenia t. zn. 10 proc. sumy
wkładek w Oddziele, z tym jednak, że kwota wpłacona
przez Oddział do Stowarzyszenia nie może być niższa od
zł. 3 rocznie.
Pkt. 18. Protokół odczytuje sekretarka Zjazdu P. Wieczffińska. Protokół zostaje przyjęty.
Pkt. 19. Prezeska zamyka Zjazd Delegowanych, dziękując
Oddziałowi w Stanisławowie za trud i ofiarność w pracy orga
nizacyjnej Zjazdu. Na zakończenie odśpiewano hymn My chceimy Boga i Boże coś Polskę. O godz. 19 odbyło się nabożeń
stwo majowe w Kolegiacie dla uczestniczek Ziazdu.
Program pracy uchwalony na Zjeździe Del. KSK. w Stanisławowie

1. Dla Zarządu.
I
Dział organizacyjny:
ia) urządzenie trzydniowych zamkniętych kursów organiza
cyjnych dla kierownictw Oddziałów,
b) wysyłanie gotowych referatów do Oddziałów,
c) utworzenie Koła prelegentek,
d) zorganizowanie Dnia Ofiary,
e) stworzenie przy centrali referatów odpowiadających Ko
misjom przy Związku.
Dział religijny:
a) organizowanie rekolekcyj zamkniętych,
b) organizowanie pielgrzymek do miejsc słynących cudami
na terenie Archidiecezji Lwowskiej.
Dział obywatelski:
Przeprowadzenie w myśl wskazań Związku programu pracy
Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju.
2. Program pnący dla Oddziałów.
Dział organizacyjny:
ia) branie uddziału w kursach organizowanych przez Za
rząd Stowarzyszenia,
b) przeprowadzenie Dnia Ofiary,
c) zwracanie uwagi na przygotowywanie zebrań ogólnych
i ulepszanie księgowości,
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d)
abonowanie czasopism organizacyjnych
Gazeta dla Kobiet, Glos A. K ).

(Zjednoczenie.

Dział religijny:
ia) Dążenie do ożywień a wśród członkiń życia religijnego,
b) branie udziału w rekolekcjach zamkniętych i pielgrzym'
kach, organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia,
c) zachęcanie członkinie do uczenia się katechizmu,
d ) wprowadzanie w program każdego zebrania kwadransu
religijnego.
Dział wychowania obywatelskiego
i
oświatowy:
a) Wypełnianie wskazan ia Stowarzyszenia odnośnie do Przy
sposobienia Kobiet do Obrony Kraju,
b) zwalczanie analfabetyzmu,
c) organizowanie w miarę możności półkolonii letnich.
Podziękowanie.

N ajprze wielebniejs ze mu. Księdzu Prałata wi Kazimierzowi
BUczewskiemu, Proboszczowi i D ziekdm wi w Stanisławowie
pozWat\% sobie Zarząd /(■ S. K. złożyć wyrazy podziękowaniu
za niezmierną życzliwość i ofiarną pomoc w orgaliizowaniu
Zjazdu Delegowanych K ■ 5. K• w Stanisławowie.
Również K. S. K- tą drogą składa podziękowanie Oddzia
łow i w Stanisławowie p\rzy Kolegiacie, któzy z rzadko spoty
kaną ofiarnością pośpieszył Zarządowi Stowarzyszenia z pomocą
\w placach organizacyjnych Zjazdu, a to Prezesce Oddziału
P. Jasielskiej, Pdni Dyrektorce Dandównie, PĄni Wdntzłównie,
P\dni Jankowskiej i wielu, wielu członkiniom Oddziału. Ślemy
serdeczne „Bóg zapłać!u.

„Silni — Zwarci — Gotowi!“
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Dobrze wykorzystać okres letni!

Wiele Oddziałów na okres letni pracę organizacyjną za
wiesza, tłumacząc się robotami w polu, żniwami itp. Tak czyni
źle zorganizowany Oddział, który i w okresie zimowym słabo
pracuje.
r
Okres letni nadaje się na bardzo internżywną pracę, a mo
że nawet wdzięczniejszą niż praca w ogniskach. Wycieczki, za
stępów, Oddziałów, różnego rodzaju, następnie gry na wolnym
powietrzu, odwiedzanie się sąsiednich Oddziałów może bardzo
ożywić naszą pracę.
f
Na wycieczkach zastępu jest możność na przeprowadzenie
programu wyszkoleniowego, poznania naszej okolicy, zżycia się
z przyrodą, wzajemnego poznania się.
Dokładniejsze poznanie przyrody uczy nas o wielkim po
rządku w świecie, a przez to zbliża nas do |naszego Stwórcy —
Boga. Poznanie okolicy i zaznajomienie się z jej historią Uwiąże
nas ściślej z naszą Ojczyzną.
Kierownictwa Oddziałów nie mogą tego okresu zmarnoiwać! Wskazówki do pracy programowej znaleść można na ten
okres w „Kierowniku" Nr 7, 1939, str. 192 w (artykule pt. „Czv
obowiązuje sen letni"?
Rolnicza Służba Młodzieży Wiejskiej.

W związku z przystąpieniem Katolickiego Związku Mło
dzieży Męskiej do współpracy z Rolniczą Służbą Młodzieży
Wiejskiej, mającą na celu wciągnięcie w akcję Przysposobienia
Rolniczego jak największej masy nawet młodszej młodzieży wiej
skiej poprzez organizacje młodzieży, w celu podniesienia intensy
fikacji gospodarstw w pokoju i na wypadek wojny, mają O d
działy i Druhowie natychmiast przystąpić do wykonania prac
Rolniczej Służby Młodzieży Wiejskiej obowiązujących na terenie
naszej Archidiecezji. Obowiązkowe zapoznanie się Druhów z po
jęciem Rolniczej Służby Młodzieży Wiejskiej i wytycznymi
pracy winny Kierownictwa Oddziałów przeprowadzić ma podsta
wie broszurki pt. „Wskazówki dla prac „Służby Rolniczej Mło
dzieży W iejskiej" — wydanej przez Lwowską Izbę Rolniczą.
Broszurę tę Izba Rolnicza rozesłała do Powiatowych Kojnitetów
dla spraw Młodzieży przy Okręgowych Towarzystwach Rolni
czych do rozprowadzenia po organizacjach młodzieżowych.
Zarząd KSMM zaproponował swoich przedstawicieli do W o
jewódzkich Komisyj oraz do niektórych powiatowych.
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Go mają Oddziały ich Kierownictwa i Druhowie niezwłocz
nie wykonać w związku z akcją Rolniczej Służby Młodzieży
1. Wciągnąć w szeregi KSMM jak największą liczbę chłop
ców nawet najmłodszych od 14 roku życia, z których jako kan
dydatów potworzyć zespoły przysposobienia rolniczego i zgłosić
te zespoły do O. T. R. i do KSMM. [Niezależnie od tego wszyscy
Druhowie z Oddziałów wiejskich bez względu na to czy ipracują
w P. R. czy nie, mają brać udział w (pracach rolniczych organi
zowanych ina terenie wsi przez O. T. R. a {zmierzających do pod
niesienia produkcji rolniczej.
2. Każdą pracę w gospodarstwie wykonywać dziś lepiej
i staranniej niż robiliśmy wczoraj.
3. Podjąć zdecydowaną, planową walkę z chwastami i szkod
nikami roślin.
1
4. Gromadzić naturalne środki nawozowe i oszczędnie nimi
gospodarować, aby nie zmarnować ani kilograma pawozu orga
nicznego.
L
Wskazówki zawarte w broszurce podają bardzo wiele ma
teriału do pracy programowej.
Przy tej sposobności przypominamy dwukrotną uchwałę
Zjazdów Delegowanych o obowiązku prowadzenia przysposo
bienia rolniczego przez Oddziały wiejskie.
W „Kierowniku" n r 7 jest również artykuł poświęcony tej
sprawie.
Konkurs sprawności organizacyjnej.

Do konkursu sprawności organizacyjnej zgłosiło śię 47 Od
działów. Wynik za pierwszy kwartał przedstawia się następująoo: 1. Biłka szlach. pkt 127, 2. Kozłów 67, |3. Stanisławów
św. Józef 63, 4. Winniki 57, 5. Skałat 56,
Podkamień ad
Brody 54, 7. Kowalówka 54, 8. Żelechów 52, 9. Pistyń 49.
10. Horyniec 48, 11. Kacząnówka 45, 12. Lwów-Persenkówka 47,
113. Lwów-Mickiewicz 43, 14. Zbaraż 48, 15. Cieszanów 40,
16., Sichów 14, 17. Lwów św. Anny 30, 18. [Lwów św. Andrzeja
19, 19. Lwów Sygniówka 21, 20. Czyszki 23, 21. Podhajczyki 28,
22. Tarnopol 29, 23. Peczeniżyn 29, 24. Podwysokie 17, 25.
Olesko 23, 26. Żółkiew 26, 27. Busk 14, 28. Kosów hucuł. 37,
29. Duliby 36, 30. Rohatyn 37, 31. Białogóra 20, 32. Brusno
nowe 34, 33. Barszczowice 21, 34. Barysz II 21, (35. Chodorów 21,
36. Czortków 32, 37. Maksymówka 35, 38. Horodenka 26, 39.
Jezupol 31, 40. Horpin 29, 41. Magierów 23, 42. Przemyślany
130, 43. Tuczne 36, 44. Klimkówce 34, 45. Skomorochy Istare 30,
46. Boków 29, Kamionka str. 27.
Kwestionariusze za II kwartał (raport) Oddziały nadeszlą
razem i za III kwartał. Druk zostanie przesłany z okólnikiem
w wrześniu.
(
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Nowe sztandary!

Oddział KSMM w Pod kam i en, u ad Brody w dniu 3 maja
zorganizował uroczyste poświęcenie sztandaru. Z ramienia KSMM
wziął udział Ks. kan. Władysław Matus. Podobną uroczystość
zorgpanizował Oddział w Borkach Wielkich.
Odprawa Prezesów Oddziałów z okolic Brzeżan.

Z okazji Dnia Katolickiego w Brzeżanach odbyła się dnia
3 czerwca Odprawa prezesów Oddziałów biorących udział
w Dniu Katolickim.
'
W Odprawie wzięły udział następujące Oddziały: 1. Boków,
'2. Pomorzany, 3. Podhajce, 4. Pbdleszczówka, 5. Bieniawa,
6. Kozowa, 7. Lipica dolna, 8. Podwysokie. Na Odprawie omó
wiono program pracy na rok 1939, oraz sprawy tyczące isię
organizacji Dnia Katolickiego.
Wieczorem tego dnia Oddział KSMM i KSMŻ z Kozowej
zorganizował ognisko na boisku sportowym. Z zadania tego Od
dział wywiązał się znakomicie. W organizacji pomagali miejscowi
harcerze.
W samym Dniu Katolickim wzięło udział około 220 Dru
hów, trzy sztandary i 1 orkiestra KSMM z Kozowej. (Z ramienia
Zarządu KSMM brał udział sekretarz generalny i Ks. kan. (Matus,
Asystent KSMM.
Kurs czapkarski.

Zarząd KSMM przy poparciu Instytutu Przemysłowego dla
Małopolski Wschodniej zorganizował sześcio-tygodniowy kurs
czapkarski, który ukończyło z dobrym postępem 12 druhów.
Pod kierownictwem kwalifikowanego instruktora uczestnicy na
byli fachowe wykształcenie, korzystając równocześnie z ideologiczno-orgaiiizacyjnych pogadanek z dziedziny Akcji Katolickiej
Młodzieży i wychowania obywatelskiego. Uczestnicy wysłuchali
również kursu kalkulacji w małych przedsiębiorstwach.
Kurs zamknięto wystawą prac oraz uroczystością, w której
wzięli udział Dyrektor Instytutu Przemysłowego p. Dreher i re
prezentanci Zarządu KSMM. Sprawozdanie z prac kursu złożył
sekretarz generalny.
Uroczystość zamknięcia kursu zaszczycił swą obecnością JE.
Ks. Biskup Dr Eugeniusz Baziak, wygłaszając przy tej okazji
do zebranych przemówienie, w którym podniósł wybitne znacze
nie rzemiosła w dawnej Polsce i jego ważność dla (naszego życia
narodowego, społecznego i gospodarczego.
Kurs ukończyli: 1. Laskowski Józef z Kozowej, 2. Zakrzew
ski Marian z Winnik, 3. Just Karol z Żółkwi, 4. Zuchorski Jó
zef z Winnik, 5. Słomiany Bronisław z Czyszek, 6. fTeuede
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August z Kamionki Str., 7. Muller Stanisław z Przemyślan,
8. Szlachetko Józef z Bobrki, 9. Rolla Kazimierz z jjazłowca,
10. Bielakowski Jan ze Lwowa.
Druhowie ci otrzymali zaświadczenia Instytutu Przemysło
wego.
{
Apelujemy do Kierownictw Oddziałów w wymienionych
miejscowościach, by mając przygotowanych czapników, przystą
pili do zorganizowania warsztatów i do zorganizowania zbytu.
Zwracamy uwagę na „Kierownika" nr 7, w którym znajduje
się bardzo wiele cennego materiału do pracy i na artykuły
w obecnym „Głosie A. K.“ .

Czy wysłałeś prenumeratę
za „Głos Akcji Katolickiej” ?
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KATOLICKIE STOWABZ. MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ
Lwów, iii. M y 3.— Tel. 250-46.— P. K.D. nr. 505.589

Spraw ozdanie z działalności Katol. Stow. M łodzieży
Żeńskiej Archid. Lw ew skiej za rok 1938.
Ubiegły .rok naszej pracy szedł po linii, wytkniętej przez
naszą ideologię i nasz Statut. Staraliśmy się o ulepszenie Imietod
inaszej pnący i o możliwie najwyższy stopień wyrobienia reli
gijno-moralnego naszej młodzieży. Zdawaliśmy sobie zawsze
sprawę z tego, że jeżeli marny spełnić nasz cel 'i nasze zadania,
to członkinie KSMŻ muszą być wzorem czynnej katoliczki i to
najwyższej miary we wszystkich okolicznościach życia. W po
jęciu czynnej katoliczki mieścimy pojęcie wzorowej Polki-Obywatelki. To mając na uwadze, uwzględniliśmy w naszym pro
gramie pracy, prócz wyrobienia wewnętrznego, które jest naj
ważniejsze, także i praktyczne przygotowanie do życia i wy
chowanie fizyczne, bo dobry obywatel musi być silny, zdrowy
Imoralnie i fizycznie i praktycznie do życia przygotowany. Jak
wyglądał w realizacji nasz program przedstawimy w spra
wozdaniu.
Zarząd i jego działalność.

Nad wykonaniem programu czuwał Zarząd Stowarzyszenia.
Skład personalny Zarządu: Ks. Prałat Kazimierz Biiczewski —
Asystent Stowarzyszenia, P. Helena Praschil — prezeska, mia
nowana przez JE. Ks. Arcybiskupa Dr B. Twardowskiego na
drugie 3-lecie, P. W aleria Janelli — zast. sekret, gener. J człon
kowie zarządu w liczbie 28.
'
W roku sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Zarządu
i dwie — z inicjatywy Zarządu — konferencje XX. 'Asystentów.
Na konferencjach XX. Asystentów omawiano formę realizowa
nia hasła Episkopatu na rok 1938. Przyjęto formę z iroku ub.,
to znaczy miesięczne zebrania Oddziałów lwowskich, na których
w 12-tu przez Prezydium i XX. Asystentów ustalonych tema
tach, ma się wyczerpać hasło tegoroczne. Prócz tego uchwalono,
by te referaty opracowane przez Księży powielić i rozsyłać
do wszystkich Oddziałów na ręce Księży Asystentów. Nowość
tę przyjęto z uznaniem, gdyż w wielu wypadkach referat jest
cenną pomocą w opraoowaniu hasła w Oddziałach poza lwow
skich.
Prócz zebrań Zarządu, odbywały się w wypadkach, gdy
zachodziła potrzeba rozpatrzenia ważniejszych aktualnych spraw,
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zebrania Prezydium.
Prezydium informowało JE. Ks. Arcy
biskupa i JE. Ks. Biskupa o wszystkich ważnych wydarzeniach
w naszej pracy i zawsze doznawało życzliwego poparcia, rady
i pomocy w trudniejszych zamierzeniach.
W dniu 12 czerwca, w myśl naszego Statutu, Zarząd urzą
dził XVII Zjazd Delegowanych we Lwowie. W Zjeździć wzięło
udział 230 druhen reprezentowanych było 160 Oddziałów. Zjazd1
zaszczycił swą obecnością JE. Ks. Biskup Dr Eugeniusz Ba
ziak, przedstawiciele pokrewnych organizacyj, Księża Asystenci,
Siostry zakonne, członkowie współpracujący i sympatycy. Zjazd
poprzedziła odprawa prezesek i delegatek, w czasie której wy
głoszono trzy referaty i przeprowadzono bardzo żywą dyskusję
na tematy społeczne.
Zarząd Stowarzyszenia utrzymywał ścisły kontakt ze Związ
kiem Młodz. Żeńskiej w Poznaniu. Zastępczyni sekret, gen. p.
Wlaleria Janelli rreprezentowała Stowarzyszenie ma Zjeździć
i kursie Związkowym w Częstochowie i na tygodniowym Stu
dium Katolickim w Katowicach. Prezeska p. Helena Praschil
była członkiem Zarządu Związku Mł. żeń.
Dyrektorka Związku p. Janina Sobkowiakówna zwiedziła
nasze biuro.
(
Zarząd przez swoje .prezydium lub delegatki brał udział
w konferencjach, kursach i wszystkich imprezach urządzanych
przez Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej i pokrewne
(Stowarzyszenia. Pani Prezeska była członkiem Zarządu Katolic
kiego Stowarzyszenia Kobiet. Brałyśmy udział w Adoracjach
urządzanych przez A. I. A. K., w Akademii ku (czci św. Andrzeja
Boboli, w Dniu Katolickim w Czortkowie, w inauguracji Insty
tutu Wyższej Kultury Religijnej i we wszystkich kursach urzą
dzanych przez A. I. A. K. w Archidiecezji lwowskiej. Prezeska
(Stowarzyszenia p. H. Praschil reprezentowała kilkakrotnie Sto
warzyszenie w czasie uroczystości święcenia sztandarów pokrew
nych Stowarzyszeń. Zarząd starał się nawiązać kontakt z in
nymi organizacjami ideowo pokrewnymi. Prezeska Stowarzysze
nia p. H. Praschil wygłosiła na zebraniu Sodalicji Pań 'Nauczy
cielek we Lwowie referat pt. „O powstaniu, rozwoju, zada
niach A. K. i współpracy nauczycielstwa na tym terenie"..
Zarząd miał w tym roku zaszczyt witać w swoim biurze do
stojnego Gościa JE. Arcybiskupa Nuncjusza Oortesiego, który
zainteresował się naszą pracą w terenie i biurze i iżyczył błogo
sławieństwa Bożego w dalszej pracy. W itały Go też i nasze
druhny, które w tym czasie były na rekolekcjach i (kursie we
Lwowie.
(Stowarzyszenie utrzymywało kontakt z Okręgowym Urzę
dem wychowania fizycznego, Izbą Rolniczą i Komitetami Powia
towymi dla Spraw Młodzieży Wiejskiej.
Dla członków Zarządu posiadamy bibliotekę najnowszych
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wydawnictw z dziedziny religijnej, organizacyjnej i społecznej.
Prenumerujmy pisma: „Ruch Katolicki", „Szkoła Chrystusowa"
i „Rodzina Polska".
Bi uro.
Kierowniczką biura, mieszczącego się przy ul. Fredry 3, jest
p. Maria Martinkówma, prowadząca wszystkie księgi, składnicę
wydawnictw organizacyjnych i składnicę mundurkową. Podję
cie się prowadzenia składnicy mundurkowej we własnym zarzą
dzie, przysporzyło Stowarzyszeniu wiele pracy, ale dzięki temu
mamy ewidencję jak rozwija się akcja umundurowania naszej
młodzieży, a ponadto mamy kontrolę czy mundurki są przepi
sowe. W biurze, prócz p. Martinkówiny stale urzędowała Pre
zeska p. H. Praschil, zastęp, sekret, gen. p. W aleria JJanelli i siła
pomocnicza druhna Janina Matysówinia.
Ruch w biurze w ostatnim roku, miano bardzo ciężkich Wa
runków, był stale ożywiony i cyfrowo przedstawia się nastę
pująco: Otrzymano korespondencji 1444, wysłano korespondncji
952. Wydano okólników do wszystkich Oddziałów 10 numerów
(ostatni), w ilości 410 egzemplarzy. Wydano okólników do Okrę
gów 7 numerów. Składnica wyekspediowała w teren 483 wysy
łek organizacyjnych, a składnica mundurkowa sprzedała mate
riału za 2155 zł. Stowarzyszenie utrzymywało z Oddziałami
kontakt przez okólniki, artykuły w „Głosie A. K.“ , korespon
dencję, która w roku sprawozdawczym była bardzo żywa i świad
czyła o coraz Większym wyrobieniu organizacyjnym i pogłębie
niu pracy w terenie. Prócz korespondencji wiele informacyj
udzielono przy osobistym zetknięciu się z członkami naszej orga
nizacji z okazji: imprez, Avizytacyj, odwiedzin w naszym biurze.
Stowarzyszenie rozporządzało w roku sprawozdawczym 3-ma
instruktorkami: 1. do przysposobienia rolniczego — dhna Ewa
Pasternakówna, 2. do przeszkolenia praktycznego — p. Bronisła
wa Martinkówma, 3. do wychowania fizycznego — p. Eugenia
Kostyrkówna. W terenie współpracowały sporadycznie pianie akademiczki. Biuro wysyłało na żądanie Oddziałów okolicznościowe
•referaty. Ponadto, wydano materiał na Patronalne Święto Dru
hen, na Święto Chrystusa Króla i kilka pieśni do (Matki Boskiej.
Praca w terenie.

W roku sprawozdawczym liczba Oddziałów wynosiła 291,
liczba członkiń 7344, z tego młodzieży wiejskiej 4655, młodzieży
miej. 2509. Do K. S. K. przeszło 104 druhen, [członków nadzwy
czajnych było 406, z tego współpracujących 248. Zebrań ple
narnych odbyło się ogółem 4157, zaś zebrań kierownictwa 1890,
zbiórek zastępów 1593.
Liczebne zestawienie Oddziałów i członków pozwala nam
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ocenić rozwój naszej organizacji. W roku ubiegłym przybyło 41
Oddziałów, a 243 członkiń. Uważamy jednak, że ważniejszym'
i cenniejszym dla nas jest wzrost zastępów niż Oddziałów, bo
z doświadczenia wiemy, że tam gdzie są zastępy, praca Idzie
w głąb, umacnia się i gwarantuje trwałość i wydajność.
Kursów dla członkiń urządziło Stowarzyszenie w roku sprawo
zdawczym 6, a mianowicie: 1) Organizacyjno-ideowy w Niemirowie
(6 dni), 2) Organizacyjny, połączony z zamkniętymi rekolekcjami
w Kochawinie (4 dni), 3) Organizacyjny i wychów, fizycz. w Mariampolu połączony z rekolekcjami zamkniętymi (15 dni). 4) Orga
nizacyjny i wychowania fiz. w Załoźcach (3 tygodnie), 5) Świetli
cowy i wychów, fiz. w Maksymówce (10 dni), i 6) organizacyjnoideowy i rekolekcje zamknięte we Lwowie (12 dni).
Prócz tego druhny nasze brały udział we wszystkich kursach
urządzanych przez Instytut A. K. — Kursów I. A. K. było 7 dwu
dniowych. Na każdym kursie była licznie reprezentowana nasza mło
dzież z kilku dekanatów tak, że dzięki temu zetknęłyśmy się w tym
roku z młodzieżą w całym terenie. Wizytacyj w roku sprawozdaw
czym było 156. Wizytowały ,pp. Helena Praschil, Waleria Janelli,
Maria Martinkówna, Kazimiera Adamska i druhna Ewa Pasternakówna. Całą naszą pracę w terenie starałyśmy się ujmować według
programu pracy i według jego działów zdajemy sprawozdanie.
Dział wychowania religijnego.

Na ostatnim naszym Zjeździe Delegowanych zwróciłyśmy uwa
gę na konieczność tworzenia kółek religijnych wszędzie tam, gdzie
to jest tylko możliwym, bo kółko religijne jest ośrodkiem pracy nad
pogłębieniem wewnętrznym. Ze sprawozdań sądząc, jest w terenie
zrozumienie tej sprawy, ilość kółek religijnych wzrosła z 80 w roku
1937 na 140 o ooraz większym pogłębieniu życia wewnętrznego
świadczą też prośby z terenu o urządzanie przez Stowarzyszenie rekolekcyj zamkniętych i sprawozdania o liczne przez Oddziały sa
modzielnie urządzanych rekolekcjach zamkniętych i otwartych. Sto
warzyszenie urządziło w tym roku 4 serie rekolekcyj zamkniętych:
w Kochawinie, 2 we Lwowie i w Mariampolu. We Lwowie urzą
dzono rekolekcje otwarte dla Okręgu lwowskiego. Prawie wszystkie
Oddziały brały udział w adoracjach, w 40-godzinnych nabożeń
stwach, wspólnych Komuniach św. — Kwadranse ewangeliczne i czy
tania religijne są wprowadzone we wszystkich Oddziałach. Do tego
działu wliczamy też działalność charytatywną.
Liczne nasze Oddziały opiekują się zaniedbanymi dziećmi, urzą
dzają w ochronkach choinki dla biednych dzieci. W wielu wypadkach
dochody ze swoich imprez przeznaczają na różne cele miejscowe.
Starają się o ile tego zachodzi potrzeba, pomagać przy uroczysto
ściach parafialnych, opiekują się też zaniedbanymi: kaplicami, krzy
żami, grobami.
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D ział k u ltu ralno-ośw iatow y, sp ołeczn y, p rzeszk olen ie.
Dla celów dokształcenia organizacyjno-ideowego oraz spo
łecznego i przygotowania do należytego przeszkolenia, Stowarzy
szenie urządziło 6 wyżej wspomnianych kursów. Niektóre z nich były
połączone z wychowaniem fizycznym (Mariampol, Załoźce, Maksymówka). Wszystkie wymienione kursy spotkały się z wielkim uzna
niem uczestniczek, o czym świadczą liczne listy z , prośbą o dalsze
i częstsze ich urządzanie, brak jednak funduszów nie pozwolił nam
uczynić zadość tym prośbom w takiej mierze jakbyśmy tego pra
gnęły. Przy tej sposobności musimy zaznaczyć, że wszędzie gdzie
kolwiek urządzałyśmy kursy, wszędzie spotykałyśmy się z życzliwo
ścią nie tylko tych, u których korzystałyśmy z gościny (klasztory
Sióstr), ale też i społeczeństwa miejscowego.
Dzięki kursom urządzanym przez Stowarzyszenie i przez
A. I.A. K. w czasie których druhny nasze pogłębiły swoje organi
zacyjne i ideowe wiadomości, doszliśmy w tym roku do przeszkole
nia 50 o/o członków. 3392 druhen posiada obecnie pierwszy sto
pień przeszkolenia, co przy płynności naszej młodzieży daje nawet
więcej niż 50 o/o.
O
wyrobieniu się coraz większym pod względem kultural
nym, oświatowym i estetycznym naszej młodzieży świadczą liczne
referaty opracowywane samodzielnie przez druhny, wzrost bibliotek
w Oddziałach i różne imprezy urządzane w dni uroczystości pań
stwowych i narodowych.
D ział pracy zaw od ow ej i w ychow ania fizyczn ego.
Te dwa działy przedstawiamy w cyfrach, które same za siebie
mówią:
W roku 1937 mieliśmy 92 zespołów przysp. roln., 853 członkiń
W roku 1938 mieliśmy 138 zespołów przysp. roln. 1060 członkiń
Przez kursy gospodarstwa domowego, robót kobiecych i kroju
przeszło dotychczas 3269 druhen. Przez kursy w. f. 478 druhen,
Państwową odznakę sportową posiada 53 druhen, odznakę strzel 65.
Z tych cyfr sądząc, mamy jeszcze wiele do zrobienia tak w dzia
le przysposobienia rolniczego jak i wychowania fizycznego, jednak
postęp pewien w porównaniu z latami ubiegłymi jest widoczny.
Goraz większe zainteresowanie wśród naszej młodzieży tak dla spraw
praktycznych np. przysposobienia roln., handlu jak i wychowania
fiz., pozwala nam mieć nadzieję, że i ten dział naszej pracy stanie
Wkrótce na poziomie równym z działami innymi. Dzięki wydatnej
pomocy Przewielebnych Księży Asystentów i sumiennej pracy kie
rownictw, wierzymy, że nasza organizacja obejmująca z górą 7000
młodzieży, wychowa takie obywatelki, które potrafią na każde za
wołanie Kościoła i Ojczyzny stanąć na wszystkich odcinkach pracy
i sumiennie spełnią swoje obowiązki.
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B ieżące spraw y organizacyjne.
Katolicki U niw ersytet Ludowy w e Lw ow ie.
Dzielimy się z Wami, Drogie Druhny radosną nowiną. Z dniem
1. września rozpoczynamy dla druhen jednomiesięczny kurs Uni
wersytetu Ludowego we Lwowie. Dokładniejsze dane będą ogło
szone w najbliższym naszym okólniku.
Kursy.
Pozatym we wrześniu rozpoczynamy 3-miesięczny kurs szycia
i kroju, oraz kurs fryzjerski. Bliższe szczegóły będą również w okól
niku Nr. 5.
R olnicza służba M łodzieży W iejsk iej.
Oddziały wiejskie powinny stale być w kontakcie z delegatami
powiatowymi KSMŻ, do Komitetu Służby Młodzieży Wiejskiej, aby
podjąć się obowiązkowych prac w swoich gminach. Nie wolno nam
tej sprawy zaniedbać — musimy spełnić nasz obowiązek wobec
Ojczyzny!
U w a g a ! Przeczytać i omówić z Kierownika Nr. 7/939 „Rol
nictwo a obronność kraju".
Przypominamy uchwałę Zjazdu Delegowanych KSMŻ. z r.
1937: „Każdy Oddział KSMŻ obowiązany jest do prowadzenia
„p. r.“ chociaż w jednym zespole. Uchwała jest ciągle obowiązująca.
Oddziały, które nie zgłosiły do KSMŻ zesposów przysposo
bienia rolniczego rozpoczętych w roku 1939, uczynią to b e z 
zwłocznie!
Na P ożyczk ę Obrony P rzeciw lotn iczej i na Fundusz
Obrony N arodow ej z ło ż y ły następ u jące O ddziały:
Jaryczów stary 22 zł, Bilka Szlachecka 2.50, Uhnów 10.—, .Wyżniany
20.—, Peczeniżyn 5.—, Przemyślany 5.—, Chodorów 23.— , Brzozdowce
20.—, Kozowa 20.'—, Lubień W. 5.—, Żydatycze 13.— , O kręg Lwów
.39.—, Kremerówka łącznie z innymi organizacjami A. K. 23.—, LKrystynopol 20.—, Jaryczów Nowy 20.—, Podwysokie 10.—, Podkamień k. !Bro‘dów 20.—, Brody 20.—, Parafia Gródek Jag. (Doliniany, Czerlany,
Czerlańskie Przedm. i Lwowskie Przedm.) 20.—, Horodenka 40.—, Skotnorochy Stare 20.—, Zabłotów 20.—, Czortków 20.—, Złotniki k. Podihajec 20.—, Kaczanówka 20.—, Podwołoczyska 24.50, Głębokie k. Otynii
20.—, Niżniów 5.50, Stanisławów-Kolegiata 20.—, Skole 20.—, Magierów 20.—, Kozowa 20.—, Żydatycze 20.—, Lwów-Kulparków 10.— ,
Janów lwowski KSMŻ i KSMM 100.—, Brzuchowice 20 zł.
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Różne wiadomości
K asy B ezp rocen tow e w e Lw ow ie.
Wszyscy już dzisiaj znamy instytucję kredytu bezprocentowego
i wiemy, że jest to jeden z najdzielniejszych środków działania dla
umocnienia i uzdrowienia naszego ustroju społecznego. Umożli
wia on zupełnie niezamożnym Polakom katolikom tworzenie najdrob
niejszych warsztatów pracy przemysłowej lub handlowej, tym samym
usuwa z przed nich widmo bezrobocia i głodu, a równocześnie
zmierza do przywrócenia prawdziwie polskiego, katolickiego charak
teru naszym miastom i miasteczkom. W miarę postępującego roz
drabniania gospodarstw rolnych i wzrostu liczby bezrobotnych dzia
ła w kierunku pożytecznym zatrudniania tych bezrolnych w przemy
śle i handlu.
Kasy Bezprocentowe nie są nowością w Polsce. Już w XVI. w.
a więc w czasie, gdy P(olska była u szczytu swej potęgi, duchowień
stwo zakładało je dla przeciwdziałania lichwie żydowskiej. Zakładał
je także Ks, Pi|otr Skarga Pawęski. O ileż gwałtowniej są one nam
dzisiaj potrzebne!
Akcja Kas Bezprocentowych wymaga ofiar: datków stałych
(składek miesięcznych) i jednorazowych swych członków i dobro
dziejów, pomocy w subwencjach związków komunalnych i instytucyj publicznych, ofiar w bezinteresownej pracy członków zarządów
Kas — i to pracy, wymagającej dokładności takiej, jakby Kasy
były instytucjami kredytowymi zarobkowymi. Jednak Kasa jest ze
swego założenia i ustroju towarzystwem dobroczynnym, środki przez
nią zbierane tworzą fundusz społeczny, przez nią zarządzany, mają
cy z biegiem czasu wzrastać i ciągle służyć kredytowi bezprocen
towemu. Członkowie Kas nie odpowiadają za zobowiązania Kas wo
bec ich wierzycieli, tj. wobec osób i instytucyj, od których te Kasy
otrzymują bezprocentowe pożyczki dla powiększenia swych fundu
szów obrotowych.
We Lwowie przyjął się typ Kas Bezprocentowych Parafialnych,
założonych dotychczas przy 12 parafiach obrz. łać. Podnieść należy
dużą ofiarność duchowieństwa, gdyż wszystkie lwowskie Kasy
mieszcz.ą się w bezinteresownie im oddanych lokalach parafialnych
i wielu Księży pracuje także osobiście w zarządach tych Kas. Człon
kami zaś Kas we LWowie i ich zarządów są przeważnie członkowie
Akcji Katolickiej.
Kasy lwowskie udzielają bezprocentowych pożyczek niezamoż
nym drobnym rzemieślnikom i kupcom, Polakom obrz. łać. lub orm.
na prowadzenie ich przedsiębiorstw, za poręczeniem 2 odpowiednich
osób.

Grupę Kas Lwowskich uzupełnia Kasa przy parafii w Winni
kach, odległych o 6 km od Lwowa i stanowiących jakby przedmie
ście Lwowa. Zarządy Kas lwowskich i Winnickiej zbierają się co ja
kiś czas na wspólne posiedzenia dla omówienia wspólnych spraw
i programu działania. W ciągu swej przeciętnie dwuletniej dotych
czasowej działalności Kasy lwowskie i Winnicka zebrały do dnia 31
grudnia 1938 razem własnych funduszów: 13850 zł 91 gr. w cz^m
mieści się suma 3050 zl subwencyj, ofiarowanych prez miato Lwów
i 6 instytucyj publicznych. Pożyczek udzielono w tym czasie 490
klientom w łącznej sumie 47742 zł. Jednak trzeba także wymienić
ilość zgłoszonych z końcem lutego br. pożyczek: 45 na łączną kwotę
6470 zł, których Kasy nie są w stanie wypłacić z powodu braku
funduszów.
Tymi kilkoma informacjami o naszych Kasach Bezprocentowych
pragnęlibyśmy zwrócić na nie uwagę Polaków katolików i polecić
je gorąco ich poparciu i opiece. Musimy sobie też zdać sprawę;
z tego, że w Polsce istnieje dotąd dopiero coś ponad 500 polskich
Kas Bezprocentowych, podczas gdy żydowskich jest kilka tysięcy.
Nie ma Żyda, nie ma przedsiębiorstwa żydowskiego, któreby nie na
leżało lub nie wspomagało żydowskiej kasy bezprocentowej!
Przeto mamy i my obowiązek wzmocnienia w nas poczucia so
lidarności i powszechnego poparcia przepięknej, a tak zgodnej
z ideą katolicką i narodową akcji naszych Bezprocentowych Kas
Parafialnych.
Niechże każdy Polak i Polka, choćby najskromniej zarabiający,
przystępuje do Kasy Bezprocentowej przy swojej parafii. Kusy
Bezprocentowej przy swojej parafii. Kasy przyjmują też i drobne
składki miesięczne, po 20 groszy, od osób mniej zamożnych.
Kto zaś raz świadomie przystąpi na członka do Kasy Bezpro
centowej, ten również nie zapomni nigdy o obowiązku popierania
zawsze swoich rodaków, o obowiązującym każdego Polaka haśle:
„Swój do swego po swoje“.

Każda rodzina
katolicka

„GAZETĘ NIEDZIELNĄ"

prenumeruje
Prenum erata roczna 5 zł. — Adres: Lwów, Zygm untowska 4.

PreBicrulcie i czytajcie pisma DrnanizacyineMccii Katolickiej
Ruch katolicki, jedyny oficjalny organ krajowej Akcji Katolickiej
w Polsce. Prenumerata tego miesięcznika na cały rok 18 zł.
Adres Redakcji i Administracji: Poznań, aleje Marcinkow
skiego 22. — P. K. O. nr. 213-737.
Głos Akcji K atolickiej Archidiecezji Lw owskiej, oficjalny
organ Arch. Instytutu Akcji Katolickiej we Lwowie. — Pre
numerata roczna 1'50 zł. Adres Redakcji i Administracji:
Lwów, ul. Fredry 3. — Tel. 290-26 — P. K. O. nr. 505-142.
Z jednoczenie, organ Katolickich Stowarzyszeń Kobiet w Polsce.
Adres Redakcji i Administracji: Poznań, aleje Marcinkow
skiego 22. — P. K. O. nr. 206-255. — Prenumerata: rocznie
6 zł., półrocznie 3 zł., kwartalnie 1'50 zł.
Na W yżyny, organ Katolickiego Związku Mężów w Polsce.
Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, ul. Nowogrodzka
49. — P. K. O. nr. 15.671. — Prenumerata roczna 2'— zł.
Przebojem pismo dla członków Katolickiego Stow. Mężów. —
Prenumerata roczna 1 zł. Adres: Warszawa, Podwale 4.
Kierownik (wraz z bezpłatnymi dodatkami p. t. „Książnica
społeczna" i „Scena oświatowa"), pismo dla Kierownictw
Oddziałów Katol. Stow. Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. —
Adres: Poznań, ul. Pocztowa 15.— P. K. O. nr. 202.768.
Młoda Polka, pismo dla druhen K. S. M. Ż. — Prenumerata
kwartalna płatna z góry przed rozpoczęciem kwartału, wy
nosi za 1 — 9 egz. po 60 gr., od 10 egz. wzwyż po 45 gr.
Cena pojedynczego egzemplarza 25 gr. — Adres Redakcji
i Administracji: Poznań, ul. Pocztowa 15.—■P.K. O. nr. 202.768.
P rzyjaciel M łodzieży, pismo dla druhów K. S. M. M. — Pre
numerata j. w. (zob. „Młoda Polka").
G azeta dla K obiet, miesięcznik ilustrowany. Prenumerata roczna
2 — zł. — Adres Redakcji i Administracji: Poznań, aleje
Marcinkowskiego 1. — P. K. O. nr. 200.368.
G azeta N iedzielna, tygodnik dla rodzin katolickich. Podaje
wskazania, korespondencje i ogłoszenia Akcji Katolickiej.
Prenumerata roczna 5 zł., półroczne 2.60, miesięczna 50 gr.
Numer pojedynczy 10 gr. -— Adres Redakcji i Administracji:
Lwów, ul. Zygmuntowska 4. — P. K. O. nr. 500.778.
Kultura, tygodnik literacki, artystyczny i społeczny. Prenumerata
miesięcznie 1'50 zł., kwartalnie 4'— zł. — Prenumeratę
wpłacać na pocztowe konto rozrach. nr. 114 -— Poznań 1.
Adres Red. i Admin.: Poznań, al. Marcinkowskiego 22 IV p.
UWAGA: Czasopisma powyższe należy zamawiać i należytość wpłacać bezpo
średnio w odnośnej administracji według podanych wyżej adresów i kont P.K.O.

