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SAMORZĄDNE A NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA
Z natury bytu oso bov/ego człowieka wynika
jego podmiotowość, a z tej wynika godność osoby
ludzkiej. Godność osoby ludzkiej a tym samym
jej prymat w stosunku do świata, społeczeństwa
itd.i jakby automatycznie przydawała człowiekowi
prav;a obejmujące całokształt jego życia. Wymie
nię tu niektóre, jak prawo do życia, prawo,do
głoszenia prawdy, prawo stowarzyszania się i in.
Możliwość korzystania z tych i innych praw czło
wieka w uproszczeniu mężna nazwać wolnością.
Człowiek jako istota społeczna odczuwa silną
potrzebę organizowania się i wpływania na swo
je życie - nie można czuć się skrępowanym w
kr r o we n i u ż y c: a node c zn o go.
Przypomnijmy słowa Ojca Świętego wypowiedzia
ne podczas ostatniej pielgrzymki^do Ojczyzny:
"... trzeba zaczynać od społeczeństwa. Od ludzi
- od tych ludzi, którzy stanowią Polskę drugiej
poło Y/y dwudziestego wieku.' Polskę lat sześćdzie- •
rirt-’ch
siedemdziesiątych, osiemdziesiątych!
każdy z tych ludzi ma swoją osobową godność, ma
prawa tej godności odpowiadające. W imię tej
godności słusznie każdy 'i wszyscy dążą do tego,
faby być nie tylko przedmiotem nadrzędnego dzia
łania władzy, instytucji życia państwowego ale: być podmiotem - to znaczy uczestniczyć w
stanowieniu o "pospolitej rzeczy" wszystkich
Polaków.
Tylko wówczas na
naród
rec żyje autentycznie własbr.nr.r izecj i ż'Tcia pań—
stwowego stwierdza swój* podmiotowość. Gtwier
dza, że jest gospodarzem w swoim domu."
formule "bye gospodarzem w swoim domu"
mieści się idea samorządności. Właśnie dzięki
samorządności możemy budować obszary wolności
w najbliższych, Tokalnych środowiskach, tu i
teraz! To czy_je zbudujemy zależy tylko od nas.
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27.05.89r. do Swarzewa
na spotkanie z Matką Bo
ską Swarzewską, Królową
P-olskiego Morza, Opie
kunką Rybaków'w Jej Swa
rzewskim Sanktuarium wy
brała się grup zrzeszy
ńców z Odziału Gdańs
kiego Zrzeszenia Kaszub ą
sko-Pomorskiego. Mszę
św. w języku kaszubskim u
odprawił i homilię wy
głosił kś. Marian Miotk
z Wejherowa. Po mszy św.
odbyło się spotkanie z
kandydatem na posła do
?
Gej mu p. Antonim Turtu
kiem. kustosz Sanktuarium
ks. pre :.ocr:cz “c.kowski
przedstawił historię
swarzewskiego sanktua
rium, a dr Jerzy 3amp .
j
przedstawił postać i ży
cie sługi Bożego op Kon«
stentego'Dominika, który •
urodził i wychował.-się
w sąsiednim Gnieżdżę wie.
Cr rur i za ter zy przy.uctowa•li cakże spotkaniu towa
rzyskie nad brzegiem Za
toki Puckiej. VI spotkaniu
udział wzięli/także współ
o r gen i za tor zy swnr news kie,
"majówki", działacze klu
bów ZK-? z Gnieźdźewa i
Leśniewa.
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( Szczegółowej analizie wyr ibów wyborów
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noświęeony b^dzie kolejny
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Poniżej przedstawiany Pań*

lerwszą częśę wykładu dr Salmoiiowicza,

i£-Ważcie. 1 e Franciszkań,

Ruchu Ekologicznego z Gdańska,*-

"Aktualny stan lArrrv^i«, żywv . "Ii perspektywy ^zahamowania tego procesu,ł.
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Wykład odbył się w kościele św. Stanisława Kostki w Wejherowie 16 czerwcą
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br. o godz. 20"

"/•../Chciałbym wyrazić swoją radość, że w. tym samym miejscu,'w tym samym

kościele mam przyjemność po rez drugi spotkać się z Państwem,
chodzi wciąż o tę samą tematykę, tak mi blis
«
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bliską Państwu - problem skażenia żywności.
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W przeciwieństwie do ubiegłego roku chciałbym zapro
' ' <
na tc zagadnienie,
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tzn. nie wyliczania całego wachlarza skażeń toksyczny
■■■*- ~',fr *
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z jakimi stykamy się w naszej żywności, ale zastanowienia się nad przyczy,
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nami tego stanu rzeczy i ewentualnymi możliwościami wybrnięcia/z obecnej
katastrofalnej sytuacji.
. JJf Jg| kd/fP/ Ü/i.|sÄ
faktu jak olbrzymi procent zachorowań ^

Kie wszyscy zdajemy/sobie sprawę
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związany jest ze szkodliwością .-żywności. Posłużę się tu paroma przykładami:
według onkologów z Wydziału Medycyny PAN, 80% zachorowań na raka spowodowany jest przez czynniki, które
nością. Chodzi tu przede// 1
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wszystkim o azotany, azoty-,
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censopiryny, pestycydy *

chloroorganiczne, ale nie
tylko. Obecnie coraz częś-;/
ciej występująca otępiałość
naszych dzieci i młodzieży, £
zwłaszcza w okręgach wiel
koprzemysłowych np. na Śląs
ku jest spowodowana stałym
zatruwaniem związkami ołowiu,

tymi związkami, z który i stykamy się ws

Również jezli chodzi o pestycydy fosforoorganiczne
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przeae wszystkim na wątrobę, na cały układ trawienny jest’katastrofa
To samo dotyczy związków

kadmu 1 in. -%fVv-r#/f

Chciałbym, abyśmy się wspólnie zastanowili nad tym,
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ca" spowodowało., ektuąl-"
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ny stan rzeczy i co można zi tym zrobić.
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W ogólnym przekonaniu skażenie żywności spowodowane jest przez przemysł/i p' motoryzaojęisTojjest prawda, a właściwie tylko część prav/dy.,Terdwa czynni^
ki stanowią jedynie olbrzymie środło' skażeń surowców rolniczych. W dużej
mianzs obecny stan rzeczy zawdzięczamy sytuacji wewnątrz rolnictwa, sytua-cji w jego za ple cśu* przetwórczym., przemyśle ro.lno-spożywczym. Jako chemik £,
dopov.'iem,

że stan taki jest także skutkiem chemizacji, której intensywność £

:wielol:rotniła się w drugiej połowie XX wieku,
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zwłaszcza w takich ważnych ;
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.'Ii:: ech jak medycyna, farmacja .Oraz wytwarzanie żywności.
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4 cserwca b.r. w I turne wyborów do Sejmu I Rb 33 konogistńw :
jowej do Sej. u nie uzysk: ło wymaganych 5C,b głosów, co pecie n
cobn
zgodnie z Ordynacją Wyborczą nie obsadzenie 33 miejsc w. tej Izbie;
Zais,tniały fakt v/jaxi.ka, z woli większości.-, piorącego udział w wyborne;: z;

- łeczeństwa. Jego kwestionowahie lub próby~ópäb zżVj interpretacj i "przec7
. . sensowi wyborów jako formie decydowania społeczeństwa o składzie Igro:
dzenia narodowego.

m

To prawda, że przy Okrągłym Stole doszło do porozumienia między "Soli' ~
r.ością" a stroną koalicyjr.a-rządową w sprawie podziału mandate-/, jednał:
4 czerwca wyborcy to porozumienie zgodnie ze swoim prawem wynikającym z
0 rd y na c j i ,ł zno we 1 i zo v;a 1 i ".
\I dwie tle sprawozdania PAP z prac komisji Porozumiewawczej, ten r.iotor. ww
tucyjny organ postawił się ponad" wolą wyborców i zgadza się ra zmianę c-d;
nacj^i wyborczej w trakcie trwania wyborów , poddając tym samym w wątpli
wość rzeczywisty wpływ elektoratu na obsadzenie mandatów Sejmu.
Jest to wyraźne naginanie prawa do doraźnych układów politycznych, cz - -o
efektem może być tylko podważenie zaufania społeczeństwa do praworządna
1 ąpowagi instytucji prawa.
Podpisali; Tadeusz Sawicki
Łukowics Jaromar
Ryszard nalepka
Tutakov/ski Stefan
-b
_ -7
LI iron Łuko wic z
Trocki Gerard
ii
Roman Nowosielski
Labuda Piotr
Swa Kordzińska * .
Iskierski Janusz
.
Okuń FranciszekZygmunt Orzeł .
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Ib arek Dunst \ ’
'Otrzymują: Przewodniczący ŃSZZ "Solidarność11
Lech Wałęsa
Rada Państwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Regionalny Komitet Obywatelski "Solidarność11 - Gdańsk
Gazeta \7yborcza "Solidarność”
“»i-/..

I

rSt-

■;sśri

,,
f
£ n'C-

■w
Jerry Urban wróży...
■.
h : "Jeżeli wynik wyborów okaże się nadmiernie korzystny dla kandydatów z ncV§ menklatury Lecha Yałcsy, może nostzpió generalna ..lek da dzialalsoźci
Ib mentu./.../ Prawdopodobieństwo kryzysu państwa, kryzysu rządzenia, uwiądu
reform gospodarczych i kryzysu koncepcji uzgodnionej przy olzrągłym stole
Jf ^est bardzo duże.'
/ W każdym razie obecne pokolenia pożyją bardzo ciekawie, a w przyszł*;:.
stuleciu nasi potomkowie może zdołają posklejać skorupy tego co my potłucze^ my."
Oto kilka cytatów z artykułu Jerzego UpbnnG
s rfziC ng
w
uyin rn^
^
rze "Polityki". Były jej dziennikarz, następnie rzecznik rządu PRL, a obec
- nie prezos Radiokomitetu nie popiera argumentami swoich
no, zmoro
rean ta. koniecznie Izreuje si-Ł na wre:
lic na
" .poradzimy.
*
b'> Powstaje nr tanie, jaki jest stosunek Jerze
Urbana do pluralizmu, do demoą kracji parlamentarnej, do tych wszystkich wartości, jakie obecnie głosi s~re
•ą na rządowa i PZPR ?
.^Odpowiedź nie‘jest trudna, wszak już zdjęto jeden z przygotowanych i ze~o:Ą v/iedzianych programów "Solidarności” w TV. Warto zwrocie uwagę jcl bardzo
ąt zawężono ostatnio serwis niewygodnych dla strony koalicyjno-rsądowej wiado■' mości w TY. Jakie znajduje odbicie w środkach masowego przekazu powszechny
protest studentów wobec odmowy zarejestrowania ich -związku
Politycy, ludzie pióra, byli dziennikarze PRL-u, a obecnie dygnitarze rów-ń nież milczą. Przyjmijmy hipotezę, że odmowa rejestracji KZS-u ma na celu
stworzenie atmosfery zamieszania.
.Za pewnik jednak należy uznać, że blokada żądań studentów poszerz: stronę
^7* Xopozycyjną yr Polsce o ogromną rzeszę młodej inteligencji.
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warurkack roślin

zbliżeń; ck do ni uuralr.; ra, lm..y zip . rolnictwo * -^łni

naturalne stara się
przyrodniczy

te30 bardzo subtelnego ekosystemu

nie naruszać, nie p3uć.

m Jest układ

Talia sytuacja p

;ała długie,

tysiące lat, a właściwie £0 ; koń ca let 30-tych XX stul
światowej na całym świecie nastąpił

długie

a. Fo II wojnie

szczególny zv/rot v

rganizacji i tech

nologii agrarnej w państwach rozwiniętych, normalną, rozwiniętą w ostatnich
stuleciach agrot .-chnikę z: stąpiono działaniami chemicznymi. Dotyczy to
u. in. juk najszerzej

pojętej ochrony roślin. Ludzie w _oim wieku i starsi

z-..Lc tają z o.-resu międzywojennego, że tylko niektóre pola były polami
. 3 chwat: z c zony mi - były to pola gospodarstw podupadłych i zaniedbanych,
natomiast w gospodarstwach właściwie prowadzonych pola te były
równie bezchwastov/e jak obecne głęboko chenizowane Pestycydami!,
rfA
Oczywiście wymagało to bardzo starannej, wielopłaszczyznowej uprawy rolnej,
właśnie agrotechniki.
Co spowodowało chemizację rolnictwa? Z jednej strony pęd do zwiększania
wydajności i to jakiej wydajności. Kie tej rzeczywistej,

bilansowej, ale

wydajności osiąganej w momencie zbioru. Tym się świat na pewien czas zafa
scynował. A druga rzecz,
działań

c,

to było coś,

co bym nazwał wygodnictwen. Zamiast

rotechnicznych zastosowano działania

0 wiele

chemiczne,

które wymagają

:oj wysiłku. W tę uliczkę wp- ćł cały -wiat /również dnrcps lach.

1 USA/. Tylko, że świat zachodni stosunkowo
jest to uliczka ślepa.

nie wycofały; Tymczasem,
o czym mówiłem,

tę

szybko zorientował się,

Zaś państwa naszego bloku do tej
poprzez chemizację rolnictwa,

subtelną równo w :.gę ekosystemu.

pory się

że

z tego

zniszczyliśmy to

Zarówno poprzez stosowa

nie pestycydów, funkicydów, a przede wszystkim herbicydów zniszczyliśmy
naturalny ukł_.d zarówno fauny owadziej,
by,

fauny wyższej jak i mikroflory gle

przy czym to ostatnie szczególnie stało się przyczyną olbrzymiej klęs

ki rolniczej. Tak np. niektóre tereny Związku Radzieckie :o np. Ukraina
na skutek wysokiej

chemizacji stały się terenami martwicy agrotechnicznej

tzn. całkowitego zniszczenia mikroflory gleby, uniemożliwiającego jakąkol
wiek uprawę . 7; niektóry ci: naszych gospodarstwach ? 37.-o ws kick już toż doszli
do takiego stanu./.../ C.d. wykładu w następnym numerze 7,'.K.
oprać. Alina Iskiorska-Bałka

Adres dla korespondencji 1 Adam Dunst ul» Zamkowa 13/3 84-200 Wejherowo
Redaguje zespół w składzie : Jerzy Budnik, Adam Dunst/red.nacz./, Marek
Dunst, Grzegorz Gaszta, Alina Iskierska-Bałka, Janusz Iskierski, Jaromar . :.~
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