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 Istnieje pewna interesująca teoria 
nazwana “teorią czarnej skrzynki”. 
Mówi o przedmiocie, którego 
wewnętrzna budowa jest albo w 
ogóle nieznana, albo znana bardzo 
słabo. Przedmiot taki można 
analizować jedynie pod kątem jego 
reakcji na określone wymuszone 
bodźce. “W codziennym życiu na 

każdym kroku napotykamy systemy, 
których wewnętrzne mechanizmy nie są w pełni przez nas znane i które muszą być traktowane 
metodami właściwymi dla Czarnej Skrzyni”(Ashby W., An Introduction to Cybernetics, 86). 
 Prawdopodobnie wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że w naszym Archiwum w Rzymie 
mamy ponad 200 czarnych skrzynek. Skrzynek, w których przechowujemy skarby naszego 
Zgromadzenia. Niektóre z tych skarbów ujrzały światło dzienne w różnych publikacjach, ale są 
tu też inne, które czekają na swój czas… 

(Zróbmy sobie wspólne zdjęcie! #11) 

 Dwa ostatnie “newslettery” poświęcone były formalnym początkom Prowincji 
Chicagowskiej i Ontario-Kentucky. Dzisiaj przenosimy się do po Poznania, gdzie odbyły się 
uroczystości inaugurujące Polską Prowincję. Nowym Prowincjałem mianowanym przez 
Generała Mixa został ks. Falkiewicz, natomiast ks. Kalbarczyk, ks. Reinke, ks. Kosiński oraz ks. 
Nowakowski  zostali członkami jego rady. 
 Z listu Prowincjała do generała Johna Mixa dowiadujemy się, że po odprawionej Mszy 
św. o Boże błogosławieństwo dla Prowincji, bracia zebrali się na wspólny posiłek. Ks. 
Falkiewicz dodaje, że przemówienia w czasie uroczystości “przepojone były wyrazami radości, 
doniosłości tej chwili oraz zapewnieniami szczerej i serdecznej współpracy”. Po wszystkim 
współbracia zrobili sobie wspólne zdjęcie. Dzięki uprzejmości o. Macieja Gawlika owo zdjęcie 
udało się odnaleźć i dzisiaj wraz z listem (ACRR 12153) pragnę się z wami nim podzielić.  
Niestety zdjęcie to nie zostało dokładnie opisane, dlatego będę wdzięczny tym współbraciom, 
którzy pomogą mi “rozszyfrować”, kto dokładnie i gdzie się na nim znajduje. 
 Ciekawostką jest, że w tamtym czasie Przełożony Generalny planował odwiedzić Polskę. 
Jak wynika z listów Prowincjała, pewnym problemem było uzyskanie dla niego wizy wjazdowej 
do kraju. Mimo trudności oficjalna wizytacja Generała rozpoczęła się 1 czerwca i trwała do 24 
lipca 1948 r. “[…] była to pierwsza wizytacja Przełożonego Generalnego od 1936 r.” (Iwicki J., 
Resurrectionists Charism III, 180). 








