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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 22 LISTOPADA 1943 R. 

str. l lJ 

Atr. 11 6 

11tr. I 17 

o stopniach funkcyjnych iołnierzy fotnletwa w czasie trwania wyjątkowych okollcznośol. wywołanych wojną. 

Na. podstawie art. 63 ust. (1) ust.a.wy konstytucyj
nej stanowię co na.stępuje : 

Art. I. 

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wy. 
wołanych wojną, ustanawia się następujące stopnie 
funkcyjne dla żołnierzy lotnict.wa : 
- dla szeregowców i podoficerów : 

funkcyjny starszy szeregowiec 
funkcyjny kapra.I 
fonkcyjuy plutonowy 
funkcyjny sieria.n t, 
funkcyjny starszy sierL.&nt, 
funkcyjny chOT!łŻY ; 

- <lla. oficerów : 
funkcyjny porucznik 
funkcyjny kapil,a,u 
funkcyjny ma.jor 
funkcyjny podpułkownik 
funkcyjny pułkownik 
funkcyjny generał brygady 
funkcyjny generał dywizji 
funkcyjny gene1·ał broni. 

Art .. 2. 
(I) Kai.dy iolnierz lotnictwa posiada-obok stop

nia., nadanego mu na podstawie dekretu Prez.ydentn, 
RzeczypospoHtej z dnia 12 marcA. 1937 r. o służbie 
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wojskowej oficerów (Dz.U.R.P. Nr. 20, poz. 128) 
lub rozporzą,dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej 
podoficei:ów i szeregowców (załącznik do obwiesz
c1.enia Mini.stra Spraw Wojskowych z dnia 15 kwiet
nia 194:0r.-Dz.U.R.P. Nr. 9, poz. 2.,1:)-stopień funk
cyjny w zależności od pełnionej funkcji i etatu. 

(2) Nadanie. zmiana i utrata stopnia funkcyjnego 
do stopnia funkcyjnego pułkownika włącznie nastę
puje na podstawie rozkazu Inspektora Lotnictwa. 

(:J) Nadanie, zmiana i utrat,a stopnia funkcyjnego 
od !,topnia funkcyjnego generała brygady w górę 
następuje na wniosek Inspektora Lotnictwa na pod
stawie rozkazu Naczelnego Wodza lub Ministra 
Obrony Narodowej - zależnie od ich właściwości. 

(4) Odznaki stopni funkcyjnych ustali M.inisłrer 
Obrony Na.rodowej. 

Art. :i. 
Żołnierz lotnictwa otrz~·muje uposaienie (żołd) w 

zależności od posiadania ;;lopnia funkcyjnego i grupy, 
do której został zaliczony. 

Art. 4. 
Wyi~zy z posiadanych stopni (art. 2, ust. I) st.a-

116 

38 

0l.Q-~ć T. Poz. 3 7 

nowi podstawę do stosowanill-przepisów dyscyplinar
nych i do tytułowania żołnierzy. 

Art. 5. 
Przepisy niniejszego dekretu stosuje się rówmez 

cło żołnierzy innych broni i służb, przydzielonych do 
lotnictwa. 

Art. G. 
Dekret niniejszy traci moc obowiązującą w ter

minie, określonym przez rozporz11:dzenie Rady Mini
F<trów. 

Art. 7. 
Wykonanie dekretu nini~jszego porucza się Mini

strowi Obrony Narodowej. 

Art. 8. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Prezydent Rzecz.vpospolilej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : St. Mikol,ajczyk 

Minister Obron:v Narodo,vej : Jl,!. Kukieł Ge.n. Dyw. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

Z DNIA 30 I:' AŹDZIERNIKA l !14;{ U .. 

o wprowadz.enle w obieg z.nacz.ków pocztowych 5, to, 25, 55, 75, 80 groszy oraz 1 zloty i 1 z.loty 50 groszy. 

Na podstawie art,. 22 ustawy z dnia :3 cz.erwca. 1924 
r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz.U.RP. z :-oku 
1933 Nr. 6:l, poz. 481) oraz art. J dekretu Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 
1941 r. o tymczasowym przekazaniu Ministrowi 
Skarbu praw i obowiązk<'>'w, dotyczących Pa11stwo
wego Zarządu Poczt i Telegrafów, oraz przedsię
biorstwa. « Polsk{I. Poczta, Te.legraf i Telefon " 
(Dz.U.R.P. Nr. 7 poz. 18) Zaf'l,ądzam. co następuje : 

§ l. 

Wprowadza isię w obieg pocztowe znaczki opiaty 
nowej edycji wartości 5, 10, 25, 55, 76 i 80 groszy 
oraz I złoty i l zloty 60 groszy. 

Opis znaczków. 
J ) 5 groszowy zn.a.czek. 
Wymiary znaczka 25,25 X !łl ,25 ·m/m. Rysunek 

znaczka o wymh\rze 22 x 28mjm przedstawia samo
lot polski bombardujący łódź podwodną. 

W górnej części waczka znajduje się nap.is (w dwu 
wierszach)" Lotnictwo Polskie w Walce o Atlantyk" , 
W dolnej części napis "Poczta Pol~ka", obok tego 
napisu w prawym rogu litery " Gr " i cyfra " 15·;,. 

Kolor znaczka - czerwony. 

2) 10 groszowy znamek. 
Wymiary zna.C?.ka 26.5 x -1:i nifn1. Rysunek zna

czka o wymiarze 2:3,5X40 m/m przedstawia. płynące 
statki handlowt> w konwoju . Na pierwszym planie 
dwóch marynarzy po lskiego statku odpiera. ogniem 
karabinu maszynowego at.a.kujący samolot. 

W górnej częśc i z.no.czka znajduje się napis " Pol
ska Marynarka Handlowfl ". W dolnej części napis 
"Poc7.ta Polska", obok tego napisu w p~awym rogu 
litery " Gr " i cyfra. " 10 ". 

Kolor znaozk,i - zielN\v. 
::ł) 25 groszowy znaczek. 
Wymiary znaczka 25,25 X !31,25 m/ m. Rysunek 

znaczka o wymiarze 22 x 28 m/m prze<lst,a.wi.a pol
ski<! działo przeciwpancerne w wa.lee z czołgiem 
ninnie('.kim. Działo jest obsługiwane przez jednego 
z iolnie1-zy, drugi leży obok zabity. 

W górnej części znaczka. znajduje się napis (w 
dwu wierszach) "Wojsko Polskie we Fta.ncji 19:l9/ 
1940". W dolnej części w prawym rogu litery " Gt " 
i cyfra " 25 ". 

Kolor znaczka - fioletowy. 
4) 55 groszowy znaczek. 
Wyr.niary znaczka 25,25 X :n,25 m/m. Rysunek 
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znaczka o wymiarze 22 x 28 m/m przedstawia 2 
polskich żołnierzy na stanowisku obserwacyJnym w 
górach nad fiordem w Norwegii. Jeden z nich ob
serwuje fiord j przeciwległy brzeg - · drugi telefonuje. 

W górnej części znaczka znajduje się napis (w 
dwu wierszach) "Wojsko Polskie w Norwegii, 
Narvick - K wiecieii/Maj 1940 ". W dolnej części 
napis " Poczta Polska", obok tego napisn w prawym 
rogu litery " Gr " i cyfra " 55 ". 

Kolor znaczka - niebieski. 
5) 75 groezowy znaczek. 
Wymiary znaczka 26,5 x 43 m/m. Rysunek 

znaczka o wymiarze 23,5 x 40 m/m przedstawia ma
szerujących w pustyni czterech polskich żołnierzy 
obok mijającego ich czołgu. W lewym dolnym rogu 
rysunku znajduje się drogowskaz z napisem : 
"Polish Br. H.Q. D-two Br.Karp.w Tobruku". 

W górnej części znaczka znajduje się napis'' Woj
sko Polskie w Libii 1941/1942 ". W dolnej części 
napis " Poczta Polska", obok tego napisu w lewym 
rogu litery " Gr " i cyfra " 7 5 ". 

Kolor znaczka - brązowy. 

6) 80 groszowy znaczek. 
Wymiary znaczka 26,5 X 43 m/m. Rysunek 

znaczka o wymiarze 23,5 X 40 m/m przedstawia frag
ment z ostatniej inspekcji Armji Polskiej na Środ
kowym Wschodzie przez ś.p. Gen. Sikorskiego, a 
mianowicie moment rozmowy ś.p. Generała z 
żołnierzami w obozie. 

W górnej części znamka znajduje się napis " Woj
sko Polskie na Środk. Wschodzie", z lewej strony 
prostopadle od góry do doł u " Gen. Sikorski " - z 
prawej strony '' Czerwiec 1943". W dolnej części 
napis « Poczta Polska,' ' obok tego napisu w prawym 
rogu litery" Gr " i cyfra " 80 ". 

Kolor znaczka - amarantowy. 
7) 1 zlotowy znaczek. 
Wymiary znaczka 25,25 X 31,25 m/m. Rysunek 

znaczka 22 X 28 m/m przedstawia fragment wa.lki 
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prowadzonej pl'U'Z Kraj . Trzech .mężczyzn cywil
nych zaj ętych jest nisz01.eniem toru kolejowego. 
Jeden z nich czn:wa z rewolwerem w ręku, pozostaJi 
dwaj rozkręcaj11: szyny kolejowe. 

W górnej części zna.czka. znajduje się napis " Kraj 
Walczy". W dolnej części na.pis " Poczta P olska", 
obok tego napisu w prawym rogu litery "Zł" i 
cyfra " 1 " . 

Kolor znaczka - ciemno oliwkowy. 
8) _] zł. 50 gr. znaczek. 
Wymiary znaczka 26,5 x 43 m/m. Rysunek 

znaczka 23,5 X 40 m/m przedstawia dwóch mężczyzn 
i kobietę zajętych składaniem i odbijaniem pi~ma na 
ręcznej maszynie drukarskiej: Obok maszyny leżą 
wydrukowane egzempla rze pisma : " Rzeczpospolita 
Polska" . a na nich pistolet. 

W górnej części znaczka znajduje się napis "Taj
na Prasa ,v Polsce". W dolnej części napis " Pocż
ta Polska", obok tego naJ?isu w lewym rogu litery 
" Zł " I cyfra " 1 ", pod ni:rru H tery " Gr " i cyfra 
, .. 50 ". 

Kolor znaczka - czarny. 

Powyższe znaczki wykonane są drukiem wklęsłym 
ze sta.lorytów. Papier użyty do druku znaczków 
jest gumowany koloru białego bez wodnych znaków. 
Znaczki posiadają perforację skrzynkową. 

§ 2. 

Znaczki sprzedawane będą za walutę angielską, 
według relacji :t. l. równa się 24 zł. i w tej samej 
relacji za. walutę U.S.A. lub kanadyjską według 
oficjalnego notowania tych wa.łut w stosunku do 
funta. 

§ 3. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
1-go listopada 1943 r . 

Minister Skarbu : Lu<ltm.k G-rosfefd 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Z DNIA 10 LISTOPADA 1943 R. 

w porozumieniu z Ministra.mi : Pracy i Opieki SpoleczneJ, Przemysłu, Handlu i Żeglugi, Skarbu, Sprawiedliwości 
Spraw Wewnętunyeh w sprawie zmlany opiat konsularnych. 

Na. podstawie art. 24 ustawy z dnia 11 listopada 
1924 r. o organizacji konsulatów i o czynnościach 
konsulów (Dz.U.RP.Nr. 103, poz. 944) zarzą,dza się, 
co następuje: 

§ l. 
Stawki zawarte w Taryfie Opiat Kon.sul.arnych, 

stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra. 
Spraw Zagranicznych z dnia 6 września 1937 r- w 
porozumieniu z Ministrami : ·Spraw Wewnętrznych, 

Skarbu, Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu i 
Opieki Społecznej o opłatach konsularnych (Dz. 
U.R.P. Nr. 70, poz. 520) podwyższa się o 50%. 

§ 2. 

Rozpor.,.;ądzenie nimeJsze wcbod7..i w życie po 
upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Zagranicznych : Tadeusz Romer 



Dziennik Ustaw Nr. I !t ll8 Część H. 

Część li 
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DZIAŁ URZ~DOWY 

ZMIANA NA STANOWISKU KURATORA DLA ZASTĘPOWANIA ORAZ OBRONY PRAW I 
INTERESÓW TWÓRCÓW ORAZ INNYCH OSÓB, KTÓRYM SŁUŻĄ PRAWA AUTORSKIE. 

Londyn, 23 listopada I943. 
Do 
Pana Docenta Dr.Jana Hulewicza, · 
w miejsca. -

Przychylając się do Pańskiej pt-ośby, zwalniam 
Pana od pełnienia obowiązków Kuratora dla zastę

. powania oraz obrony praw i interesów twórców oraz 
innych osób, którym służą prawa autorskie. 

Minister Sprawiedliwości: W. Komarnicki 

• 

Londyn, 23 listopada 1943. 
Pan Dr.Stanisław Koclź, 
Kierownik Działu Ustawodawczego 
Ministerstwa Sprawiedliwości, 
w miejscu. -· 

Na zasadzie art. l dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 13 kwietnia 1940 r. w sprawie 
ochrony praw autorskich obywateli polskich poza 
obszarem Państwa (Dz.U.RP. Nr. 10, poz. 25) 
ustanawiam Pana w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu Kuratorem dla zastępowania oraz obrony 
praw i interesów twórców oraz innych osób, którym 
służą prawa autorskie, jak równiei ich następców 
prawnych oraz na.kła.dców i agentów, posiadających 
obywatelstwo polskie, a mających możność wykony
wania swych praw poza obszarem Państwa. 

Obowiązki Kuratora będzie Pan pełnił równocześ
nie z pełnieniem dotychczasowych obowiązków 
sł.uibowych. 

Minister Sprawiedliwości : W. Komarnicki 
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DZIAŁ NIEURZĘ:DOWY 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

WYGŁOSZONE PRZEZ RADIO LONDYŃSKIE W DNIU Jl LISTOPADA 19ł3 R. 

Ówierć wieku temu Polska odzyskała swój byt 
państwowy po J 23 la.tach niewoli. · 

Zwycięskie mocarstwa. z.achodnie podniosły hasło 
niepodległości tych narodów, które przez długie lata 
wciśnięte były w obce systemy polityczne. Niepod
ległość ich uzna.na została za wymiar sprawiedliwości 
dziejowej , dla Polski jednak niepodległość nie była 
czymś darowanym. Hasła polityczne Zachodu spot
kały się tutaj z upartą. wolą. Narodu Polskiego, który 
od końca XVIII wieku pi:owadził z zaborcami walkę 
zbrojn~ i polityczną. od powst.a.o.i.a Kościuszkowskiego 
po utworzone w czasie pierwszej wojny świat-Owej 
Legiony, K orpusy Wschodnie i Armię Błęki t,n~ we 
.Francji. 

Na.ród Polski nie pogodził się nigdy z faktem roz
biorów, a w świadomości zbiorowej tkwiła głęboko 
ciągłość istnienia własnego Państwa i poczucie swych 
nigdy nieprzedawnionych praw do niepodległości. 
Nie ulega wątpliwości, że ta, właśnie świadomość 
połączona. z przekonaniem o t,wórczych wartościach 
kultury i cywilizacji polskiej sprawiły, że Naród 
Polski nie został przez zaborców wchłonięt,y i że 
w momencie kiedy oswobodzone zostały ziemie 
polskie, proces zrośnięcia się trzech zaborów dokona} 
się niebywale szybko. 

O~rodzone 11 listopada 1918 r. Państwo Polskie 
nie miało jeszcze ustalonych granic i wraz z tworze
niem zrębów państwowości trzeba było walczyć o ich 
wytyczenie. Państwowość własną stworzyliśmy 
szybko. Już dnia 14 listopada powstały tymczasowe 
władze naczelne ześrodkowane wokoło osoby przy
byłego z niewoli niemieckiej Józefa Piłsndskiego, 
ja.ko Naczelnika Państwa, 28-go listopada ukazał się 
dekret o demokratycznej ordynacji wyborczej do 
Sejmu Ustawodawczego, a w docu IO-go lutego 1919 
r . zebra.la się Reprezentacja. Narodowa. 

Natomiast walka o gra.nice trwała jeszcze przeszło 
dwa lata i dopiero wtedy nastąpiło ich ustalenie. 
Zostały one uznane pnez szereg aktów, wynikają.cych 
z Traktatu Wersalskiego, z których najważniejsze, 
to decyzja Rady Ambasadorów i decyzja rządu 
Stanów Zjednoczonych z roku 1923. 

Do pokojowej odbudowy kraju przystąpić mogliś-· 
my dopiero w r. 1921. Pozostają.cy przez przeszło 
sto lat w niewoli Kraj zaniedba.ny był pod każdym 
względem przez zaborców, a front wschodni, który 
w czasie pierwszej wojny światowej przesuwał się 
kilkakrotnie przez ziemie polskie, dokonał olbrzy
mich spustoszeń. To też cały okres do chwili, gdy 
napaść niemiecka na na.s rozpętała nową. wojnę 

światową, był okresem wielkiego wysiłku twórczego 
całego narodu, był wyścigiem pracy w wa.runka.eh 
bardzo niesprzyjających, gdyż na całym świecie 
pomiędzy tymi dwoma. światowymi wojnami trwa} 
niemal nieprzerwanie kryzys gospodarczy. 

Pomimo tych trudnych warunków Państwo Pol
skie może sp okojnie przedstawić światu bilans swej 
pracy z tego okresu. 

Agresja. niemiecka., która przerwała twórczy wy
siłek narodu, pogrążyła nasz Kraj w jeszcze okrut
niejszej, ni.i poprzednia. u:iewoli, a lbowiem opartej na 
wzorach totalnych, oznaczających na.wrót do bar
barzyństwa i zaprzeczenie chrześcijaństwa. 

Rocznicę odzyskania niepodległości obchodzimy 
dziś w trudzie wojennym, w ofiara.eh i cierpieniach, 
w kraju zajętym przez wroga. Lecz pod okupacją 
wroga Polska. na całym swoim obszar.ze od Bałtyku po 
Karpa.ty i Sląsk, od Wilna i Lwowa. po Toruń i 
Poznań z Warszawą w sercu Kraju, tym symbolem 
naszej nieugiętości - nie poddała się przemocy. 

Kraj nasz daje codziennie świadectwo umiłowania. 
wolności i pogardy śmierci, nie baczą.o bynajmniej na. 
ofiary. Te bohaterskie wysiłki wiążą się z pełnemi 
chwały czynami na.szych lotników, z nieustającym 
udziałem naszej Marynarki Wojennej i Handlowej w 
walce o utrzymanie szlaków morskich świata, a 
wreszcie z bojami stoczonymi przez armię lądową, go
tową. do podjęcia nowych walk . 

Jeżeli porówna.my sytuację Polski w wojnie obec
nej z sytuacją z przed ćwierćwiecza , to stwierdzić 
musimy, że ofiary złożone przez nas w tej wojnie są 
niepomiernie większe . W pierwszej wojnie świato
wej braliśmy udział w walkach jako na.ród dążący 
do odzyskania własnej państwowości, a naj większe 
ofiary krwi musieliśmy składać w szeregach armii 
zaborczych. 

Dzisiaj Polska. bierze udział w wojnie jako suweren
ne Państwo, żołnierz walczy pod własnym sztan
darem państwowym, a chociaż Kraj jest w mocy 
wroga, istnieją. Naczelne Władze Państwowe, które 
nie tylko czuwają nad realizacją. naszych celów 
wojennych, a.le utrzymują pełną łą.cznooć z Krajem 
i są jego woli wyrazem. 

Oto są. różnice między sytuacją międzynarodową. 
Polski chwili obecnej a sytuacją jakl'l, ·istniała w r. 
1918. 

Zwycięstwo, ku któremu idą Narody Zjednoczone 
nie będzie uzyskane łatwo. Piętrzą się przed nimi 
trudności nie tylko w osiągnięciu ost,atecznego zwy
cięstwa, a.le głównie i przede wszystkim w rozwią.za-
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ni\l zagadnień politycznych i gospodarszych. Cho
dzi nie tylko o pokonanie wroga, a.le równiei o 
obalenie tych haseł, pod którymi Rzesza wyruszyła. 
pa podbój świata. Stoi przed nimi olbrzymie zada
nie powołania. do życia nowego ładu międzynaro
dowego, któryby sprawiedliwie i mą.drze rozwiązał 
sprawy bezpieczeństwa i uprawnień wszystkich wol
nych narodów. 

Coraz bardziej jesteśmy świadomi faktu, ie pokoju 
świe,ta nie zdobędzie się jedynie sposobami militar
nymi, ale że jedną. z najpilniejszych potrzeb jest 
powo}anie do życia prawa, które obowią.zywać 
będzie wszystkie narody i regulować będzie stosunki 
pomiędzy wielkimi mocarstwa.mi, a innymi kraja.mi 
świata. 

Jesteśmy również świadka.mi głębokiego procesu, 
który zaznacza się w całej Europie jęczącej pod jarz.
mem niemieckim. W krajach okupowanych budzi 
się potrzeba współpracy z sąsiada.mi i tworz.y się w 
nieszczęściu i niedoli nowa solidarność" europejska, 
oparta na świadomości odrębności naszej kultury. 
przynależności do chrześcijańskiego świata myśli 
i do tych ideałów wolności i swobodnego rozwoju 
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jednostki i groma.dy ludzkiej, które urobione zostały 
wieka.mi kultury europejskiej. 

Zmagania obecne nie są tylko straszliwymi zapa
sa.mi zbrojnymi, ale i punktem zwrotnym w dziejach 
ludzkiej myśli , walką. o nowy sprawiedliwy · ład 
społeczny , oparty jednak stale i zawsze na tych od
wiecznych z, ębach europejskiej kultury, która. dała. 
ludzkooci wartości nieprzemijające. 

W tej niezmiernie krytycznej chwili w której wal
czymy o lepsze jutro, a w której zrodzić się powinna 
wspólnota wolnych narodów, Polska może z czystym 
sumieniem ~owiedzieć światu, ie podjęła nierówną 
walkę w imię prawa i obrony naszej cywilizacji, że 
walkę tę prowadzi, że chce po wojnie podjąć bliską 
i przyjazną. współpracę zarówno ze swoimi sąsiadami 
jak i innymi narodami i wzmocnić więzy łączą.ce ją z 
W. Brytanią, i Stanami Zjednoczonymi. 

Przyświecają. nam hasła pokoju, ładu i przyjaini 
dla wszystkich wolnych narodów świata i wierzymy, 
że z krwawego zamętu tej wojny musimy wyjść nie 
tylko jako państwo okrzepnięte i dążą.ce ku lepszej 
przyszłości, ale i jako państwo pełniej niż kiedykol
wiek iyjące i w Europie i w świecie . 

2!;,-LEQI~ ODZY&Ę_ĄNIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Z okazji 26-lecia. odzyskania Niepodległości Polski 
organizacja brytyjska National Defence Public Com
mittee wydała w dniu Il listopada. 1943 r. przyjęcie, 
na którym gośćmi honorowymi byli : Prezydent 
Rzeczypospolitej Władysław Raczkiewicz oraz Pre
zes Ra.dy Ministrów Stanisław Mik9łajczyk, Minister 
Spraw Zagranicznych Tadeusz Romer, Minister 
Obrony Narodowej Gen. Marian Kukieł i Ambasador 
R.P. Edward Raczyński. W przyjęciu wzięli udział 
ze strony polskiej członkowie Rządu R.P., przed
stawiciele Sil Zbrojnych , Rady Narodowej, władz i 
organizacyj. 

Rząd brytyjski reprezentował Minister Stanu 
Richard La.w, który wygłosił następujące prze
mówienie: 

" Dzień dzisiejszy jest dla nas wszystkich dniem 
wspomnień, a cienie przeszłości unoszą. się nad nami. 
Ale dla naszych polskich gości dzień ten jest czemś 
więcej niż tylko rocznicą. tego listopadowego poran
ka. Wtedy, przed ćwierćwieczem, zamilkły działa 
na zachodnim froncie. . 

Równo dwadzieścia pięć lat temu zmartwychw
stała Polska, a naród polski odzyskał niepodległość, 
której przez sto lat był pozbawiony. Trudno sobie 
wyobrazić coś bardziej godnego uwagi w historii niż. 
postawa narodu polskiego w okresie, który nastąpił 
po rozbiorach. Duch narodu nigdy nie zaginął , a w 
odrodzonej Polsce świat ujrzał ten sa.m za.pał patria-

tyczny i ducha poświęcenia, którymi się równiei 
dawna. Polska. odznaczała. 

Kiedy zastanawiamy się nad dziejami Polski, kie
dy sięga.my pamięcią dwadzieścia pięć lat wstecz, 
wówczas jaśniejszą wydaje się nam tajemnica 
bohaterskiego oporu Polaków w ostatnim czteroleciu. 
Nam, na tej wyspie, trudno jest w pełni ocenić zna
czenie słowa " niepodległość," bowiem wolność już 
od dawna jest naszą spuścizną. By ją zachować 
musieliśmy walczyć, ale nigdy, od tysiąca lat, nie 
utraciliśmy jej. Musimy się zatem zdobyć na. 
wysiłek by zdać sobie sprawę, że każdy Polak liczący 
dzisiaj ponad dwadzieścia pięć lat wid.ział swą. ojczyz
nę nie raz, ale już dwukrotnie pod obcym panowa
niem. 

Doświadczenie to miał każdy z obecnych tu dzisiaj 
naszych polskich gości. Musimy to mieć na uwadze 
jeśli chcemy się dostroić do ich uczuć w tę dwudziestą. 
pią.tą. rocznicę odzyskania niepodległości Polski. 
Smutny to dzień, a.le j ednocześnie dumny i pełen 
nadziei. 

Smutny, ze względu na. niesłychane cierpienia. jakie 
ponownie znosi z rąk niemieckiego najeźdźcy ten 
uzdolniony i dzielny naród. Ojczyzna jego została 
złupiona i zakuta w kajdany, a. na jej terenie roz
pętała się najohydniejsza brutalność. Rzą.d Polski 
zmuszony był parokrotnie ogłosić przed światem 
sprawO'.Gdania o masowych nie dających się opisać 
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okrucieństwa.eh . Ostatnio dotyczyły one łapanek na 
terenie Warszawy i innych mia.st polski.eh. Zbrojne 
bandy hitlerowskich morderców grasuj[\: pó ulicach 
stolicy Polski, wyłapują zakładników i z zimną krwią 
strzelają do niewinnych kobiet i mężczyzn, których 
ciała. następnie pozostawiaj~ na szereg dni na miejscu 
zbrodni jako dowód, że niemieckie prawo i ład panują. 
rńepodzielnie. 

Ale polski duch wolności żyje, dumny ze swego 
na.rodu i ufny w przyszłość. We wszystkich dziel
nicach Polski dzielni mężczyźni i kobiety nadal 
stawiaj~ opór najeźdźcy, opór podporządkowany 
Rządowi Polskiemu w Lo~dynie, którego tak wybitni 
przedstawiciele znajdują się dzisiaj pomiędzy nami. 
Walczący w kraju wykonują. powierzone im zadania i 
oczekują na. wezwanie, które przywróci im wolność. 
Wiedzą oni, ie siły zbrojne Zjednoczonych Narodów 
rosną i że w szeregach ich, w wielu kraja.eh, odzna
czając się dzielnie, służą ich rodacy. I wiedzą, że 
niedaleką jest już chwila kiedy wytrwałość ich zo
stanie wynagrodzona, kiedy wspólnym wysiłkiem 
najeźdźca z ziem polskich zostanie usunięty, kiedy 
przestępcy wojenni oddani będą pod sądy kraju, nad 
którym się pastwili i kiedy niepodległość Polski 
ponownie zostanie przywrócona. 

Cieszę się> iż mam sposobność przekazania poz
drowień Rządu J. K. Mości obecnym tu w dniu 
dzisiejszym Panu Prezydentowi i Panu Premiero,vi 
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz że mogę oświadczyć, 
iż łączymy się z nimi w nadziei, że dzień ostatecznego 
oswobodzenia Polski nie jest już daleki. W chwili tej 
powracam myślą do zasług, jakie połoiył dla Polski 
i dla sprawy Sprzymierzonych wielki Pola.k, Generał 
Sikorski. Spuścizna ta spoczęła. obecnie na ba.rkach 
p. Mikołajczyka, który już zdołat wyka.za.ć , iż god
nym jest następcą zmarłego Premiera i którego imię 
- jestem tego pewien - również będzie za.pisane 
wśród tych, którzy dobrze zasłużyli się swej ojczyi
nie. Są. tei pośród nas prredstawiciele polskiej 
Armii, Marynarki i Lotnictwa, które tak dzielnie 
walczyły wraz z nami w obronie naszego kraju i 
które gotowe są obecnie do zadania. śmiertelnego cio
su nieprzyjacielowi. Wielu z pośród nas Brytyjczy
ków z dumą i radością zalicza ich członków w poczet 
swych przyjaciół. 

Sekretarz do Spraw Zagranicznych powrócił wczo
raj z Moskwy. Jedną z jego pierwszych czynności 
było zwrócenie się z prośbą do Polskiego Ministra 
Spraw Zagranicznych o pl"l.ekazanie Rządowi Pol
skiemu :iyczeń Rządu J.K.Mości w Zjednoczonym 
Królestwie. Odczytam Panom pismo Min. Edena : 

" Proszę o przekazanie Rządowi Polskiemu, w 
imieniu Rządu J.K.M. w Zjednoczonym Królestwie 
najgorętszych życzeń z okazji 25-ej rocznicy przy
wrócenia niepodległości Poleki. Ziemia. polska. znów 
znalazła się przejściowo pod okupacją. niemiecką, ale 
duch niepodległości przetrwał niezłomnie. Wszędzie, 
w ~aju i za.granicą., Polacy biorą żywy udział w 
walce Zjednoczonych Narodów ze wspólnym nie
przyjacielem. Naród brytyjski pamięta o cierpie
niach i poświęceniach Polaków w okresie ostatniego 
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czterolecia i raduje się, że z dniem każdym, wspólny 
wysiłek przybliża nas do chwili ostatecznego zwy
cięstwa nad niemieckim najeidźc~ i przywrócenia 
niepodległości Polski." 

Na zakończenie 'Min.Law wzniósł toast za przy
szłość i wielkość Polski oraz na cześć Prezydenta. 
R.P. Wł, Raczkiewicza i Premiera St.Mikołajczyka. 

Ministrowi Law odpowiedzieli Prezydent R.P. 
Prezes Rady Ministrów. 

Przemówienie Prezydenta R.P. : 

"Dzień dzisiejszy jest świętem sprzymierzonych w 
poprzedniej wojnie świat.owej narodów, jako 25-
ciolecie ostatecznego załamania się potęgi niemie
ckiej, która przygotowała się w 1914 r. do podboju 
świata. 

Ilei analogii znaleźć możemy, z tym poprzednim 
napadem na ludzkość "uebermensch'ów ". którzy 
\VÓwczas jak i obecnie chcieli zamienić ją na swych 
niewolników - bezwzględność, okrucieństwo, łama
nie praw Boskich i ludzkich, traktowanie umów i 
zobowiązań międzynarodowych, jako bezwartościo
wych świstków papieru, gdy megalomańskie poczucie 
przewagi własnej siły pozwalało w myśl teutońskiego 
hasła. stawiać j~ ponad prawem. 

Ale jest jedna analogia, na.pehriająca serca ludz
kości otuchą. Jak 25 lat temu Niemcy po 4 lata.eh 
zwycięstw, stanęli przed porażką, tak i dziś po 4 
latach wojny , znowuż sł.9ją w obliczu porażki i · 
jeśli się dziś jeszcze nie załamują., jakby zdecydowani 
walczyć o swe złudne prawo " Herrenvolk'u " do 
ostatka, to raczej dlatego, ie rozumieją, iż świat po 
raz drugi oszukać się nie da. i nie pozwoli, by przyszły 
pokój stal się tylko nowym zawieszeniem broni. 

Dla nas, Polaków, dzień dzisiejszy jest świętem 
podwójnym, jest on bowiem 25-tą, rocznicą dnia w 
którym Polska. po 123 latach niewoli, zrywając krę
pują.ce ją pęta, stanęła. wolna w gronie wolnych j 
zbratanych narodów. Jak dzisiaj tak i wówczas 
mieliśmy przy sobie życzliwe i pomocne dłonie 
naszych potężnych sojuszników i przyjaciół : W. 
Brytanii i Stanów Zjednoczonych, do których wów
czas, tak jak i dziś, odnosiliśmy się z wdzięcznością i 
zaufaniem. Mieliśmy wówczas w gronie mocarstw 
zwycięskich naszego tradycyjnego sojusznika -
Francję. Dzisiaj Francja po krótkim i tragicznym 
zaćmieniu jej narodowej chwały powraca do swego 
dziedzictwa. Witamy ją z tą sam~ zawsze wierną 
przyjairuą i lojalnością. 

Przed 25 laty stanęliśmy do życia samodzielnego 
w kraju straszliwie zaniedbanym przez rządy zabor
cze i zniszczonym \V czasie wojny, która przez 4 laLa 
toczyła się na naszym terytorium. Uzyskaliśmy 
najcenniejszy skarb : wolność; nie otrzymaliśmy 
natomiat1t jakiegokolwiek o<ls~ko<lo wania dla wy rów -
nania olbrzymich strat poniesionych prz~ nasz nie
bogaty k-raj. Niezawsze znajdowaliśmy pełne zrozu. 
mienie u naszych przyjaciół na Zachodzie. Zarzu
cano nam niekiedy trudny charakter, niedoceniano 
jednak ogromu zadań, jakie przed nami stały i pię
trzących się przed nami trudności. 
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Podjęliśmy się tych zada,11 z żarliwą. energią. i 
optymizmem. Nie przypisuj emy sobie nieomylności 
i nie twierdzimy ie wszystkie nasze zadania wykona
liśmy bez błędu , jednak wbrew niesprawiedliwym i 
nieprzychylnym kryty·kom, na. których nam nigdy 
nie zbywało w cią.gu tych 26 lat i na których nam 
nie zbywa i dziś -- stwierdzić możemy, ie przez te 
lata osiągnęliśmy bardzo wiele. Po usunięciu 
2gliszcn i odbudowaniu zniszczeń podjęliśmy w wielu 
kierunkach naraz pra,cę konsekwentną i owocną. 
Obejmowała ona równocześnie duchową i materialną. 
stronę narodowego życia. Ogromny wysiłek poś
więcony został szkolnictwu W$zystkich rodzajów i 
stopni, zaniedbanemu świadomie pr'lez mocarstwa 
rozbiorowe oraz równie zaniedbanemu zabezpiecze
niu klas pracujl;\:cych. 

Wprowadzone w Polsce ustawodawstwo socjalne 
postawiło ją w pierwszym szeregu państw dbałych o 
racjonalne rozwiązanie aktualnych zagadnień społe
cznych. Polska produkcja rolnicza i przemysłowa 
została rozwinięta i wzbogacona przez rozciągnięcie 
jej na nowe dziedziny. W południowej połaci kraju 
stwoq.ono nowy okręg przemysłowy. Otwarto nowe 
szlaki handlowe przede wszystkim do krajów zamor
skich przez Gdańsk i zbudowano w t,ym celu no,vo
czesną. Gdynię, torując tym sposobem drogę dla przy
szłego rozwoju międzynarodowych obrotów Polski. 
Pokazaliśmy wreszcie, ie umiemy żyć w zgodzie z 

sąsiadami bez naruszenia. pokoju, choć zdecydowani 
bronić swej wolności, i swych granic. Ta jednomyśl
na postawa Narodu Polskiego, wyrażona w zawar
tych z sąsiadami paktach o nieagresji, nie uchroniła 
go jednak przed napaścią w r . 1939. Odrzuciwszy 
żądania wroga godzą.ce w prawa suwerenne i inte
gralność Państwa, Naród nasz tnva do dzisiaj w 
oporze równie twardym, przeciw niemieckiemu 
najeźdźcy , jak ten, który kazał mu bronić stolicy do 
upadłego, choć wiedział, że czyni to bez nadziei.· 
Bezkompromisowa. w sprawie ideałów wolności 
narodu i człowieka posta.wa Polski zjednoczyła w 
walce wszystkie warstwy społeczne, wszystkie kie
runki polityczne i jest podstawą tej jedności , jaka 
łączy Naród w Kraju, Naczelne Władze Rzeczypos
politej Polskiej na uchodźctwie i Siły Zbrojne wa.l
ezące u boku Alia.ntów. Wytrwa.nie Narodu naszego 
w jego na.jcięiszej próbie utrwaliło w sercach bryty j
skich przyjaźń dla Polski . Nie jesteśmy nieznani 
Wam jak wówczas przed ćwierćwieczem . Znacie bli
iej nasze słabości , ale także i nasze z.ale ty, i naszą silę 
konstruktywną., którą. dotychczas doceniać umieli 
lepiej od Was nasi wrogowie, zawzięci z tym większą. 
nienawiścil;\: na naszą zagładę. 

My zaś nawzajem nauczyliśmy się gorąco podzi
wiać i cenić cnoty brytyjskie ; odwagę i wytrwałość, 
umiłowanie ideału i tradycyjną lojalność. Nie zapo
mnimy nigdy, że W. Brytarua. spontanicznie, wiel
kodusznie sama zgłosiła gwarancję swoją dla Polski 
jako zrą.b, na którym oparty został sojusz łączący 
nasze kraje. Kiedy więc pierwsi z grona Narodów 
Zjednoczonych podjęliśmy bój z hitleryzmem, uczy
niliśmy to ze świadomością, ie choć czekają nasz 
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naród bolesne klęski i niewymowne ~ierpienia a rozwi
nięcie potęgi brytyjskiej wymagać będzie czasu - to 
pomoc ta jest tymniemniej niezawodną. Wierzymy 
głęboko, że łl;\:CZl;\:cych nM więzów nie zdoła rozluźnić 
taka czy inna przemijająca koruunktura. Stoimy 
przy Was i przy Stanach Zjednoczonych, potężnych 
demokracjach, które symbolizują dla nas wielkie 
postacie Premiera Winstona Churchilla i Prezydenta 
Franklina Roosevelta. Nie raz jeden dali oni wyraz 
swym uczuciom przyjaznym dla Polski. Jesteśmy z 
Wami i ze wszystkimi Narodami Zjednoczonymi, 
które nawzajem pragną przyjaznej i bliskiej współ
pra<;y i nami. Chcemy wierzyć, ie wśród współ
pracujących z nami znajdzie się takie i nasz sąsiad 
wschodni, którego akcja wojenna w obronie przed 
napaścią, niemiecką, oddala tak wielkie usługi 
wspólnej sprawie Narodów Zjednoczonych. 

Z Wami stoimy na dziś, na jutro, na pogodę i na 
burze, których niestety nigdy jeszcze nie zabrakło w 
stosunkach między ludźmi a którym sprostać zdoła.ją. 
tylko żeglarze przytomni i rozważni, ale także i 
śmiali." · 

Przemówienie Prezesa Rady Ministrów : 
" Dzień ll listopada. 1918 ro ku-dzień Armistice -

pieczętujący przegraną. militarn~ Niemiec łączy się z 
powstaniem do życia. Niepodległej Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej nakreśli! wysiłek 
dokonany w Polsce, w tym, jakże krótkim okresie, 
zakończonym nowym najazdem Niemców na nasz 
Kraj i wskazał na węzły wspólnej walki i uczucia. 
przyjaźni wiążące nas w tej wojnie. 
Korzystając z przywileju przemawiania w gronie 

ludzi, których udział w wysiłku politycznym i wojen
nym W. Brytanii jest tak wybitny, nie będę się 
oczywiście zajmował przeszlościfł 1918 roku . Nowa 
wojna z Niemcami, od której nie uchronił nas 1918 
rok, będzie wymagała jeszcze wielu ofiar i poświęceń, 
w chwili jednak, gdy zbliża się ku końcowi, warto 
raczej rozważyć niektóre wnioski, które się z tej 
oka.zji nasuwają. 

Na. pierwszy plan wysuwa _się kwestia zabezpie
czenia przyszłego trwałego pokoju. 

Troska o przyszły, trwały i sprawiedliwy pokój 
zajmuje nie tylko myśli polityków, ale tętni w sercach 
walczą,cych żołnierzy i nie opuszcza walczących w 
podziemiach , mordowanych i teroryzowanych oby
wateli krajów okupowanych. 

Jednym z warunków trwałego pokoju jest kom· 
plet ne pobicie i okupacja całych Niemiec. 

W 1918 roku oblicze polityczne Niemiec zostało 
zmienione, ale to nie przeszkodziło militarystom 
niemieckim uważać listopad 1918 roku tylko za 
początek przerwy w walce o hegemonię Herrenvolku 
nad światem i przygotować się do nowej wojny 
światowej. 

Naród niemiecki odpowiedzialny za wszczęcie tylu 
wojen, za krzywdy. mord i terror nad tylu innymi 
narodami, musi nie tylko być pobity militarnie, ale 
wyjść z tej wojny z uczuciem w pełni pokonanego, 



ukaranego za zbrodnie i dać pełne zadość uczynienie 
za krzywdy i szkody dokonane innym . 

Bombardowanie Niemiec jest jednym z najlep
szych środków odstraszają,cych przyszłe pokolenia 
niemieckie od myśli o nowej wojnie. 

Niemcy nie zapomną, śmierci i zniszczenia, jakie 
im przynosi wojna na ich własnym terenie oraz kon
Rekweneyj, kt.óre im przyjdzie ponieść za zbrodnie i 
zniszczenia gdzieindziej przez nich dokonane. 

Więdzą, o tym sami Niemcy, którzy się często 
chcieliby wykupić od kary za spowodowanie wojny 
oraz za zbrodnie, gloszą,c, ie Hitler a nie naród nie
miecki jest ich jedynym sprawcą. Wszyscy którzy 
to głoszą,, wiedzą,, że siła zaczepna Niemiec nie będzie 
złamana gdyby się Niemcy potrafili uchronić od 
okupacji własnego kraju poświęceniem Hitlera i jego 
kliki. 

Dyktatura nazizmu zniszczyła wszelkie opozycyjne 
ruchy polityczne, wypędziła je poza granice Reichu i 
wymordowała przywódców politycznych w Niem
czech. Ten fakt powoduje, .. że, jakkolwiek mora.le 
Niemiec dzisiaj wśród ludno~ci cywilnej je13t niższe, 
rui w roku 1918 to rewolucji we,~nętrznej innej jak 
zorganizowanej taj nie przez Sztab Generalny, samych
że hitlerowców, junkrów pruskich dla ratowania 
narodu niemieckiego, nie należy się spodziewać i 
dlatego pobicie N1emiec w tej wojnie musi być 
kompletne i nie może być zahamowane w żadnym 
stadium. Z tego zdają sobie s~ra.wę wszyscy. 

Maszyna wojenna Niemiec 1 terror Himmlera, 
chroniąc od rozkładu wewnętrznego , będą stanowić 
w dalszym cią,gu podstawę, na której walka do sa
mego końca z Niemcami będzie krwawa i nieustępli
wa, mimo klęsk na frontach, zwłaszcza tak długo, jak 
żołnierz Rzeszy będzie walczył poza. jej granicami. 

Doświadczenia tej wojny wykazują, ie świat na 
nową, wojnę pozwolić sobie nie moie, pod grozą 
całkowitego zniszczenia. cywilizacji i kultury. 

Rozwój techniki, totalizm tej wojny wykazały, że 
niema bezpiecznego zakątka na świecie, że świat się 
skurczy!, zmalał, że wzrosła współzaleiność państw 
i narodów. 

'.Vszystkie narody świata spostrzegły, że nikną 
resztki izolacjonizmu, a rośnie zrozumienie komecz
ności współżycia i wzajemnego poszanowania wol
ności, wolności człowieka i wolności na.rod u. 

Człowiek, któremu totalizmy odebrały wolność. 
zabrały i zniszczyły dorobek pracy, rozbiły rodzinę, 
uczyniły z niego niewolnika, żyje takim pragnieniem 
wolności, że nawet własne życie, które mu jedyne po 
stracie wszystkiego zostało, gotów jest teraz zawsze 
poświęcić dla wolności. 

Tego człowieka nawet wolność Kraju, ale bez gwa
rancji wolności jednostki w nim, już nie zadowoli. 

Wojna więc przyniosła. za sobą naturalne, ogólne 
pragnienie pokojowego współżycia narodów, w opar
ciu o wolność jednostki i narodu. 

Powszechne zrozumienie i uszanowanie oraz zreali
zowanie w życiu tych zasad leiy u podstaw powszech
nego i trwałego pokoju. To praktycznie prowadzi do 
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uznawania demokracji w życiu wewnętrznym naro
dów i współżyciu międzynarodowym. 

Demokra..cja. prawdziwa, pełna demokracja, gdy 
chcemy mieć trwały pokój , będzie formą. ustrojową 
narodów i uwolnionych krajów po wojnie, na niej 
będą, formowane rządy, wybierane przez wolnych 
obywateli. 

Ale r6wnie1. t.ak jak clemokracja. w wolnych wybo
rach pociąga do odpowiedzialności i współdziałania. 
nie tylko niektórych obywateli, a przeciwnie wciąga 
wszystkich, biednych i bogatych, więcej i mniej 
wykształconych, tak również demokracja w współ
życiu narodów musi wciągać do odpowiedzialności i 
współdecyzji wszystkie narody. 

Nie byłoby demokracji w ta.kim kraju, gdzie 
tylko uprzywilejowani mieliby prawo głosu i nie 
byłoby demokracjj we współżyciu międzynarodowym, 
gdyby tylko niektóre narody miały prawa, a. inne 
stawały tylko w charakterze petentów, których w 
zależności od koniunktury lepiej czy gorzej by się 
traktowało, Bylol;>y tQ zapr.zeczeniem demokracji 
i poderwałoby podstawy trwałego pokoju, <;lobro
bytu i sprawiedliwości. 

Zasadniczym zagadnieniem jest uchronienie świata 
od nowej agresji niemieckiej. 
Pragnę siczególnie _pod:kreślić konieczność obrony 

Europy powojennej przed hegemonią gospodarczą, 
Niemiec, która stwarią. podstawy hegemonii polity, 
c-znej i wojskowej. 
Chcąc unikn~ hegemonii gospodarczej Niemiec 

w E urÓpie, na którą Niemcy liczą nawet na wypadek 
przegranej wojny, sądzą,c, ie ewentualna. niezgoda 
wśród zwycięzców, przestawienie gospodarcze doko
nane przez Niemców w czasie wojny w krajach 
okupowanych i t.p. stworzą, te możliwości , trzeba 
będzie spełnić dwie rzeczy : 

1) Przyjść z szybk~ pomocą krajom okupowanym, 
które na korzyść Niemiec ograbiono, by przynaj
mniej dać im równość startu. Wyniki konferencji 
U.N.R.R.A. w Waszyngtonie mogą rozwiązanie tego 
zagadnienia znakomicie przyśpieszyć. 

2) Pójść w Europie na stworzenie federacji państw, 
które tworzą,c zespoły państw mogą korzystniej się 
bronić przed hegemonią, i ekspansją. Niemiec, a przy 
współpracy ze Zjednoczonymi Na.rodami podnosić 
stopę życiową swych obywateli. Obranie tej drogi 
będzie tym bardziej konieczne, ie z jednej strony 
nie może być powrotu w żadnym kraju do autarkii 
gospodarczej, z drugiej zaś strony zapowiadana 
współpraca na gruncie międzynarodowym moie być 
łatwiej zrealizowana przy istnieniu federacji .mniej
szych narodów, dla wypełnienia luki jaka zaistnieć by 
musiała przy rozbiciu świata na. większe mocarstwa i 
mniejsze organizacje państwowe. 

Troska o trwały pokój i o uniezależnienie 
Europy od hegemonii Niemiec kazała jui w 1939 
roku wysunąć Gen. Sikorskiemu koncepcję federacji 
mniejszych na.rodów w Europie Środkowej i forso
wać ideę porozumienia polsko-czechosłowackiego ja
ko jej zaczątek . Cały naród polski , mimo trudności 



Dz.iennik Us~w Nr. 12 

jakie zaistnia.ły, -pozostał wierny tej idei po dziś 
dzień. 

Tendencje pokojowe, wypływające z instynktu 
samoobrony przed hegemonią Niemiec, pragnienie 
lepszej organizacji i współpracy politycznej, socjalnej 
i gospodarczej Europy Środkowej w oparciu o 
związki federacyjne, kierowały politycznymi pra
cami Gen. Sikorskiego. Kierują one również obec
nym Rządem, bez względu na to, czy w danej ko
niunkturze politycznej są popularne czy nje. 

Wobec rozwoju techniki i gigantycznych potrzeb i 
zmagań, ostateczne zwycięstwo w nowoczesnej woj
nie wymaga takiego nagromadzenia zasobów ludz
kich i materiałowych, że żadne mniejsze państwo w 
pojedynkę, czy federacji, nie może nawet mal'zyć o 
celach zaczepnych w stosunku do wielkich mocarstw, 
wiedząc jak straszliwymi za to zapłaciłoby konsek
wencjami. 

Z tego z drugiej strony wypływa wniosek, że 
wielkie mocarstwa mogą w pełni zaufać mnjejszym 
narodom i czynnie wciągać do współpracy i współod
powiedzialności w urządzaniu powojennych stosun
ków między narodami, wykorzystując te wielkie 
wartości, jakie mniejsze narody wniosły i wnoszą. do 
cywilizacji i postępu świata. 

Dziś, gdy po czterech latach wojny, najpotężniej
sza w dziejach zaczepna maszyna wojenna Hitlera, 
zaczyna wyraźnie już·trzeszczeć i chylić się ku upad
kowi, coraz bardziej rośnie zrozumienie, że niema na 
świecie siły, któraby w pojedynkę mogła pokusić się 
z powodzeniem o panowanie nad światem. 

O ileż łatwiej równjeż wobec tej lekcji, jaką 
przyniosła nam wojna, będzie budować organizacyjną 
formę współpracy narodów, rozumiejących swą 
współzależność we współżyciu pokojowym. 

Tak konferencja w Moskwie jak i uchwały Senatu 
amerykańskiego słuszne wyciągają wnjoski z doś
wiadczeń tej wojny, gdy chodzi o potrzebę między
narodowej współpracy świata. 

Decyzje konferencji moskiewskiej mają zasadnicze 
znaczenie dla przyszłości. Decyzje te postanawiają 
we wspólnym zgranym wysiłlru strategicznym przy
spieszyć ostateczne uderzenie pneciw Niemcom 
celem ich zmiażdżenia; ustalają. zasadę współdzia
łania międzynarodowego połączoną z zaniechaniem 
podziału Europy na sfery wpływów ; zapowiadają. 
utwo~enie międzynarodowej organizacji narodów 
dużych i ma,lych na zasadzie suwerenności i rów
nosc1 ; zobowiązują wzajemnie sojuszników do 
wycofania swych wojsk po ustaniu działań wojen
nych z terytoriów okupowanych przez państwa. 
'' osi " ; za.powiadają uwolnienie Austrii, jako dalszy 
dowód prawa narodów do niezależnego bytu i koniec 
legendy nienaruszalności terytorialnej Niemiec 
któreby tylko unianą. osób rzą.dząoych chciały 
. okupić koszta wojny, przy zatrzymaniu dla siebie 
terenów ongiś zrabowanych, aby z.a.chować siły 
i granice strategicznie odpowiednie do nowej agresji ; 
zapowiadają przykładne ukaranie zbrodniarzy 
wojennych. 

Są. one cla.ls2ym krokiem na drodze wypełnienia. 
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zasad czterech wolności Prezydenta Roosevelta, 
Karty Atlantyckiej, postanowień konferencji Chur
chill - Roosevelt w Casablance i Quebec'u, dekla
racji Sikorski - Stalin, stanowiąc dalsze podstawy 
ideologiczne w wojnie prowadzonej przez Zjedno
czone N a.rody. 

Od postawienja zasad ideowych do ich pełnych 
realizacji zawsze daleka jest droga. 

W kolejności idzie w pierwszym rzędzie koniecz
ność wygrania wojny, której poświęcony jest cały 
wysiłek wszystkich Zjednoczonych Narodów. 

Trzeba jednak dodać, ie im bliżej jesteśmy 
końca wojny, tym bardziej opinia publiczna świata 
przywiązuje wagę do deklaracji i oświadczeń, tym 
pHniej bada treść poprzednich postanowień i kon
frontuje z wykonywaniem głoszonych zasad i z 
treścią nowych deklaracji i postanowień . 

W szczególności zaś czule rea~ują serca i umysły 
narodów okupowanych, które krwawią,c się w walce i 
cierpiąc, zahartowane na widok krzywd ze strony 
nieprzyjaciela, odporne na kłamstwa propagandy nie
mieckiej, wydelikaconym słuchem chwytają wszelkie 
wiadomości ze strony sojuszników, na których całe 
swe zaufanie, wiarę w pnyszłość i uwolnienie posta
wiły. 

Do takich należą słowa wypowiedziane przez 
Premiera Churchilla w listopadzie I 940 roku, a. przy
pomniane przed wczoraj w jego przemówienju w 
Mansion House, zobowiązania. się Wielkiej Brytanii 
do uwolnienia narodów z pod jarzma niemieckiego. 

Pozwolą Panowie, że przejdę teraz ściśle na grunt 
polski. 

,Jedno z licznych podziemnych pism w Polsce, 
omawiając wysiłej zbrojny Narodu Polskiego i jego 
ideowe przesłanki · pisze : 

'' W świecie tyranii człowiek jest niczem. My 
stoimy po stronje świata wolności , hołdując za.sa.dzie: 
najważniejszą rzeczą jest człowiek - jego wolny 
duch - jego niezależność gospodarcza. 

W tym wielkim światowym konflikcie Polska nie 
jest nieobecna., Nie jesteśmy małym na.rodem sie
dzą,cym w bocznym za.ka.marku, którego bieg zda
rzeń nie wentyluje. Siedzimy na. otwartym szlaku, 
po którym swobodnie chodzi historia i gdzie formu
łuje się postawa ideowa. człowieka. . 

Nie zdarzyło się nam nigdy w przeszłości, a.ni 
w teraźniejszości, abyśmy byli krajem, którego posta
wę ideowo-polityczną, formuje strach przed ofiarą. 
życia. lub miema, lub finansowe zastnyki. Nie 
próbowaliśmy nigdy kupować tego, za co wielki 
naród musi płacić krwią.. Siedzimy w niebezpiecz
nym miejscu na. świecie i rozumiemy, jaką wartość w 
cementowaniu narodu i państwa miała i mieć będzie 
krew, przelana przez Polaków, na różnych szlakach 
świata za wolność naszą i cudzą. " . 

To wyznanie ideowe daje nam wgląd w nastroje 
i ducha. Polski podziemnej. 
Gdyśmy stawali do obrony naszego Kraju, prawa 

dla wolnego życia naszego Narodu i integralności 
naszych granic w 1939 roku, wiedzieliśmy jakie nie
bezpieczeństwo przedstawia dla nas hitlerowska 
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maszyna wojenna. Ale wiedzieliśmy równ1ez, ie 
pomocy w walce o słuszne swoje pra~va. może spodzie
wać się tylko ten naród, któr5· nmje ceną swej krwi 
placi6 cenę swej wolności. 

Miliony za.płaciły za to życiem, ległszy w kampanii 
wrze.4niowej, w walce podziemnej, kt.óra trwa od 
pierwszych dni tej woj n)·. w obozach koncentrac.vj
nych. Płacili za to ż,vciem nasi lotnicy, którzy 
brali ndzia.ł w bitwie o W. Brytanię, czy nalotuch 
na Niemcy lnb Wlochr. marynarze. którz,r polegli w 
bitwach o At.tant,yk. o morze Hródz.iemne. przy 
transportach materiałów do Mnrmai',ska cz.,· Archan
gielska; żołnierze polegli w lrn.mpanii frn.ncuskit•j, 
norweski<>j czy w 1.'obrnkn. 

Nie wy<łal.iśmy Quislinga.. 
Nru;z ruch podziemny walczy przeciw Niemcom,· 

płacąc krwawo za akty tenoru i gwalt,n. doko11ywan<' 
prz<'z Niemców na nie~dnnej lmlnoifoi cywilnej. 

C:ot.{,w on jest prz.v pomocy aliantc'.>w st.ocz.vć 
deey<lują,cy bój 'l. krwawymi foflzystowskimi zbirami 
niE'mieckirni, ok,, pująe)·mi polski kra.i. 

Armia Polilka w r,unach 1<trategii alianckiej we~.mie 
wlzial w boju. 

Do ·m'łpólnej sprawy wnieśli~my i wnosimy w~z.r
Htko. co z si<'bi~ <ln.ć mogliśmy. 

Najnie1nzyjernniej1,:zą rzeczą jest, mówić: o fflda<lzie 
wla.mym do wspólnej walki. 

Pełna wartoM· t<'j akcji często nie może brć nawet 
<b:iś nja.wniona. · · 

I\ iedy jednak w sprawi<" polskiej czę,;;to pirnuje 
milczenie, a. co gor~za ataknje się nas ui<'slu,-zni('. 
zmunon.v jestem przypomnieć nm,zą walk\' i pracę 
dokonyw·aną z własnego obowiązku. nk C1d~r.nn1jącą 
jedn:i.k niemałą rolę w tt>j wojnie. 

Kiedy zaczyna się dzi~ wysm,...-ać argument,,\· ponie
sionych ofiar, kiedy prawo po<lejmow,111io decyzji 
przyznaje się tylko tym, którzy mogą swe decyzje 
poprzeć silą wojskową,, jest mym obowiązkie-m 
przypomnieć opinii publicznej wkład mego Kraju, 
jego ofiary i rolę jaką odegra.I on ocl. picrwi;zych dni 
tej wojny. 

Decyzje konferencji moskiewskiej, w;y,niarn ~pra
wiedliwości na winnych zbrodni Niemctwh, mój 
Kraj przyjął ze szczególnym zadowoleniem. 

Ciągle z tym Kraj wyfiłępował do Rządu, a Gen. 
Sikorski w roku 1941, na konferencji w St. Jamc./s 
Pa.lace, spmwę tę postawił mt plcnnm między
narodowym. 

Kraj mój wydanymi i wykonanymi na zbrodnia
rzach niemieckich wyrokami śmierci odpo,,,iedzia.ł i 
odpowiada na stale lama.nic- pra\\'a międzynarodo
wego i znęca.nie flię nad niewinną ludnością w Kraj 11. 

Polacy sa narodem miłującym pokój. są, nimi także 
z natury rzeczy chlovi i robotnicy polscy, stanowiący 
większość olbrzymią. spolecze11stwa. Pragną oni naj
goręcej pokojowego współżycia z sąsiadami. Polska 
zawart,emu układowi o nieagresji z Rosją a nclrn·alo
nemn jednomyślnie w Parlamencie Polskim przE>z 
wszystkie stronnictwa, tak rz~dowe jak i opozycyjne, 
została. zawfize wierna mimo różnych pokus niemiec
kich. Gotowi byliśmy zapominając wiele, do w~pól-
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pracy i pokojowego współżycia z Rosją i w <lal1,:zym 
ciągu t.ę gotowość w pełni deklarnjemy. 

Ma.my dH:1.e uzna.nie dla boha.terstwn wojsk Howiec
kich, broniących swej ziemi ojczystej. Rozumiemy 
to. przede wsz,r8tkim m.,·, Polac.,·, którzy zaw~z~ 
goto,11-i byliśmy przelać krew w obronie 7.icmi ojczy
stt>j. 

Również w <łzie<lzini<> ustrojowej przyszłej Polski 
ma.my wyraźne oblicze. Deklaracja Rządu Gen. 
Sikorskiego z grudnia rn:rn l'Okn i lutego l!l42 roku, 
staje bez zast,rzeżei'l. na gruncie demol<mt,ycznym. 

\V pierwszym oświ1\.dc7.E>ni n rzą.<lowym przedło
żyłem Krnjowi <kc:n•,k o rozpisaniu uczciwych, 
{l0mokratycz.nyeh wylJor<·)w natychmia1,:t po wyz· 
woleniu 1( raj u i :-:nkoikz<'11 i u {iziała.1i "·ojC'nnych. 
01lpowiednia uHtaw~\ j,'8t, ,.,.. przygotowaniu. 

T,icznc> w czasie tc-j 11·ojny były wypowied:t.i i 
oświadc~C'nia Kraju, opowiadające się wyraźnie za 
ustrojem demokratycznym Polski. Ostatnio w <lnin 
l 5 sierpnia. tego rok n c1.tery stronnictwa Kraj 11, 

reprezentujące absolntną większość polskiego społe
cw11st wa. współdziałając z delegn.t,e.m Rzą<lu w 
Kraju, opuhlikowaly swój program, pokrywający 
się całkowicie z <lem0krntycznym programem i 
polityką Rządu Pol:;kic-go w Londynie. 

\V wyborze 11st,roj11 Polska Po(hiemna walczą.ca i 
ciC'rpią.ca. jest zdecydowana... Będzie to Polska de
mokratyczna, rządzona przez Rzą,d, opart,y o ,\ olną 
11·olę Hpołecze,11-t.wa, walcząca w cza.sie wojny wic-mie 
i {Io osta.tniej eh\\ iii pr1.y boku ,-,,wycli alia11t6w, 
pragnąca pokojowego w~pól:i,yci:i z sąsiadami, Polska. 
postQpu. wolności i r(>wnych praw dla wszyst,kich 
ol\v,vatdi, Polska ~prnwi<•1lliw0Aci społecznej. 

Kraj nasz pr,,,vjąl z nulo:-<cią <lecyzję przyspies7.enia 
wojny i zabt>zpiec7,enia. ~~·i,1,ta. od nowoj agrc>sji nie
mieckiej. 

1Vyfiuwa.ne przez Krnj żądanie przyznania. Polsce 
od Niemiec ziem, l>lusznie ~ię Polsce należących, wy
pływa z troski o zabezpieczenie trwa.lego pokoju, z 
troski o rozbrojenie Niemiec, zabezpieczenie poli
tyczne, st,rategiczn~ i gospodm·cze Polski oraz jej 
sąsiadów o<l nowej wojny. 
Przemawiając w imieniu Kraju z któ,·ym ~zą,d 

"Polski jest naj~ciślej związany 11c;1,ucia.mi i zaufaniem 
Polonii io..grani(\7.llc>j są<faę, ie również i my, Pola.cy 
mamy to dolm' pn1,wo, któr<' posi,u.la ka~.d_;· legnlny 
rz.ą<l wyst.ęp11jący w obro11ic- interesów swego Kra.ju. 
Gdy Kraj mój odno1ii i-ię z za.ufani0111 do idc-owych 
})l'ZeRlanek obov.;ą?.njących ~arody 8pn,ymiN·zon<> 
w tej wojnie, niozak1.nych od etapów t.<·j wojny i 
niezależnych od koniunktury polit-.n:znej i srtuacji 
na front.ach, 11·i~rz1;, it• t:tk ja.k pierws1.y wstąpił 
do walki obronnej z nnjeźdźc1) niemieckim, ta.k w 
pełni <loc;1,elm się woln0ści i zadośćuczynienia i 1;tani<• 
w rodzinie narodów do twórc,:;ej, pokojowej współ
pracy na. lepszą i szcześliwsz,} przyszłość ludzko:;ci. 

Mam niezachwianą wia:rę, :i:e z niewypowiecl;1,ia.nych 
cierpie(\ niezliczonych milionów, z nowego brater
stwa broni narodów zjednoczonych, z min i zgliszcz. 
miast, wsi i miasteczek, tym m;1,em będziemy zdolni 
stworzyć na.prawdę- nową ludzką społeczność. 



Po ostatniej wojnie mimo zawodów w wielu &zie-
. &zinach, jeden wielki cel został osiągnięty : było nim 

wyzwolenie licznych, ujarzmionych narodów, które 
w długim okresie czasu cierpiały pod okrutnym uci
skiem. Tego osiągnięcia nasz naród nigdy nie za
pomni i zawsze będzie mu droga pamięć o ofiarach i 
bohaterstwie Brytyjczyków poległych na polu 
chwały. 

Ich synowie podjęli walkę 1; pr1;e<l dwud1;iestupię
ctu lę.t z tą. samą niezrównaną rycerskością, poświęce
niem i odwagą dodając nowego blasku i nowej chwały 
kartom brytyjskiej historii. 

126 Dziem}ik l'st,a.w ~r. I:! 

Pragnę złożyć _głęboki hołd zarówno ojcom jak 
synom. Pragnę złożyć hołd całemu brytyjskiemu 
narodowi - kobietom i dzieciom, młodym ista.rym
za jego niezłomną determinację na mo1'7,8.ch, w pne
stworzach, na polach bitew, w pracy na roli, w 
fabryka.eh i stoczniach, za determinację wykazaną. 
w czasach walki samotnej z jedyną obietnicą. krwi. 
potu i łez , daną przez największego przywódcę 
naszych cza::sów W.ul.St.ona Churchilla. 

Będzie zadaniem nas wszystkich ?.8,Chować osiąg
nięcia ojców i ukoronować ofiary synów sprawiedli
wym i trwałym pokojem. 

Tlooitono z polecenia. Ministra. Sprawiedliwości w Drukarni Goo. Barber & Soo Ltd. w Londynie, 

Cena. 1/-. Numer niniejszy mofna naby6 w Uinistc.rstwie Spra.wieclliwości, 39, St . .Taroes's Street. 


