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22 
DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 11 PAWZIERNIKA 1944 R. 

o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolltej z dnia 31 grudnia 1943 r. o wydatkach l dochodach państwowych na 
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1944 r . 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

Art. 1. 

W dekrecie Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 
31 grudnia 1943 r. o wydatkach i dochodach pań
stwowyoh na okres od l stycznia do 31 grud
nia 1944 r. (Dz. U. R. P. z 1944 r. Nr. 1, poz. 2) 
wprowadza się następujące zmiany : 

1) Wydatki zwyczajne wymienione w art. 1 pkt. l 
dek,etu zmniejsza. się o i:100.000.-.-; 

2) Wydatki nadzwyczajne związane z wojną, 
wymienione w art. 1 pkt. 4 dekretu, zwiększa 
się o noo.ooo.-.- ; 

3) W załączniku Nr. l do art. 7 dekretu (wykaz 
etatów centralnych urzędów państwowych) pod -
wyższa. się ilość eta.tów : 

pracowników I kategorii o l 
„ III „ o 6 
» IV o 8 

" 
V o 2 

" 
VIII „ o 2 

oraz zmniejsza. się ilość etatów : 
pracowników !Ila kategorii o 1 

VI „ o 4 ; 

-i) W załączonym do dekretu budżecie na. rok 1944 
wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem 
kredytów dodatkowych oraz . zestawieniem 
zmniejszenia kredytów, za.łączonymi do niniej
szego dek,etu, 

Art. 2. 
Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini

strowi Skarbu. 
Art. 3. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1944 ,. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Ra.dy Ministrów : St. Mikołajczyk 

M.inister Skarbu : !.1Zulwik Grosf eld 



84 

Załącznik 
do art. 1, pkt. 4 dekretu . 

ZESTAWIENIE KREDYTÓW DODATKOWYCH. 

WYDATKC ZWYCZAJNE i:.10.480 

CZĘŚÓ I DZIAŁ I_PA.RAG!<~ WYDATKI IFUN~~ SZTERL 
··--. 

' 
4 I PREZYDIUM RADY MINISTRÓW 740 

I 
... ... . .. 

i 6 Delegat Rządu w Podkomisji dla Spraw Opieki nad 
Uchodźcami przy A.M.G.A.F.H.Q. ... ... . .. 740 

5 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH ... 2.380 
I I 
I 

Zarząd Centralny I I ł ... .. . ... ... .. . . .. 600 

I 
I :J Podróże, pnejazdy i pnewozy 600 ... ... ... . .. 

3 i Urzędy Zagraniczne ... ... . .. . .. ... . .. 1.760 

I 

I 
Wydatki owhowe- 510 

I 
... ... ... ... ... ... 

I 2 Wydatki rzeczowe .. . ... ... ... ... . .. 1.250 

7 I i MINISTERSTWO SKARBU ... ... ... . .. 2.400 

i 
3 Komisje, Delegatury, Kuratorzy 2.400 ... ... ... .. . 

I I I Komisja dla. Spraw oHzczędności żołnieny ... . .. ... 2.400 

11 I I MINCSTERSTWO I NFORMACJI ( DOKUMENTACJI 3.28{) 
I 

Zarząd Centralny I 1 ... .. . . ... .. . . . . .. . 3.280 
: 

' 
5 Opłaty poc-z;towe, telefoniczne i telegr·a.ticzne ... ... 700 

H Wydatki biurowe 
: ... . .. ... .. . ... . .. 1.200 
i 

Zakup inwenta.n t1, I 7 ... ... ... ... ... .. . 1.380 
' ·-

12 

I 
MINISTERSTWO PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 1.700 

l Zarząd Centralny ... . .. ... . .. ... .. . 1.700 
\ 

I l D po.sa.żenie ... ... ... ... . .. ... .. . l.700 
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Załącznik 
do art. 1, pkt. 4 dekretu. 
,, 

ZESTAWIENIE ZMNIEJSZENIA KREDYTOW. 

WYDATKI ZWYCZAJNE - ~tl0.480. 

OZĘśó I DZIAŁ IPARAGRAł' I WYDATKI FUNTY SZTERL 

- . - . --·- -· - . 

l I 
5 

r 
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH ... 770 

: ---------·-
I Zarząd Centralny ' 770 ... ... .. . ... . .. ... I -------

la. ' Uposażenie urzędników w st.a.nie do rozponądzenia. ... 770 

! 
... 

--------
6 i MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ ... ... 1:&10 

·~------
2 Wydatki na cele wojskowe ... ... ... . .. 1.610 

- · 
;1 

I 
Lotnictwo ... ... ... ... .. . ... ... 1.610 

8 MINISTERSTWO PRZEMYSŁU, HANDLU I ,-----
I 

ŻEGLUGI ... ... ... . .. . .. . .. .. . 1.760 
' --------
I 1 Zarząd Ceo tra lny ... ... ... .. . ... .. . 1.750 

-------·-I 
Uposażenie I l ... ... ... .. . . .. ... . .. 1.750 

I 
----·-

11 MINISTERSTWO INFORMACJI I DOKUMENTACJI 4.650 
------

I I Zarząd Centralny ... ... ... . .. ... . .. 1.410 
! 
I 1------

I Uposaien.ie ... ... ... ... . .. ; 1.410 
I 

. .. ... 
- .. ---·-· ---·-

3 I Działalność ogólna ... ... .. . ... . .. . .. 1.340 

3 I Wyda.wllictwa. 1.340 I ... ... ... ... . .. .. . . .. 
------

4 I DziaJafoość Informacyjna ... ... ... .. . . .. i.emo 
I 

.....__ ______ 
! 4 l Sieć terenowa, odczyty, propaganda. arty$tycwn. ... ... l.900' 
I >-----·-

12 I MINISTERSTWO PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 101.700 
- -----

2 Wydatki na Opiekę Społeczną ... ... ... . .. 100.000 

9 Pomoc dl&. Kraju I 100.000 

I 

... ... . .. ... ... .. . 

i 4 Kursy i staże ... . .. . .. . .. ... ... . .. 1.700 
I ------·-

2 
I 

Dział Rekonstrukcji Socjalnej 1.700 l ... ... ... .. . 
i 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 21 PAZDZIERNIKA .1944 R. 

o imlanle niektórych pnepls6w prawa o ustroju sądów powsieohnyob. 

Na. podstawie art. 79 ust. 2 usta.wy konstytucyjnej 
stanowię co następuje: 

Art. 1. 
Rozporządzenie Prezydenta. Rzeczypospolitej z 

dnia. 6 lutego 1928 r . za.wiera.ją()e " Pta.wo o usttoju 
sądów powszechnych" (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 93), 
zmienione: 

a.) ustawą z dnia. 4 ma.rea. 1929 r. (Dz. U. R. P. 
z 1930 r. Nr. 5, poz. 43), 

b) rozporządzeniem Ptezyden ta. Rzeczypospolitej 
z dnia. 24 listopada. 1930 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 80, poz. 626), 

c) tozporządzeniem Prezydenta. Rzeczypospolitej 
z dnia. 23 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 73, poz. 661), 

d) rozpol"Lądzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia. 7 października. 1932 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 86, poz. n4), · 

e) ustawą, z dnia. 14 kwietnia. 1937 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 30, poz. 220), 

f) ustawą. z dnia 9 kwietnia. 1938 r. (Dz. U . R. P. 
Nr. 24, poz. 213), 

ulega. zmianom przewidzianym w niniejszym dekre
cie. 

Art. 2. 
Uchyla się a.rt. I § 1 i § 2 pkt. 1 ustawy z dnia. 

9 kwietnia. 1938 r. o zniesieniu instytucji sądów 
przysięgłych i sędziów pokoju (Dz. U. R. P. Nr. 24, 
poz. 213) i przywra.ca się moc obowią:zują:cą. prze
pisów. prawa. o u.str.oju sądów powszechnych uchylo
nych powyższą ustawą., o ile dekret niniejszy n.ie 
stanowi inaczej. 

Art. 3. 
(J) § 2 art. 2 otrzymuje następujące brzmienie : 

" § 2. Tworzenie i znoszenie są.dów grodzkich, 
okręgowych, apelacyjnych i wydziałów 
zamiejscowych sądów okręgowyoh, 
oraz usta.lanie i zmiana. ich okręgów 
wymaga. aktu ustawodawczego.'' 

. (2) Skreśla się art. 3 w całości. 

(3) § l art. 4 otrzymuje następują.ce brzmienie : 
'' § 1. Mini.ster Sprawiedliwości rnoże w dro

dze rozporządzenia tworzyć w są.dach 
okręgowych wydziały karne dla nie
letnich." 

(4) Art. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

" Art. 5. § 1. Minister Sprawiedliwości oznaczy 
w drodze rozporządzenia w każdym 
sądzie okręgowym liczbę sędziów tego 
sądu jako sędziów śledczych. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może w dro
dze rozpol"Lą.dzenia. ustanowić siedziby 
dla sędziów są.du okręgowego, jako 
sędziów śledczych, poza. siedzibą tegoż 
sądu. 

§ 3. W przypadkach określonych w § l i § 2 
Minister Sprawiedliwości wysłuchuje 
uprzednio wniosku właściwego prezesa. 
są,du apelacyjnego. 

§ 4. Sędzia okręgowy śledczy nie może być 
bez swej zgody wyznaczony na stano
wisko poza siedzibą, właściwego sądu 
okręgowego. 

§ 5. W razie zniesienia stanowiska. sędzie
go okręgowego śledczego w miej
scowości poza siedzibą sądu okręgo
wego sędzia ten wraca do siedziby 
tegoż sądu." 

(5) Art. 7 otrzymuje następują()e brzmienie: 

" Art. 7. Minister Sprawiedliwości, po wysłu
chaniu wniosku właściwego prezesa 
sądu apelacyjnego, może zarządzić 
odbywanie poza siedzibą sądu 
stałych roków są.dów okręgowych 
i sądów grodzkich." 

(6) Art. li otrzymuje następują.ce brzmienie : 

" Art. 11. Sąd grodzki składa się z jednego lub 
więcej sędziów. Są,dem grodzkim, 
składającym się z dwóch lub więcej 
sędziów, kieruje na-0zelnik sądu gro
dzkiego." 

(?) W art. 12 skreśla. się słowa : " oraz, o ile usta.wy 
in.aczej nie stanowią, środki odwoławcze od orzeczeń 
sędziów pokoju ". 

(8) W art. 18 druga. c-zęść zda.nia otrzymuje nastę
pują.ce brzmienie : " środki odwoławcze od orzeczeń 
sądów grodzkich i sędziów pokoju oraz od postano
wień sędziów okręgowych śledczych." 
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(9) Art. 22 otrzymuje następujące br-z.mienie : 

" Art. 22. Sprawy karne należące do za.kresu 
działania wydziałów karnych. dla.· 
nieletnich rozpozna.je jeden sędzia." 

(10) W § 2 a.rt. 39 skreśla. się ostatnie zdanie, 
zaczynające się od słów : " W innych sprawach ... . " 

(11) Art. 48 otnymuje na.stępujące bnmienie: 

" Art. 48. Na.jpóiniej w listopadzie każdego 
roku zgromadzenie ogólne Sądu 
Najwyższego, sądu apela.cyjnego 
oraz sądu okręgowego wybiera na. 
rok następny ze swego grona trzech 
członków i trzech zastępców do 
kolegium a.dministra.cyjnego, w 
skla.d którego wchodzi ponadto 
z urzędu pręi,ęs sądu jako przewod
ruczący kolegium oraz dwaj na.j
sta.rsi służbą pi:i,ęwodl)iczący wy
działów : cywilnego i karnego." 

(12) Prz.ywraca $ię art, 51 w na.stępującym, brzmie
niu: 

" Art. 51. Zgromadzenie ogólne rozpoznaje 
sprawy przekazane mu usta.wa.mi, 
oraz te sprawy z zakresu admini. 
stracji sądowej, co do których 
kierownik sąclu zażąda opinii zgro-
madzenia ogólnego." 

(13) § 2 i 
brzmienie: 

" § 2. 

§ 3 art. 52 otrzymują następujące 

Podział czynności obejmuje równiei 
wyznaczanie sędzjów jednostkowych , 
ich zastępców, sędziów śledczych oraz 
zastępców sędziów i ustalenie kolej
ności zastępstw. 

§ 3. Podział czynności w sądach grodzkich 
ustala. kolegium administra.oyjne sądu 
okręgowego, po rozpoznaniu wniosku 
naczelnika sądu grodzkiego ". 

(14) W art. 55 zamiast wyrazów : "sądy dla. 
nieletnich " umieszcza. się wyrazy : " wydziały 
karne dJa nieletnich ", oraz zamia.st wyrazów : 
"sądu dla. nieletnich " umieszcza się wyra.zy : 
" wydziału karnego dJa nieletnich ". 

(15) W § 3 art. 57 skreśla się ostatnie zdanie: 
"a. co do sędziów śledczych dla spraw wyj~tkowego 
znaczenia. - przez Ministra. Sprawiedliwości ". 

(16) W art. 66 zamiast wyrazów: "sędziowie 
sprawujący kierownictwo tych sądów" umieszcza się 
wyra.zy : " naczelnicy sądów grodzkich ". 

(17) § 2 art. 67 otrzymuje następujące brzmienie : 

" § 2. W razie przerwy w urzędowa.ni u kierow
nika s~u, zastępcę wyznaczyć moie : 

a) Minister Sprawiedliwości - w sto
sunku do Sądu Najwyższego i sądów 
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apelacyjnych, spośród sędziów tego 
samego lub wyższego sądu ·; 

b) kierownicy sądów - w stosunku do 
sądów okręgowych i grodzkich, nad 
którymi pełnią nadzór, spośród sę
dziów danego sądu a.lbo sądów 
równorzędnych lub wyższych swego 
okręgu." 

(18) W art. 68 w punkcie c) dodaje się na lwńcu 
zdania słowa : " lub na stanowisku adwokata." 

Ponadto skreśla. się pkt. b), w zwi~zku z czym 
pkt. c) staje się punktem b), a pkt. d) punktem c). 

(19) W art. '10 w punkcie a) w miejsce wyrazów : 
" ,9ędzia grodzki sprp,wµją.cy ~ierowniotwo s9µu 
grodz;)<.ięgÓ " umieszcza ~ię wyrazy : " na.cz,elnik 
sądu grodzkiego ". 

(20) W § l art. 78 skr~la się słow/l, : "Sądu 
Na.jwyiszego " i dodaje § 2 w następuj~cym brzmie-
niu: 

" § 2. Sąd Najwyższy na zgromadzeniu ogól
tJ.ym uchwali dla siebie regulamin, 
który Minister Sprawiedliwości wyda. w 
drodze ro.z porządze.riia.." 

Dotychci~owy § 2 art. 78 otrzymuje kolejną 
liczbę 3. 

(21) W art. 83 skreśla. się ustęp c). 

(22) W art. 85 skreśla. się w punkcie a.) słowa ; 
" lub trzyletniej po złożeniu egzaminu sędziowskiego 
służby na. stanowisku sekretarza sądu okręgowego ". 

(23) Skreśla. się art. 86 w całości. 

(24) Skreśla się art. 87 w całości. 

(25) Art. 88 otrzymuje następujące brzmienie : 

" Art. 88 § 1. Przy obliczaniu lat służby wy
mienionej w a.rt. 85, służbę na 
stanowisku referendarskim w Pro
kuratorii Generalnej, w Minister
stwie Sprawiedliwości, na. stanowi
sku sędziowskim lub prokurator
skim w sądownictwie wojskowym, 
bądź pracę zawodową na. stanowisku 
adwokata zalicza. się w całości. 

§ 2. Warunek przesłużenia. określonych 
w a.rt. 85 la.t służby na poszczegól
nych stanowiskach sędziowskich lub 
prokuratorskich nie dotyczy osób, 
wymienionych w § 1. 

§ 3. Osoby wymienione w § 1 mogą 
ubiegać się o stanowiska. naczelni
ków sądów grodzkich, wiceprezesów, 
prezesów oraz prokuratorów sądów 
okręgowych, a.pelacyjnyob i Sądu 
Najwyższego, jeieli na stanowisku 
sędziego lub prokura.tora. sądów 
powszechnych pnesłużyły conaj
mniej trzy lata.." 



Dziennik Ustaw Nr. l2 

(2.6) W .. art. · 89 skreśla się ust. c ). . . 
(27) Art. ,90 otnymuje następujące brzmieme: 

"Art. 90. Sędziów, naczelników sądów gro
dzkich, wiceprezesów i prezesów 
S!łdów okręgowych i apelacyjnych 
oraz prezesów Sądu Najwyższego 
mianuje Prezydent Rzeczypospoli
tej na wniosek Ministra.. Sprawiedli
wości." 

(28) Art. 91 otrzymuje następujące brzmienie: 
" Art. 91. O każdym wolnym stanowisku sę

dziego, naczelnika ~u grodzkiego, 
wiceprezesa i prezesa sądu okręgo
wego i apelacyjnego oraz prezesa. 
Sądu Najwyższego obwieszcza się 
niezwłocznie w Dzienniku Unędo
wym Ministerstwa Sprawiedliwości, 
z oznaozeniem terminu zgłaszania 
kandydatów. Tryb postępowania 
1kreśli rozpo~zenie Ministra 
Sprawiedliwości.'' 

(29) Art. 92. § l. Na.. każde wolne stanowisko 
sędziego grodzkiego i naczelnika.. 
sądu grodzkiego oraz sędziego okrę
gowego kolegium administracyjne 
właściwego sądu okręgowego, przed
stawiając zgromadzeniu ogólnemu 
wszystkie kandydatury, zgłoszone w 
myśl art. 91 , wskaże w umotywo
wanej opinii trzech najodpowiedniej
szych kandydatów spośród osób, 
które zgłosiły swe kandydatury. 

§ 2. W ciągu czternastu dni po upływie 
terminu do zgłaszania kandydatów, 
zgromadzenie ogólne poweimie uch
wałę, w której wska.ie trzech kandy
datów na. dane stanowisko. Opinia 
kolegium administracyjnego nie jest 
dla zgromadzenia ogólnego wiążą:ca . 
Prezes są.du prześle w ciągu siedmiu 
dni uchwalę sądowi apelacyjnemu z 
dołączeniem opinii kolegium admini· 
stra.oyjnego i kwalifikacyj kandy· 
datów, którzy zgłosili się wskutek 
obwieszczenia.." 

(30) Art. 93 otrzymuje na.stępują.ce brzmienie : 
"Art. 93 § 1. Kolegium administracyjne ~u 

apelacyjnego w ciągu czternastu dni 
po otrzymaniu uchwały zgromadze
nia ogólnego sądu okręgowego wy
razi swą opinię o kandydatach wska
za.nych w uchwale, przyczym ze swej 
strony · może ponadto wskazać z 
podaniem motywów nie więcej, niż 
dwóch i~}"ch jeszcze kandydatów 
spośród osób, przedstawionych zgro
madzeniu ogólnemu sądu okręgo-
wego. · · 

88 C-ięść I. PO"i. 2S 

§ 2. Opinię kolegium administraoyjnego 
sądu apelacyjnego wraz z uchwałą 
zgromadzenia. ogólnego sądu okrę
gowego prezes sądu apelacyjnego 
przesyła bezzwłocznie Ministrowi 
Sprawiedliwości." 

{31) Art. 94 otrzymuje następujące brimienie : 
" Art. 94 § I. Przepisy art. 92 i 93 mają 

zastosowanie do sposobu priedsta
wiania kandydatów na. stanowiska 
sędziów apelacyjnych oraz prezesów 
i wiceprezesów ~ów okręgowych z 
tą zmianą, ie czynności są.du okrę
gowego wykonywa sąd apelacyjny, 
sądu apelacyjnego-Sąd Najwyż
szy. 

§ 2. Uchwały powzięte przez kolegium 
administracyjne Sądu Najwyiszego, 
Pierwszy Prezes tego sądu przesyła 
bezpośrednio Ministrowi Sprawied
liwości.'' 

{32) Art. 95 otrzymuje na.stępują.ce brzmienie : 
" Art. 95 § I. Na. każde wolne stanowisko sę

dziego Są,du Najwyższego, prezesa 
i wiceprezesa są,du apelacyjnego ko
legium administracyjne Sądu Naj
wyższego przedstawi ogólnemu zgro
madzeniu wszystkie zgłoszone kan
dydatury, przyczym act. 92 § 1 ma 
tu za.stosowanie . 

§ 2. W ciągu czternastu dni po upływie 
terminu do zgla.szania się kandyda
tów zgromadzenie ogólne Są.du Naj
wyższego poweimie uchwalę, w 
której ws.każe t rzech kandydatów na 
dane stanowisko. Opinia kolegium 
administracyjnego nie jest dla zgro
madzenia.. ogólnego wiążąca. Pierw
wszy Prezes Sądu N aj wyższego 
prześle niezwłocznie uchwałę ogól
nego zgromadzenia. }f:inist-rowi Spra,. 
wiedljwości . " 

(38) Art. 91.i otrzymuje nast.ępujące brzmienie : 
"Art. 96. Sąd Najwyższy i jego Pierwszy 

Prezes wykonują czynności prze
widziane w art. 96 r6wniei w 
stosunku do prezesów tegoż sądu," 

(34-) Art. 97 otl"Zymuje na.stępuj8tce brzmienie : 
".Art. 97. Minister Sprawiedliwości przedsta

wia w ciągu miesiąca Prezydentowi 
Rzeczypospolitej do mianowania na 
stanowiska. · sędziów i naczelników 
sl\(:lów grodzkich, sędziów, · wice
prezesów i prezesów sądów okręgo
wych i apelacyjnych oraz sędziów 
i J?rezesów. Sądu Najwyższego jed
nego z kandydatów wskazanych 
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przez 88c(iy w trybie określonym w 
art. 92 - 96." 

(35) Art . . 100 otrzymuje następują.ce brzmienie: 
" Art. 100 § l. Przed objęciem sta.noW1Ska 

sędzia. skła.da ~obe-0 prezesa właaci
wego sądu oraz dwóch sędziów 
przysięgę następującej ·treści : 
" Przysięgam Panu Bogu Ws.zech
mogą,cemu i Wszechwiedzącemu, ie 
powierzony mi U.tt!łd sędziego spra
wować będę gorliwie i bezstronnie 
wedle mej najlepszej wiedzy i sumie
nia; ie stać będę zawsze na stra.iy 
prawa ku chwale Rzeczypospolitej 
Polskiej ; że żad.n.ej tajemnicy urzę
dowej nie zdxa.dzę ; tak mi Panie 
Boże dopomói.'' 

§ 2. Sędzia przechodzący z jednego sta
nowiska sędziowskiego na drugie 
ponownej przysięgi nie składa." 

(36) Art. 102 otrzymuje następujące brzmienie : 
" Ąrt,. 102 § 1. l\{ia.nowa.nie · sędziego rtĄ. inne 

stanowisko I ub pr-1;eniesienie go na 
inne miejsce służbowe może nastą
pić tylko za jego zgodą, z odpowied
nim zastosowa,niem art: 91 - 97. 

§ 2. Przepis ten nie dotyc,zy przypa.dków 
przeniesienia : 
a) z powodu zwinięcia. <1tanowiska 

wskutek zmiany organizacji s&
dów powszechnych lub zniesie
nia danego sądu ; 

b) z powodu powstałego powino
wactwa ( art. 84) pomiędzy sędzia.
mi danego sądu ; 

c) w drodze dyscyplinarnej. 
§ 3. Przeniesienie sędziego w przypad

kach objętych niniejszym artyku
łem zarządza Minister Sprawiedli
wości." 

(37) W art. 110 skreśla się pkt. c), w z,viązku z 
czym pkt. d) staje się punktem c). 

(38) W rozdziale V przed art. 114 umieszcza się 
art. 1131 o następującym brzmieniu : 

"Art. 1131 . Sędziowie pobierają uposażenie od
powiadające stanowisku, na. które 
zostali mianowani. Wysokość tego 
uposażenia oraz jego wzrost w zależ
ności od ilośoi lat służby określi 
ustawa o uposaieniu sędziów." 

(39) W art. 114 § 2 i 3 za.miast wyrazów : " sędzia 
sprawujący kierownictwo sądu grodzkiego " umie
S2cza. oię wyrazy : " naczelnik sądu grodzkiego ". 

(40) Art. 121 otrzymuje następujące brzmienie : 
" Art. 121. Sędzia powinien w sluibie i poza 

slużb!ł strzec powagi sądu i unikać 
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wszystkiego, co mogłoby przy-ujeść 
ujmę godności sędziego. 'Nie powi
nien brać udziału w takich wystąpie
nia.ob o charakterze politycznym, 
które mogłyby osłabiać .zaufanie do 
bezstronności sędziego ; zastrzeże
nie to nie dotyczy sędziów w stanie 
spoczynku, albo będących członkami 
Sejmu lub Senatu Rzeczypospoli
tej." 

(41) Pkt. d) art. 130 otrzymuje następujące 
brzmienie: 

" d) usunięcie ze stanowiska prezesa, wiceprezesa 
lub naczeJnika są.du." 

(42) Art. 131 otrzymuje następujące brzmienie : 
" Art. 131. Kara nagany może być połą,czona ze 

wstrzymaniem przesunięcia do wyż
szego uposażenia lub niemożnością 
przejścia na wyisze stanowisko 
przez czas od roku do trzech lat." 

( 4l~) W art. 132 zamia.st wyrazów : " prezesa lub 
wiceprezesa sfł(lu " umies-L.cza. się wyr~y : " pr~. 
wiceprezesa. lub ~ czelnika sądu ." 

(44) W art. 146 po słowie: " prokuratorów " 
dodaje się wyrazy: u b\di adwokatów." 

(45) Pkt. c) art. 153 otrzymuje następują,ce 
brzmienie: " c) wymieriy karę upomnienia bez 
zarządzenia rozprawy." 

(46) W art. 155 § l zamiast wyrazu : "wyroku" 
umieszcza się wyraz : " uchwały ", w § 2 zaś zamiast 
wyrazów : " wyrok poprzedni '' umjeszcza się wy
razy : " uchwalę poprzednią ". 

(47) § 1 art. 165 otrzymuje następujące brzmienie: 
" § 1. Od wyroku sądu dyscyplinarnego pier

wszej instancji słuiy stronom odwoła
nie." 

(48) W art. 184 § 1 skreśla się wyraz: " szczebla ". 

( 49) W art. 187 § 1 zdanie : " a szczeble u posaże
nia liczy się mu tak, jak gdyby zawieszenia nie 
było "zastępuje się zdaniem : " a zawieszenie uważa 
się za niebyłe." 

' 
(50) Art. 190 otrzymuje na.stępują,ce brzmienie : 

'' Art. 190 § l . W razie przed terminowego opróż
nienia stano,riska sędziego po
koju stanowisko to do końca ka
dencji obejmie jego zastępca. W 
tym pnypa.dku Minister Sprawiedli
wości na. wniosek l?rezesa sądu 
okręgowego miauu3e nowego 
zastępcę. 

§ 2. W razie przedterminowego opróż
nienia stano:wiska. zastępcy Mini
ster Sprawiedlhvośoi na wniosek 
prezesa sądu okręgowego mianuje 
nowego zastępcę." 
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... ( 51) Art. 191 otrzymuje na.stępu~ ące brzmienie : 
'' Art. 191. Sędzią pokoju moie być ten, kto 

posiada obywatelstwo polskie, 
korzysta w pełni z praw cywilnych i 
obywatelskich, .mieszka przynaj
mniej od roku w danym okręgu, 
jest nieska.zitelnęgo charakteru, 
ukończył 30latżycia, włada językiem 
polskim w mowie i piśmie oraz 
otrzymał wykształcenie przynaj
mniej w zakresie szkoły powflzech
nej." 

( 52) § 2 art. 192 otrzymuje następujące brzmienie : 
" § 2. Nie może· być sędzi~ pokoju osoba , 

a) skazana za występek lub zbrodnię 
albo tymczasowo aresztowana na 
mocy postanowienia sądu ; 

b) przeciw której wniesiono akt oska
rżenia o występek lub zbrodnię." 

(53) Pkt. d) ~r.t. 194 otrzymuje następujące 
brzmienie: 

"d) ogłasza w gminach okręgu wyborczego 
dzień, godzinę j lokal wyborów, miejsce 
i czas do przeglądania listy wyborców i 
kandydatów i zgłaszania zarzutów, ter
min, w ciągu którego wyborcy ma.ją 
zgłaszać do komisji wyborczej kandyda
tów na sędziego pokoju i jego zastępcę. 
Zgłoszenie powinno podpisać praynaj · 
mniej pięódziesię.ciu wyborców ; do zgło
szenia należy dołączyć pisemną zgodę 
kandydatów na objęde stanowiska." 

(54) Art. 195 otrzymuje następujące brzmienie : 
"Art. 195 § I. Jeżeli okręg wyborczy obejmuje 

tylko jedną gminę, rada gminna 
wybiera dwóch członków i dwóch 
zastępców do komisji wyborczej. 
Jeżeli okręg obejmuj-, więcej gmin, 
rada gminna każdej gminy wybiera 
do komisji wyborczej po jednym 
członka i po jednym zastępcy. 

§ 2. Jeżeli okręg wyborczy obejmuje 
część gminy, rada gminna wybiera 
po dwóch członków i dwóch zastęp
ców komisji wyborczej dla każdego 
okręgu." 

(55) Art. Hl6 otreymuje następujące brzmienie ; 
"Art. 196 § I. Zarządy gmin winny w ciągu 

miesiąca po otrzymaniu wezwania 
złoźyć w biurze komisji wyb-Orczej 
listy wyborców, które komisja 
wyłoży w swym biurze do przejrze
nia. 

§ 2. Po upływie terminu do zgłaszania 
kandydatów, komisja wyborcza wy
łoiy do pr2ejrzenia listę zgłoszonych 

. kandydatów." 
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(56) Art. 197 otrzymuje następujące brzmienie: 
" Art. 197. Każdy mieszkaniec okręgu wybor

czego.ma prawo w ci.ągu tygodnia od 
upływu czasu do przeglądania. list 
zgłaszać w. komisji wyborczej ust
nie lub pisemnie _zarzuty przeciw 
umieszczeniu lub pominięciu kogo
kolwiek na liście wyborców lub 
kandydatów." 

(57) Art. 198 otrzymuje następujące brzmienie: 
"Art. 198 § l. Komisja wyborcza rozstrzyga 

zarzuty, 1,lStala listę wyborców· i 
kandydat.ów i odrzuca kandy~tury 
osób, krore nie czynią zadość wy
uiaga.niom art. !91, 192 i 194-d) 
zdanje ostatnie. 

§ 2. Ustaloną listę kandydatów komisja 
wyborcza podaje do publicznej wia
domości w sposób przyjęty w <.ia
nym okręgu." 

(58) § l art. 204 otrzymuje następujące brzmienie: 
" § 1. Sąd okręgowy w składzie trzech 

sędziów na posiedzeniu jawnym roz
striyga o zarzutach po wysłuchaniu 
prokuratora oraz osób !Z.ainteresowa
ń.yc4, jei.eli się stawią. W razie 
stwierdzenia., że za.szlo uchybienie, 
mogą.ce mieć istotny wpływ na wynik 
wyborów albo, że wybrano osobę nie 
odpowiadającą wymaganiom art. 191, 
192, i 194-d) zdanie ostatnie, sąd 
unieważnia wybory." 

(59) Art . 205 otrzymuje następujące brzmienie : 
" Art. 205. Sędziowie pokoju i zastępcy skła

dają przysięgę sędziowską przed pre
zesem sądu okręgowego." 

(60) W art. 209 § l w miejsce wyrazu "propono
wanych " umieszcza się wyraz ''wybranych''. 

(61) W art . 214 w pierwszym zdaniu skreśla się 
wyrazy : '' płci męskiej " oraz pkt. d) i pkt. e), w 
miejsce krorych umieszcza się pkt. d) o następują
cym brzmieniu : 

" d) umieją czytać i pisać po polsku ". 

(62) Art. 215 pkt. a.) i b) okzymują. na.stępujące 
brzmienie: 

" a) które zosta.ły skazane na karę pozbawie
nia wolności na czas lub powyżej 
sześciu miesięcy lub są. tymczasowo 
areszto,vane na mocy postanowienia 
są-du ; 

b) pr2eciw którym wniesiono akt oskarże
nia o występek lub zbrodnię!' 

Pkt. d) i e) skreśl a. się. 

(63) Pkt. h) art. 216 otrzymuje następujące 

brzmienie: 
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" h) sanitariuszów w szpitalach oraz aku
szerki w miejscowościach, w których 
mieszka nie więcej, nii dwie osoby pracu
jące w tym zawodzie." 

(64) W art. 217 skreśla się pkt. d), w związku z 
czym pkt. e) staje się punktem d), a pkt. f) staje się 
punktem e) i otnymuje nast.ępujl\ce brzmienie : 

" e) urzędników państwowych i sa.morz;ądo
wych oraz pracowników instytucyj uży
teczności publicznej, uznanych za niez
będnych w służbie przez ich władze 
pl"lełoione." 

( 65) W art. 243 skreśla się w § 2 lit. " c ", wyraz : 
"jedynie " oraz ostatnie zda.nie tego paragrafu od 
słów : " W wypadku . . . . " do końca zdania ; 
ponadto skreśla się § 4 tegoż art. 243. 

(66) Art. 244 otrzymuje nast.ępuj~ br-i.mienie : 
" Art. 244. Władza bezpośrednio i pośrednio 

przeloiona. ma prawo zwrócić uwagę 
podległych prokuratorów na nie
właściwości w urzędowaniu lub 
za.chowaniu się oraz na niedbalstwo 
w służbie." 

(67) W art. 249 dodaje się § 2 i § 3 o nast.ępujll
cym brzmieniu : 

" § 2. J eieli polecenia zwierzchności są nie
zgodne z przekonaniem prokuratora, 
lllOie on zwrócić się na piśmie do swego 
bezpośredniego zwierzchnika z wnio
skiem o zwolnienie go od udziału w 
danej sprawie. 

§ 3. W razie nieuwzględnienia wniosku, 
prokurator obowiązany jest polecenie 
wykonać." 

W związku z tym dotychczasowy wkst art. 249 
otrzymuje oznaczenie jako § 1. 

(68) Art. 255 § 2 otrzymuj e nast.ępujące brzmie
nie: 

" § 2. Prezes są:du apelacyjnego moie zwolnić 
aplikanta. po zasięgnięciu opinii kole
gium administracyjnego, nie później 
jednak jak przed upływem dwóch lat 
a.plika-cji, jeieli uzna, ie aplikant ze 
względu na swoje postępowanie w 
czasie aplikacji nie odpowiada godności 
aplikanta. sądowego albo ie nie pełni 
gorliwie swych obowi!łzków." 
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(69) W§ 2 art. 257 w miejsce wyrazów: "na czas 
określony " umieszcza się wyrazy : " .p.a czas nie 
dłuższy, n.iż trzy miesiące ". 

(70) §§ 1 i 2 art. 258 otrzymują nast.ępujące 
brzmienie: 

" § l. Aplika.cja sądowa. trwa trzy lata i jest 
płatna. 

§ 2. W razie potrzeby Minister Sprawie
dliwości moie na. wniosek prezesów 
są,dów apelacyjnych lub okręgowych 
.rad adwokackich twonyć w danych 
okręgach apelacyjnych etaty dla apli
kantów bezpłatnych , których ilość 
nie moie jednak przekraczać połowy 
ilości et,a,tów płatnych." 

W związku z tym § 2 i § 3 art. 258 w dotychczaso
wym brzmieniu otrzymuj~ kolejne numery 3 i 4. 

(71) W art. 264 skreśla się § 3 i § 4. 

(72) W art. 271 w§ 4 w miejsce wyrazów: "pne
pisy art. 109, 110 pkt. a ) doc) i lll § 2 prawa niniej
szego " umieszcza się wyrazy : " przepisy art. 109, 
ll O pkt. a) do b) i 111 § 2 prawa niniejszego ". 

(73) W art. 282 skreśla się § 2. 

(74) W art. 295 skreśla się § 2. 

Art. 4. 

Upowainia. się Ministra Sprawiedliwości do ogło
szenia jednolitego tekstu Działów I do VIII prawa o 
ustroju są:dów powszechnych z uwzględnieniem 
zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 
dniem wydania jednolitego tekstu. 

Art. 5. 
Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Mini

strowi Sprawiedliwości. 

Art. 6. 

Uekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.. 

Prezydent Rzeczypospolitej : w z. J. Kwapińaki 

Prezes Rady Ministrów : St. Mikołajczyk 

Minister Sprawiedliwości: W. Komarnicki 
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DZIAŁ URZĘDOWY 

Zmiana 11rL. 33 usL. I rugula.minu Re.dy Narodowej R.P. str. 92 
Zarządzenie Ministra. Skarbu z dnia. 18 wrzośnia. 1944 r. w spra.wie unia.n niektórych przepisów zo.rządzenia. Miniet,ra 

Skarbu z. dnia. 29 1:1tycwie. I !140 r. w spra.wie wysokości <liot przy po<lróia('h aluibowych . delegacjach 
(odkomenderowaniach ) i przeniesiM ia.ch poui. granicami Paiistwo ~tr. 92 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 
Prz.emówienie Prezydenta ,llzet·zypospolitej wygłoszone pnez radio londyt\skio w dniu :ł pi, i d ziem ikn. l!l44 rok" 
Przemówienie PN12.esl\ Ra.dy :Minisirów St . Mikołajczyk~ do Kraju w dniu 3 µaidzierniktt 1944 roklł 

str. 93 
str. 93 

DZIAŁ URZĘ:DOWY 

ZMIANA ART. 33 UST. 1 REGULAMINU RADY N ARODOWEJ R .P . 

Do Pana Prezydenta. Rzeozypospolitej , 
w Londynie. 

Rada Narodowa R.P . na posiedzeniu z dnia 
26 kwietnia. 1944 r . uchwaliła następują.cą ~mia.nę 
art. 33 ust .I swego regulaminu : 

" Otlonkowie Ra.dy Na.rodowej R .P . mogą. 
składa.ć woi06ki oraz za.pyta.nie. do R1..ądu. Wnioski 
winny zawierać uzasadnienie i być zaopatrzone 
podpisami co najmniej jednej szóstej liczby 
członków Ra.dy. Zapytania. może składać na 
piśmie każdy członek Rady." 
Na podstawie art. 9 dekretu Prezydenta R1..eczy

pospolitej z dnia. 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady 
Narodowej R.P. (Dz. U . R. P . Nr. 104, poz. 1008), 

mam z.a.s?.czyt prosić P a.na. PrezydentR. o zat wierdze
nie powyższej zmiany. 

Londyn, dnia. I I paidziernika. 1944 r. 

P rezes Rady Ministrów : w.z. J. Kwapińtłki 

Powyższą zmianę a.rt. 33 ust. l regulaminu 

Rady Na.rodowej R.P. za t wierdzam . 

Londyn, dnia 11. X . 1944 r . 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Ra.dy Ministrów : w z. J . K wapitislci 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

Z DNIA 18 WRZEŚNIA 1944 R . 

w sprawie zmian niektórych przeplsó w zarZĄdzen ia Ministra Ski;rbu z dnia 29 stycznia 1940 r . w spr a wie wysole ości 
diet przy podróżach służbowych, delegacja.eh (odkomenderowaniach) i przenlesleniacb poza granicami Państwa. 

Na. podstawie§ 32 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 marca 1934 r. o na.leżnościa.ch w razie 
pełnienia czynności służbowych poza. 2.wykłym 
miejscem służbowym oraz. w razie przeniesienia. na 
inne miejsce służbowe (Dz. U . R. P . Nr. 35, poz. 320) 
zmienionego rozporządzenia.mi Ra.dy Ministrów z· 
dnia 23 ma.ja. 1935 r . (Dz. U. R. P . Nr . 39, poz. 272) 
oraz z dnia. 2 lipca. 1936 r . (Dz. U . R . P . Nr. 64, 
poz. 393) z.a.rząd.zam, co następuje : 

§ l. 

W zarz!tdzeniu Ministra. Skarbu z dnia 29 stycznia. 
1940 r. w sprawie wysokości diet przy podróżach 
służbowych, delegacjach (odkomenderowaniach.) i 
przeniesienia.eh poza granicami Państwa. (Monitor 
Polski Nr. 24-33, poz. 13) zmienionym za.l"Z!tdzenia.mi 
Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia. 1940 r. (Dz. 

U. R. P . z 1941 r . Nr . 1, część II), z dnia 12 maja 
1941 r. (Dz. U. R. P. Nr. 3, część Il), z dnia 14 pai
dz.iernika 1943 r. (Dz. U . R. P. Nr . 10, część II) 
oraz z dnia 26 stycznia. 1944 r. (Dz. U. R . P. Nr. 3, 
część II) wprowadza się następują.ce zmiany : 

1) W § 4, pkt. 1 dodaje się słowa " oraz 
wszystkich krajach europejskich uwalnianych 
bądź okupowanych przez armie Państw sprzy
mierzonych ". 

2) W § 4, pkt. 7 zmienia się słowa "50% tych 
diet " na " 100% tych diet " . 

§ 2. 
Za.1'7,ąd7..enie niniejsze wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia 2 mocą obowiązują.cą od dnia. 1 wn.eśnia 
1944 r. 

Minister Skarbu : Lwl,wi,k Grosfeld 
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DZIAŁ NIEURZ.~DOWY· 
PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ WYGŁOSZONE PRZEZ RADIO 

LONDYNSKIE W DNIU · 3 PAŹDZIERNIKA 1944 ROKU . 

Stala się rzecz, której spodziewaliśmy się od kilku 
dni, lecz z którą mimo to jakżeż ciężko jest się 
pogodzić- Warszawa, bohaterska Wa..rsz.s.wa padła 
63-go dnia straszliwej. nierównej walki, toczonej 
pneciwko przygniatającej przemocy nieprzyjaciela , 
padła w chwili, gdy sprzymierzeńcy osią.gnęli nad 
wrogiem decydującą przewagę, a huk d:iiał na 
wszystkich polach bitewnych Europy zwiastuje 
niedaleką już klęskę Niemiec. 

Tragizmu tego faktu nic już. nie zdoła złagodzić. 
Nic tei nie zmieni prz.ekona.n.ia., że spadł oto na na.s 
okrutny i całkowicie niezasłu.iony cios po tylu 
latach krwawych cierpień i krwawych wysiłków 
pomimo cudu męstwa i cudu zjednoczenia. całego 
społeczeństwa.. 

A jednak w obliczu tego nieszczęścia z którego 
rozmiarów dokładnie sobie zdaję sprawę, _._ przed 
Wami b-Ohaterscy obrońcy stolicy i przed całym 
światem, z poczuciem wagi słowa, stwierdzić muszę 
jedno : wielka ofiara stolicy nie może pójść na marne. 
W blasku zgliszcz heroicznego miasta każdy, kto 
chce patrz.ee, dojrzeć musi tę wielką prawdę : nic 
ma ceny, której nie bylibyśmy gotowi zapłacić %a 
wolnoM i niepodległość, nie ma trudu, którego 

nie podjęlibyśmy dla tej sprawy i nie ma siły, 
któraby nas od tego odwieść z.dolała. Warszawa 
padła., ale niezmordowu.na walka narodu polskiego 
toczy się dalej. Trwać ona będzie, aż do chwili, 
gdy te cele, k tóre przyświecały nam w dniu 1 wrześ
nia 1939 roku i które przyją.l ca.ły cywilizowany świat 
- zostaną w pełni osiągnięte. Bolesny upadek 
Warszawy jest jednocześnie najlepszym świadectwem 
najwyższych wartości moralnych Narodu z kategorii 
tych, które tworzą historię. 

Bohaterscy obrońcy Warszawy, bohaterska lud
ności stolicy : jako Głowa Państwa i najwyższy 
Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
zaświadczam wobec ca.lego świata, że spełniliście do 
końca swój iołnierski i obywatelski obowiązek, 
wykazując męstwo, ofiarność i wytrwałość ponad 
wszelką miarę. Poległym Waszym składam hołd, 
pozostałym przy życiu z pośród dowódców, ioł:
nierzy i ludności - słowa najwyższego uznania i 
głębokiej czci. Waszym bohaterstwem i wolą 
wytrwania w najcięższych warunkach opromienili
ście sławą Polskę, która takich, jak Wy obywateli 
wydała. 

Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Polska niech żyje! 
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.Polacy! Po 6~-ch dniach walki i zmagań, wczoraj, 
o godz.inie 8-mej wieczorem, pa.dl ostatni ośrodek 
walki w Wa.rszaw:ie - Śródmieśoie - w którym, 
obok żołnierzy Armii Kra.jowej , zgromadzone byłu 
jesz.cze około 260 tysięcy ludności cywilnej. 

$ród.mieście padło po straszliwym bom bardo wa
n i u artylerii i lotnictwa niemieckiego, skoncentrowa
nym w ostatnim dniu na tym odcinku, po upadku 
Mokotowa w dniu 27-go i Żoliborza w dniu !'IO-go 
września. 

Zaprzestanie działań wojennych nastąpiło po 
wyczerpaniu wszelkich zasobów, po zupełnym ogło
dzeniu załogi i ludności, przy braku środków leczni
czych i opatrunkowych dla tysięcy rannych, dogory
wajł\:cych w podziemiach bez ratunku, po daremnych 
próbach przebicia się przez pierścień niemiecki, po 
zaniku możliwości odsieczy wobec publicznego 
oświadczenia w Moskwie w dniu 30-go września, że 
wobec niepowodzenia prób bezpośredniego sforsowa
nia Wisły ze strony Pragi, zajęcie Warszawy może 
nastą.pić dopiero po okrążeniu miasta. 

63 dni walki-zniszczenia-piekła, 63 dni nadziei i 
zw~tpienia, 63 dni wolności i nowa niewola dla. 
tych, którzy dni te przeżyli . 

Ta.k, jak od marca. począwszy : na Wołyniu, w 
Nowogródzkim i na, Wileńszczyinie, jak we Lwowie, 

w Lubelskim, Rzeszowskim, jak wszędzie na odgłos 
zbliżania się frontu sowiookiego Pola.cy wychodzili z 
Podziemi i przechodzili do otwartej walki i Niem
c~mi - Lak samo do tej walki z.erwała się Warszawa. 

W dniu 31-go lipca huk dział wojsk sowieckich, 
zbliżających się do Warszawy, wstrząsnął jej murami. 
Nad miastem toczyły się walki lotników sowieckich 
i Luftwaffe. Niemiecka ludność cywilna opuściła 
Warszawę. Niemieckie gazety przestały wychodzić. 
Gestapo i wojsko zarządziło masową ewakuację 
całej polskiej ludności cywilnej . Do Warszawy 
zaczęły płynąć od zachodu posiłki niemieckie. 
Nadeszły meldunki o zbliżaniu się wojsk so,vieckich 
na. odległość 20-stu kilometrów od przedmieść 
Warszawy. 

1-go sierpnia o godzinie 15-tej wybuch miny 
podłożonej pod gmach niemieckiej komendy, stał 
się sygnałem do rozpoczęcia walki. 

W a,rszawa ruszyła do boju - do opanowywania 
stolicy i budowania. barykad. 

Opanowano większą część miasta i ośrodki na 
Pradze. 

W tych dnia.eh Warszawa mówi : Nie obawiamy 
się niczego - dajcie nam tylko broń. 

5-go i 6-go sierpnia mosty na, Wiśle i Dworzec 
Główny prz.echodzą z rąk do rąk. 
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Niemcy przywiązują, polskie kobiety i dzieci do 
czołgów. Niemiecka strategia. zmierza do opanowa
nia. arterii prżelotowych. na most Poniatowskiego.i 
Kierbedzia. Uderza.ją. całą, siłą cwłgów, palą. 
przydrożne domy, starają. się otworzyć drogę dla 
transportu posiłków na Pragę. Ośrodki polskiego 
oporu oczyszcza.ją. teren z Niemców, biorą,c ich do 
niewoli: Za.mykają się głównie w Sródmieściu, 
Mokotowie i Starym Mieście. Pnechodzą,c do kontr
a.ta.ku rozszerzają stan posiadania. na ŻOliborzu. 

8-go sierpnia artyleria niemiecka i niemieckie 
lotnictwo zaczyna bombardować ośrodki polskiego 
oporu. Sprowadzone oddziały czołgami i miotaczami 
ognia uderza.ją na Polaków. Saperzy zaczyna.ją 
podkopy i wysadza.nie dynamitem dom po domu. 
Na.próżno. Wchodzą do akcji pociągi pancerne, 
ostrzefiwując c~ci miasta, obsadzone przez pow
stańców. Powstańcy kontra.ta.kują,. Niszczą i 
zdobywają wiele czołgów. 

10-go sierpnia. Niemcy znucają ulotki z fałszywemi 
podpisami Aliantów z apelem o za.niecha.n.ie walki. 

11-go ultima.tum niemieclde. Warszawa odpowia
da. na nie pogardą, i walką. . 

Niemcy wprowadzają. do walki Goliaty, nałado
wane dyna.mitem, mo~dzierze naj cięiszego kalibru i 
miny powietrzne. Zaczynają rozstnełiwać zakład
ników. Luftwaffe z wysokości dachów bombarduje 
dom za. domem. Życie Warszawy ze zgliszcz schodzi 
w podziemia i kanaJy. Idzie w świat wołanie o po-

. moc w broni, o bombardowanie lotnisk niemieckich, 
stanowisk artylerii, moździeny oraz pociągów pan
cernych. Niemcy wprowadzają do akcji granaty 
duszą.ce. Na.próżno. 

Zmuszeni za.przestać komunikacji prze-.t Wa,r
i:t7..awę Niemcy budują. mosty pontonowe dla utrzy
mania. łączności i transportów na Pragę. 

W nieustannej walce przechodzi sierpień i zaczyna 
się Wt'Zesień. 

4-ty wrzesień przynosi rozbicie elektrowni i 
zaklad6w wodociągowych. Walka trwa w ciemności 
bez wody i przy rosnącym braku żywności. Pomoc, 
która dociera z Włoch, przy ogromnym poświęceniu 
lotnik6w brytyjskich, południowo-afrykańskich i 
polskich nie jest w stanie zaspokoić nawet części 
potrzeb. 9-go września sytuacja staje się bardzo 
krytyczna. 

Wreszcie 10-go września, po przerwie, nadchodzi 
nowa pomoc z Włoch. 

II-go września zjawia. się nad Wa.raza.wą, lotnictwo 
sowieckie, prz;erywa.ją.c niszczenie miasta przez 
Luftwaffe. 

12-go wneśnia. - na.tarcie na. Pragę i pewne 
drobne zrzuty, powtórzone w nocy z 13-go na 14-ty. 

Pomoc jest ciągle niewystarczająca ; wyczerpanie 
rośnie ; coraz więcej rannych w podziemiach, bez 
opieki ; nieprzyjaciel otacza. wa.lczą:cych coraz węi
szym pierścieniem ; - lecz sytuacja krytyczna. mi
nęła . 
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18-go września. wyrusza wielka pomoc amerykań
ska czekająca od kilku dni na pogodę. 

20-go września zostaje nawiązana. bezpośrednia. 
łą,ozność z marszałkiem Rokossowskim. 

Tymczasem jednak Niemcy naciskają, coraz silniej. 
Pada Mokotów. Próby.sforsowania. Wisły od strony 
Pragi zawodzą.. 

29-go generał Bór apeluje gorąco do marszałka 
Rokossowskiego o pomoc przez ponowne uderzenie, 
przewidują.o katastrofę, zwłaszcza, ie artyleria 
niemiecka i niemieckie lotnictwo nie na.trafiając na 
opór, wznawia. bombardowania, i rośnie wyczerpanie, 
głód i dogorywa.ją ranni bez opieki. 

30-go pa.da .Żoliborz i jasnym się staje, że uwolnie
nie Warszawy może nMtą,pić dopiero po jej o.krąże
niu, a więc dopiero po dłu;...szym czasie. 

Po zdobyciu Żoliborza i Mokotowa., niemiecki 
nacisk i bombardowanie koncentruje się na Śród
mieściu z jego przeszło ćwierć milionową ludności!\! 
cywilną., łamiąc ostatecznie opór powstańców. 

I oto ci ludzie, jak mówi" Błyskawica'' - którzy 
przez dwa miesiące byli wolni, dziś znowu muszą 
być niewolnika.mi. 

Oto· ci ludzie, którzy, wszyscy bez wyjątku : 
młodzi i starzy, męiczyini, kobiety i dzieci, bez 
względu na stan i przekonania polityczne - złożyli 
najwyższy dowód poświęcenia. i bohaterstwa w 
walce o wolność - idfł w mrok, w chwili, gdy słońce 
wolności wschodzi dla innych. · 

Ci ludzie, którym w chwili najcięższej wa.Jki nie 
były oszczędzone nawet katUBze moralne niepewności 
o los towarzyszy broni, którzy przed nimi ,vszczęli 
walkę na terenach na wschód od nich położonych. 

Polacy! Hołd pamięci tych, co polegli. Rpoczy
wają, oni w gruzach Warszawy. 

Ich krew j poświęcenie nie pójdzie na marne. 
Z głębi serc w których panuje smutek i żałoba, z 

głębi serc przejętych nieukojonym i.alem, że cho6 
nie z naszej, polskiej winy tak się kończy ta walka w 
Warszawie, przysięga.my na pa.mięć tych, co polegli 
i na krew przelaną, ie nie zmarnujemy i nie poz
wolimy usŻczuplić a.ni umniejszyć tego kapitału, 
który oni zaskarbili, pokazują;c światu, ie dla 
Polaka, nie ma ceny, którejby nie za.płacił za praw
d7..iwą wolność i niepodległość. 

Kaidy Polak, kaidy żołnierz, lotnik, marynarz 
polski upłaci Niemcom za to, co oni uczynili w 
W a.rsza.wie. 

W alka trwa. Koniec Niemców niedaleki, a Polska 
- mimo chmur nad J ej niebem - musi być i będzie 
naprawdę silna, wolna i niepodległa. 

Z za.ciśniętymi pięściami i zęba.mi, hamują,c 
wybuchy żalu i smutku pójdziemy naprzód do 
swej Ojczyzny, do swego Kraju, swych domów
do wolności, która nam musi zajaśnieć. 
Żegnajcie Wy - coście przeżyli. Żegnajcie nie na 
długo. Dzień o&tatecznej wolności i niepodległości 
jest bliski. 
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