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CZESC I. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 30 listopada ]983 r. o zmianie załą.cznika do 
statutu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej •••••. Str . 20 

DEKRET PREZYDENTA RZ'E CZYPOSPOLITEJ 
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C Z iG S C II 

DZIAŁ URZEDOWY 

Zarzą.dzen:il:e Prezydenta Rzeceypos'politej z dma 17 paź
dziernika '1983 r. o po wołaniu członków Oddziału Rady 
Narodowej R.P. w Kanad ż ie z tytułu powołania priez 
Prezydenta Rzeczypospolitej;. • • • • • • • • • • • • Str. 22 

Zarzą.dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn;i.a 15 
mar~a 1983 r . o - powoła niu członków Oddziału Rady Nar o-
d owej R. P. w u •. S„A. z tytułu powołania przez Pr ezy-
dernta Rzeczypospolitej . • . . • • . . . . . • • • • Str.2:2 

Zarzą.dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 mar-
a 1983 r. w sprawie powołania ,człor.Iika Rady · Nar odo we j 

R.P. z obszaru stanów Zjednoczonych Ameryki Pó1tnocnej 
z tytułu powołani a przez Prezydenta Rzeczypospolite j Str . 23 

zarzą.dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listo-
pada 1983. r. o zwołaniu Rady Narodowej R.P. na pierw-
sze posiedzenie w nowej kaden.cji •.•.• · ..•••• Str.23-

Zarzą.dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dl'Ilia 7 grudni a 
1983 r. o powołani u czło nków Ra dy Nar odowe j Rzeczypos-
politej Polskiej •. . ••.•. · ....•• , ••••• Str.2h 
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Zar zę.dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dmd.a 9 gr u.d-
nia 1983 r. o powołaniu na członka Rady Narodowej R.Po 
przedstawiciela Ewangelików Polrokow w W.Brytanii ....•. Str.24 

Ogłoszenie Głównego Xomisarza Wyborczego z dni8 13 listo-
pada 1983 r. o wynik0ch wyborów do Rody Narodowej R.P ••. Str.25 

zwolnienie Prezesa Rody ~inistrów ............ Str.26 

zwolnient.e :Vli nis tr óv~ • • • o • 

zwolnienie Podsekretarzy Stanu •••e•oooooee 

D7,IAŁ NIEURZEDOWY 

Przemówien~c Pr~zydcnta Rzeczypospolitej na otwarcie 
Ogó1rregru Zjozdu Pol;-,Ków w W.Brytanii w dniu 1.2 listo-
P El a o 198 3 r . o • o • • o • " o • o o o o o o o • • o 

Komunikot Kt,ncclorii Cywiln8j z dniD 17 grudni8 1983 r. 
o ZJ~oszeniu rćzy~n~cji nz~du. • • • .. • I I I I • 0 

• 

DEKRE'.i' PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ. 
z dr.io 30 listopada 1983 r. 

o zmionie zołącznika do statutu Rady Narodowej R.P. 

Str.26 

Str. 29 

St1~. 30 

str.31 

Na prndstawie art.79 ust./2/ .Ustawy Kornstytucyjnej o.roz w oparciu 
o uchwołę Rozszerzo~ego Prez~diUirnRady Narodowej R.P.z dnia 
28 listopadD 1983, r. stanowię co następuj;e: 

Art. l. 
W zDłą.:czrriku cJo Stotutu R'ody NDrodowej R.P./Dz.U.R.P.N'o 3. z 
1977 r. poz.3/ wprowadza się następują.ce zmi8rly': 

a/ zwiększ8 się de 52 licz'lt»ę członków d~lcgowarwch przez 
s tr·onni L.! two i ugrupowania poli tyrczne; 

b/ zwiększs si~ do ~6 li~z~ członków delegowanych przez rn:a
czelne organizocje społeczne, komltetenckie, ru:iukowe, mul
tur al rro-oświ a towe i młodzieżowo; 

c/ zwiększa się do 10 licz~ członków powołanyrch przez Prezy
denta Rzeczypospolitej z obszaru W. Brytanii; 

d/ zwiększ8 się do 122 ogólną. licz'blę c·zło;nków RDdy. 

Art. 2. 

Wykoll8nie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady 
!vf,inis trów „ 
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Ar t._.3,. 

Deltrett nirniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Edward Raczyński 

PREZES RADY ~INISTROW 
/-/ Kazimnerz Sabb.ot 

:>EKRET PREZYDENTA RZECZYPOSBOLITEJ' 
z dnia 30• listepada 1983 r. 

o zm:ii.anie załę.czniko do dekretu Prezydenta Rzeczypespoli tejj 
o· powo~aniu Oddziału Redy Narodowej w N.R.F. 

Na podstawie art.79 ust./2/ Ustawy Konstytueyjnej oraz art.21 
ust./2/ Statu.tu Rady Naradowej R.P. oraz w oparciu • uchwały 
Tiozszerzoneg~ Prezydium Rady Norodowej R.?. z dnia 28 listopada 
198.3, raku stenowię co l!Il9stępuje: 

Art.l 

W załeczt!iku do dekretu o powołaniu Oddziału RGdy Narodowej R.P. 
w NRF /Dz.U.R.P. No 5 z ]979- r. poz.3/ wprowadza się następują.
ee zmiany: 

a/ zwiększa się_ do 18 li~zbę członków powołaey,ch przez 
Prezydenta Rzeczypespolitej spośród organizacji społecz
nych, kombatanckich, kulturolrw-ch ~dź imdyw.idualnych; 

b/ zwiększa się do 30 ogólrn:ę. liczbę członków Oddziału Rady 
Narodowej w ~F~ 

Art. 2. 

Wykonanie rniniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady 
~inistrów. 

Art. 3.. 

Delfil'et nimlejszy wchodra;i w, życie z dniem ogłoszenia. 

PREZES RADY ~INISTROW 
/-/ Kazimierz Sab bat 

PREZYDENT .RZEC27YPO.SPOLITEJ 
/-/Edward R·aczyński 
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CZESG II. 

DZIAŁ URZEDOWY 

ZARZADZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia ].7 października Jt983 roku 

n powołaniu członków Oddziału Rady Narodowej R.P. 
w Karnadzie. z tytułu powołania przez Prezydenta 
R zeczypospo li tej 

• 
Na podstowi.e dekretu Prezydenta Rzeczypmspolitejj z dn:ii.a 

29 ma~a J.l.973 r. o powołaniu Rady Naradowej Rzeczypos]rolitej 
Po lis kie j /Dz. U .R. P. No }. po z. 4 z :n.973 r·. / z pó żn:ie,ie zymi zmi a
nami oraz art.1l punkt 1 dekretu Pr~zydenta Rzeczypospolitej 
:z; dnia ].8 października I982 r„ Q) utworzeniu OddziałU4 Rady Na
rodóWej•R.P. w Kal'l!ędzie /Dz.U.I?.?. No 2. z 1982 r./ powoł:uję 
na bzłonkó~ Oddziału Rady Narodowej R.?. w Kansdzi~ z tytułu 
powołania przez ?rczyderuta Rzeczypospolitej w kadencji prze
dłużonej dekretem ?rezydenta R zeczypC)Spoli tej; z drn:iia ].7 czertN
ca ].9~3 r.,/Dz.U.R.?. No 2 z 1983,r./ l!llBstępująice oooby za-
mieszkałe w Kat'Iladzic: · 

Jan Dun:d.n-Borka...,wski 
Kr zys z trnf' Lor orne 
'.I/lar e k '.\iła lic ki 
Jerzy :VIr rucz kow ski 
Klemer:rs :'Auszyński 
Kazimier z ?la ter 
A1.f'r·ed Sa s-Kor czy-fiski 

:i:"'REZES RADY :VIINISTROW 
/-/ KazimLerz SabhBt 

?REZYDEWI' RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Edward Raczyński 

Z.ARZADZENIE ?REZYDENTA hZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia ]5 marca J.l.983 r. 

w sprawie powołonia -członków Rady Narodowej z rnbszaru Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Pół:nocrrej z tytułu powołania przez 
i-ir·czydonta Rzoczypospoli te J· 

Na pO)dstawio dekretu Prezydenta RzeczypCDspoli tej z dmi.a 
29 maja ].973 r. o: powołaniu Rady Narodowej R.P. oraz .Art.31/y 
statutw Rady Narodowej R.:?. /Dz.U.R.P. Na, 3, poz • .} z 1977 r. 
powołuję dQl Oddziału Rady Narodowej R.P. rm terenie Stal!llÓW 
Zj,ednoczonych Arrneryki Północnej z dnierm 27 mara:s Jl.983 r. 
mestępująoe osoby: 

Edmund G. Bal!l!3sikowski 
Wa<!::ław Borowiec 
Tadeusz Wieniawa Dziekanowski 
płk dypl.Piotr Harcaj 
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dr E lige ni us z K Ji.e ba n 
dr Olgie~d Jam Klejnot 
gt;l'li. JEJm Krepa 
dr pror. Jerzy Lerski 
płk Wojciech H. Kołaczkowski 
dr JEJl!Il :Morelewski 
mgr Wł1ldysław Stepień 
Czesław SzymEJński 
dr Józer de Vir i0Jr1 
Adam J. Zamoyski 
Stanisław Kowalski 
ieopoI.d. M„ Srebałowicz 
Ireneusz Styp;n:ii k 

w/z PREZES f.ADY ~INI.3TROW 
pror.Edward Szczepanik 
:Mtnister Sprow KrEJjowych 

?TIEZYDE~fl' R ZECZY:EOS?OLITEJ 
/-/ Edward r. El f).'3y11.s ki 

ZM ZADZENIE Pr EZYDENTA R ZECZYPOS1.)0LITEJ-
z dnia 23 marce ~983 r. 

w spra.wie powo~a.nio członka Rody NEirodowej Rzeczypospolitej 
z obszaru Starmiw Zjednoczonych Ameryki ?ółnocnej z tytułu 
powołania przez I'rezydenta ~z-c:e:zypospolitejj 

Na podstawie dekretu Prezydenta Tizeczypospolitejj z dn:di.a 
29 maja 1973, r. o powołEJniu Rady Narodowej R.?./Dz.UTIP No3,:0Z 4 
z JJ.977 r. / powołuję z dniem 2:7, mar ca 1983 r :. ro czło nk!..a Oddzio
łu Racy Narodowej R.P. w StEJnach Zjedno·czonych .AmBryki Połnocnej 
z tytułu powołania przez ?rezydentEJ Rzeczypospolitej: 

dr· Zb1i.gniew Dworak;. 

:i?REZYDENT TI ZECZY?OS?OLI TEJ. 
/-/ Edward Raczyński 

w/z ?TIEZES TIADY !,AINISTROW 
/-/pirof.Edward Szczepacrd.k 

Minister Spr 8 w KrEJjowych 

ZATIZADZENIE PREZYDENTA RZECZYPOS?OLITEJ 
z dn:lia 30 listopada l..983 r. 

o zwołaniu Rady Narodowej nzeczypospolit8j na pierwsze 
posiedzenie w nowej kademcji 

Na podstawie dekretu ?rezydenta Rzeczypospo]itej o powo~aniu 
r.ady Narodowej r.zeczypnspolitej ?olski~j /Dz.U.R.?. No 3 ~ 
].973 r.poz.4/ oraż art.11 StEJtutu Rady Narodowej R.P ... /Dz.U.I;.:?. 
No~ z 1977 r., poz.3/ zwołuję Radę Narodow~ Rzeczypospolitej 
Polskiej na pierwsze posiedzenhe w nowej kadencji rw dzień 
17 grudnia 1983 roku. 
?REZES RADY !,AINISTROW 

/-/ Kazimierz Sabb.at 
PREZYDENT B ZECZYPOSPOLITFJ 
/-/ Edward Raczyński 
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Z.ARZADZENIE PREZYDENTA F.ZECZY?OSPOLITEJ 
z dnia 7 grudnia 198-3 r. 

o powo~aniu członków ~ady Narodowej nzeczypospolitej Polskiej 

Na podstEJwie art.l punkjt /1/ statutu Eady Narodowejj Rzecz;w
pospolitoj ?olskioj QJrez punkt I ust.5 załą.1..znika do st8 tutu 
Rady N:arodowej TI.I\ /Dz.u.n.P. No 3 poz.3 z 1977 r./ powołuję 
l!]}O czifonków: Rady Naroclcwej Eo?. z tytułu powołania przez Prezy
denta Rzo~zypospoli tej ?W okres kocloncji f.ody, rozpoczynDją.cy 

się dnia 17 grudnia 1983 r. rrostępują.cc ~soby: 
1. płk Kazimier z Ir 8 nek-Osm.ocki w Lorrdyn:L.o 
2. p. Ludwik Łubicńs ki w Lorrdynie 
.3>. p. Zygmun-t Sz 0 dkowski w. Londynia 
4. ~. Jan Arciszewski w Lorr.dynie 

PREZES I: ADY ~INI STR OW 
/-/ Kazimier z SobbEJ t 

~JTIEZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ! 
/-/ Eclward r.aczyński -

LKAR ZADZENlli ~:i:REZYDENTJ.', b ZECZYPOSPOLI TEJ 
z dnia 9 grudnia 1983 r. 

o powoJ:aniu człon:ka Rady Narodowej D'zect.zypospoli tej) Polskiej 
przedstswicie].o Zrzoszenia Ewarigelików ~o].aków w W.Brytanii 

Na podstawie art.l punkt /1/ stc1tutu :r.ody JW8rodowej r.zeczy
pospolitej Polskiej oraz pur.tkt I ust.3/ załą.cznikm do Statutu 
I;ady·Narodowej R.? .. /Dz.U.:R.~1

• No 3 poz.3.z ].977 r./ pow@łuj~ ro:1 
członk:.a Rady NorodowGj TI.i").,! w kodon::cji :Rady rozpoozyn:ają.cej się 
w dn~]7 grudnia 1983, joko przedstawiciela Zrzeszenia Ewarrge1iliów 
?olaków w W.Brytanii: · 

ponią. Hallinę ~,artin w Londynie 

:?REZES RADY !v!INISTROW 
/-/ Kazimierz Sabbot 

?REZYDENT R ZECZY?OSPOLITEJ.1 
/-/ Edward Raczyński · 

ZAR ZADZEiiJ"IE ?REZYDENTA ~ Z'ECZYi>OSPOLITEJ 
z d ni.G 14 gr uO niri lL983 r. 

o powoł.aniu członk;.a :Rody NDrO)dowej r.zeczypospolitej Po].skiej 

Na podstawie art.]. punkt /1/ statutu Rady N.arodowej Rzeczypos
politej ?olskiej oraz punkt I ust.5 załą.cznika do statutu Rady 



- 25 -

Narbdowej R.?. /Dz.U.TI.?. No 3, poz.3, z 1977 r./powołuję na 
człon~a Tiody Norodowej TI.?. z tytułu powołania przez ~rezyden
ta Rzeczypospolitej na okres kadencji Rady, rozpoczynają.cy si~ 
dnia 17 grudnia 1983 r.: 

Księdza Kononika Tadeusza Kirschke w iondynie 

EREZES RADY M:INIS'illOW 
/-/ KozirmLerz S0bb2t 

PREZYDEN:T· RZEC2iYP0S?OLITEJ 
/-/ Edwsrd Raczyl1ski 

OGŁOSZENIE GŁOWN'EGO KOMISAiiZA WYBORCZEGO 
z dnia ]3 listopada 1983 r. 

o wyl'.Iikach wyborów do Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 

Na poda tc1wie art .1 i ort. j/1/ dekr otu Prezydernta R zeczypos
po li tej z dniia 15 czerwca 1983 r. o or·dym:ecji wyborczej) do Rody 
Narodowej TizE:czypospolitej ?olskiej mia obszarze W.Brytami.i 
/Dz.U.R~P.No 2 poz • .3 z 1983 r./, oraz zarzą.dzenia ?rezydenoto 
Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwcc:a l.983 r. o wyb01roch 
12 członków I?ocly 1~arodowej R.P. rnraz delegatów rIB Ogólny Zj 8 zd 
Polaków w W.Brytarrd.i,udbyły się wybory 30 członków Rady :N!aroclo
we~ TI.P~ z następują.cym wjnikiem: 

a/ w dniu 11 września 1983 r. w wyborach bezpośrednich~ okrę
gach wyborczych rw teremie W. Brytamd.i zostali wybr~r.ni: 

b/ 

1. dr· Bolesł8W Imlyk 
2. Iremo K.rzyżonowsk.a 
3. Tadeusz ~usiał 
4. Zdzisław Luszowicz 
5. dr Leonidas Kliszewicz 
6. Leszek BełJowski 
7. Tadeusz Ograbisz 
8. RomalID. Zedornowski 
9. Zdzisław Szopis 

10. inoż. Artur Rynkiewic··z 
11. Joce~ Bernasiliski 
12. dr Jocek Zawada 

W dniu 13 listopada 1983 
wybrani: 
1. Barbara Orłowska 
2. Tereso Aff'eltowicz 

- G].asgCLW 
- Bradf'ord 
- !1/lanchester 
- Birminghorm 
- Nottingharm 
- Leicester 
- SwEl nsea 
- Bristol 
- Swindon 
- Londyn Zach. 
- Londyn Pnc:. i 
- Londyn Płd. i 

Pnc.Wsch. 
Anglio ?łd. 

r. w wyborach pośrednich zostali 

- Br·a df'o r d 
- LoncJyn 



3. Zdzisl:aw Grudziński 
4. Wiesław Woj1IDarowski 
5. Zygmunt Szkopiak 
6. Anno Sobbbtowa 
7. ~ociej Szczytowski 
8. Don:.uta Gr·Eldosielsko 
9. Wojciech Kawecki 

10. A100rzej Kołodziej 
11-.. Celi na Donrcgoł:_a 
12. Ireoo Gzarn.eckc1 
13. Chris top her Nowak· 
14. Jon J. Krosnodę~~ki 
15. Jom Ga eh 
16. Jan Łukasiewicz 
17. ffolesław Bokszczonin 
18. ~aria A. ?almer 

- 2.6 -

~uttorn Coldfielu, West ~idland 
- Penwortham, ?reston Lancs 
- Stroattam Hilli Londy~ 
- Londyn: 
- Lonuyrn 
- Lonu.yrn 
- Stofforcl 
- Lonuyr:n 
- Brt.stol 
- Lo ndyru 
- Nor thomp to n 
- Lonuyl'D 
- Birminghcm 
- Fsrnhom Common:,, Bucks 
- LonJyn 
- EckirrgtoL 9 DorbyshilI'e 

GŁOWNY KO'.\U SAr: Z WYBOTI C'Z'f 
/-/ Zygmunt Łućta~ 

ZWOLNIENIE :2.REZESA EADY '.vlDIESTROW 

Do l)o w 
K~zimierzo Snbbato 
~rozesa Rady Ministrów 
w Londynie 

:rirzychylają.c się do :i='ariskiej pcośby z dni,a 17 gruunia 83 r. 
zwalniam Pana z urzędu ?rezess TiadY \ inistrów i pówierzam, :i"'anu 
sprc::wowonie oboWiąizków do czasu powołania nowego Rzą.du. 

LontJyr.u, dnia 17 grudniG 1983 r. 

?REZYDENT R ZECZY'?O'S?OLITEJ 
/-/ Edward Raczyński 

ZWOLNIENIR ~INISTROW 

Do ? o na 
K3 zimierza Sabbata 
'.\o1in:L.stra SJi.l%1aW Zagronie:znyc:h 
w Londynie 

ZWGlniam :pana z .urzędu :1A:il.nisj~1 0 Spraw Zagraniczny~h i po
w.ierzami ?aoo sprawowanie: obowięzków do czasu powołanio nowego 
Ezą.du. 

Londyn, dnia 17 grudnia 1983 r. 

PiiEZES RADY ~INIS'ffiOW 
/-/ Kazimierz Sabbot 

PREZYDENT R ZE CZYPOSPOLI TEJ 
/-/ Edwar·d Raczyński 



Do ?ano 
Stanisława Borczyka 
:vli n:n.s tra s korb u 
w Lotmdynie 
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zwalniam Pana z urzędu :'.vlinistra Skorbu i powierzam ?8nu spro-
wowanie obowi~zków do czasu powołania nbWego Rzijdu. 

Lorrdyrn, dnia 17 grudnia 1983 r. 
n(EZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Edward Raczy11ski 
?TIEZES RADY :vl.INISTROW 

/-/ Kazimierz Scibb:at 

Do Pana 
prof.dr. EdwarJo Szczepa nika 
Min~str a Spraw Kr a jowych 
w Lom:lynie 

zw.olniamm i)Dno , z urzędu Min:n.stro Sprow Kr3jowych i powierz.--,m 
?anu sprewow s ni0 obowiijzków Jo czDsu powołonia nowego RzijJu. 

tonclym, nniD 17 grul1nicJ 1983 r. 

PREZES RADY :1.UNISTROW 
/-/ Kozimi.erz Sobtrat 

Do ?am:i 
gem. Ja na :ra:er ka 
Min:b.stra SprDw Wojskowych 
w Lom:1ynie 

i?REZYDENT n ZECZY:?OS:i:'OLITEJ 
/-/ Edward Raczy11sici 

zwalniąm :?ona z urzędu ~in:hstrfl Spraw Wojskowych i. powierzom 
?anu sprawowanie obowiijzków do czasu powołania nowego Tizijdu. 

Londym, c1 nis 17 gr ucJ nicJ 198.1 r. 

PREZES TIADY :vHNIS'ffiOW 
/-/ Kazimierz Sobbatt 

Do Pana 
Wale~ego Choroszewskiego 
Min:h.str ·o Spraw Emd.grBcji 
w Lomilynie 

l'>REZYDENT R ZECZY:i)OS:C'CDLITEJ 
/-/ Edward R a czyński 

zwalniam :i:°'ona z urzędu !-Ain:iistr·a Spraw Emigracji i powierzam 
Panu sprawowanie obowięzków do bzasu powołania nowego Rz,du. 

Londym, dnia 17 grudnia 1983 r. 

?REZES RADY MINISTROW 
/-/ Kazimierz SDbbat 

i TI EZYDEmT R ZECZY?OJS:i?OLI TEJ 
/-/ Edward na c zyński 
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Do L)D nD 
Bólesłmwo Dziedzica 
~ini.stro Sprawiedliwo~ci 
w Londynie 

Zvrnlniom ?ona z urzędu ::vlini.stra SprowiecJliwośei i powierzsm 
:i')o n.u spr Dwowo nie obowią.z ków do cza su powoło nio nowego R zą.d u. 

Lon(-: yn, uni<.:1 17 6ruJnia 1983 r. 

~'TIEZES TI.ADY :1/IINISTROW 
/-/ Kozimi_l:rz Sabb:ot 

Do :c>:J no 
Zbigniewo Scholtz8 
:VIinistra Oświoty i Kultury 
w Lonuynic 

?Ii EZYDENT ~ ZE CZY?O S:r'OLITEJ 
/-/ EdwDrd Roczyński 

zwolniam ~~no z urzędu :Vlin~stra Oświaty i Kultury i powiersm· 
:i 'Ci nu spr owow~1 nic obowią.zków <Jo czo su powołu niD no webo B zą.d u. 

LoncJyrr., clnLi 17 i;ru(lnia 1983 

PTIEZES f 1\DY '.v1INIS'ffi0W 
/-/ K8zimicrz Sobl.rnt 

Do L'nrro ~in:ii..str3 

r. 
:i?.REZYDENT D Z'ECZYi?OS?OLI'I'EJ 

/-/ Euwl1 r cJ I~ e c zyris ki 

p~łk.Jypl. Jomuno Czerniawskiego 
w Londynie 

zwolniD,m :?ono z urzędu ~in:ii.strc i powieruim :2Dnu sprswowonie 
obowię.zków cło czosu powołonio no\'H\;o Rzą.c1u. 

LonJy~, uniD 17 grudnia li981 

:?IrnZES tADY ~INISTROW 
/-/ Kazimierz Sobbatr 

Do 1?0 no :\1i njj str a 
JerzeGo Zaleskiego 
w Lo mr:ly ni El 

r. 
i"'REZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Edward :Roczy11.ski 

zwolniam Pana z urzędu ~inistra i powierzam :i\)nu sprawowanie 
obowię.zków cJo czasu powołan~a nowego Rzą.au: 

Lo lllldyrr., c1 nio 17 gr ud ni a 19&3 r. 

:i:)REZES Rl1DY MINISTROW 
/-/ Kazimiierz Sabba.t 

i'TI}~ZYDEN:T TI ZECZYPQ;S?OLITEJ: 
/-/ Edworc1 RaczYński 
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Do I'a na !\'li n:ii.s tra 
mgr. Tadeusza Drzewickic0 o 
w Londynit: 

ZWDlniam Pano z urzędu Yiin.t.stro i powierzam Panu sprswow o nii.., 
obowięzków do czasu powołani~ nowego Rządu. 

Londyn, dnio 17 ;:;ruLlnio 1983 r. 
:i:>r; EZYDENT RZEC ZY?OS:i?OLI TEJ 

?REZES P.ADY ~INISTROW /-/ Edward rrnczyr\ski 
/-/ Kazimierz Sobba tt 

ZWOLNIENIE ?ODSEiffi ETAR ZY STANU 

Do ?ana 
Bohuona Wendorffa 
?odsekrctarz Stonu 
w Londynie 

zwalniam I'Dl1fl z urzQdu :C'ousckretarzo Stc1nu i powierznm :i.'Gn.u 
sprawowanie obowiązków do cz~su powołania noweuo Rzęuu. 

Londyn, dnia 17 gruJnio 1983 r. 
j_~EZYDENT r: ZECZY?OS?OLITEJ 

PREZES TIADY ~INIS'.IDOW /-/ EdwarcJ rwczyński 
/-/ Kozimierz Sobb:att 

Do :r•one 
Taćleusza Losko 
?o cJ se kr e tor za Sto nu 
w Londynie 

zwalniam ?on.Ei z urzędu j_>odsckretarzo stonu i powierzam. Pcnu 
sprowowonie obowiiizków Jo c:zosu pow.ołanio nowc 0 o TI.ządu·. 

Lonuyn, c.JnicJ 17 grudniEJ 1983 r. 

PREZES RADY !\1INIS'.ITIOW 
/-/ Kozimierz Sabb~t 

Do ?ono 
mjr. ~eksymilicJna Lorenzo 
P.odsekretsrza stal!U 
w Londynie 

zwalniam, ·:i?ano z ur zęc'lu 
sprowowanie ohowiązków uo 

Lom:lyn, 17 grućlnia J!.98.3 r. 

?REZES RADY filNISTBOW 
/-/ Kazimierz Sabhat 

?TIEZYDENT RZECZY?OSPOLITEJ 
/-/ Edward Reczyński 

Podsekretarza stanu~ powierzam ?anu 
czosu powołan~a nowego Rządu. 

?r.EZYDENT RZECZY?O,S?OLITEJ 
/-/ Edwa~d Raczyński 



Do ?Elno 
imiż. Aleksandra Srrostif.[[I 
?odeekretarzo Stonu 
w Londynie 
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zwolniom, :;:ono z urzęL1u ?odseKretarzo Stanu i powit.:rzom ?onu 
sprowow8nie obowiązk.ć\'J uo czosu powołoniD nowego Rzę.du. 

?I.;EZES RADY '.lilINIS'ruO'i.' 
/-/ KD zim:it.or z Sribbo n. 

Do :i?o ni 
otyli~ Szczepońs~icj 
?odeekretsrzD Stenu 
w Londyrnie 

i'}~EZYDEW'T R ZECZYi'OS:?OLITEJ 
/-/ Bdwor a Ea c z;yńs k.i 

zwolni[1m ~1:JniQ. z urzędu ::.-:>'.)dsek.rotorzo stonu i powit::rzom Pnn 
sprawowonie obov,ią.zk.ćw cło czosu powołGn:i.La nowe;_;o rrną.du. 

Londyru, 1:.7 gruuni~J 1983 r. 

:i?EEZES :RADY !vlINIS'ffiG;/ 
/-/ Kozimiorz s:·:bbct 

IBEZYDENT RZECZYPOS:i?OLITEJ 
/-/ EJward Ro~zy;ftski 

DZI_:,Ł NIEUf: ZEDmff 

Korncelori,1 C;ywiln::: k.om.unikuje tekst przorrrówiunio :et.:Jzy(lernt8 
1-zeczypospolitE.:;j n:.1 otworcie O;:sólne[;o ZjElzuu i'olnków h cJniu 

12 listopado 1983 r. 

Sz:Jnowni DcleiJt,ci, :?,;nie i ?anowic, 

Zebroliściu siQ tutoj cJlo przedysk.utowonia zogo(lnień k.rojowych 
i lJlD wyboru Ji.8 członk.ów Rouy NBrouowej. To zoclc1nic 0Jpowiedzic1 
na. 

W Kroju zuluysły tolc:nty przywócJcze i storrę_JJ.i._ no posterunltu 
ludzie mężrri i z,Jrcizem rozwożni. Ten przykłod zobowię.zuje. 

Ncileży wum dok.oooó uoburei:.;O wyboru jednostek. cotowych bezinte
resownie1 odwot~ie i mą.arze służyć sprawie ojczystej. 

Nosz emigr-uryjn,y porloment, Rodo NtorodowG, mel z k.onieczrrości 
chor·s kter odm:it.e nny oJ zwykłych demo kro ty,c.:z nyćh pr zellstnwiciels t 
Nie jest c1renąs no k.tórej poszczególne stronnictwo i 6rupy pro
wol3zą.. nieustonnę wolk.ę o przywileje i ru:ileżny ich obozowi udział 
w dochodzie nnrouowym. 

?rzykszoniem n:nszym. jest udzioł jDkrwjczynniejszy we wspólWJJ 
wo~ce o przywrócenie ojczyźnie niepod]egłego ll!lftu państwowego. 

Istnieję.ca między stronnictwami i klullDami konkurencja jest 
swoistego rouzo ju. 'vVynwgp odwagi ltJ&'Śli i odwogi cywilnej w jej 
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wyp,awiadoniu. Ale szulrnć musi zorozem, nie wołki przec..1ews·zyst
kiem, lecz wspól??Lego dziołoniEl. Tokimi jest także cel obecne'--.;o 
zebrania. 

Chcemy joknojlepiej zrozum:ii.eć sytuocję Kroju i jego potrze
by i wolę i służyć mu w miorę sił. 

Toko jest nasze wspólno wola, której dziś d8jemy wyroz. 

Komunikot Kormolarii Cywilnej z unio 17 gruc.lnia 1983 r. 
o zgłoszeniu rezygnocji RząJu • 

Kanceloria Cywilno komunikuje 1 iż ?rezes Rody Mini.strów 
Kazim:il.erz Sc.Jbbot w dniu 17 grucJnio ]_983 r 09 W zwila:'zku z rozpo
czynojącą. się now"?- kaclencj:i ~DcJy Norodowej Rzoczypospolitej 
Polskiej, złoży]:'.: r,o zy grw c j ę R z~J u. P8 n Pr cmier wys to sowoł cJo 
Prezydenta I;zeczypospolitej pismo &.'lstępują.cej treści: 

V\TParn ?rezy'Jent Rzeczypospolitej }:,olskiej 
w LomxJynie 

Wo bee ukons tyt uowo ni El się TI ocJy Nor od owej R. P. no now.·ę; 
kadencję, zgłoszom rezygnocję ze stonowisk8 Prezesa Rody :Vli
nistrów w aenu umożliwienio powołonio przez :?rezydenta TI.}?. 
nowego Rządu odpowiodoją.ce~o ukłodowi sił politycznych w nowej 
kodencji Rady Norouowej TI.P6 

PnEZES R1-\DY :V!INISTROW 
/-/ Kozimicrz Sobba~ 

- - - -- - - - -

Odbitrn z polecenia :Vlin~stro Sprawiedliwości 
------


