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CZBSC II 

DZIAŁ URZF.DOWY 

13 
Z~RZADZBNI3 PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia l sierpnid 19B8 r. o powołaniu cz;:onka Rady Narodowej 
?P z tytułu powołania pr~ez Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Na podstawie art. 1/1/statutu Rady Narodowej P.zeczypospo
li tej Polslde j oraz punktu I ust. 5 zał. do tego stst u tu /:uz. 
U.R.P. No.3 poz.3 z 1977/ powo~uję ns członka Rady Narodowej 
R.P. z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej na 
okres k:auencji Rady Narodowej Jł.P. rozpoczętej w dnill 17 grud
nia 1983 r. 

p. P.yszarda ZAKRZE)/SKIEGO w Londynie 

F)EZES RADY MINISTRÓ·~1 
/-/ Prof.dr Edward Szczapt=inik 

PREZYDENT R Z~CZYPOSPOLIT:~J 
/-/ Kazimierz Sabbat 

14 
OR~DZIE PREZYDENT.A RZECZYPOSPOLI'.P.li:J 
na dzie~ 15 sierpnia 1988 roku 

Rocznica zwycięst~a pod Warszaw~ w sierpniu 1920 r. obcho
dzona jest wśród Polaków jako Swięto Zołnierza. Był to bowiem 
dzień chluby oręża polskiego. Armia odrodzonego P~:stwa Pol
skiego pokonała najeidacz~ Armię Czerwon~. Powstrzymała pochód 
sowieckiego komunizmu na z~chód, na podbój EurJpy. 

Polska u:,:,a1;o·irnła Europę. Na a~vadzieścia lat. W 1939 roku 
los Europy powtórnie zawisł na żołnierzu polskim. Decyzja ?ol
ski stawi~nia cioła Hitlerowi sprzymierzonemu ze steline~ prze
s.~JzF::J los Europy. 

Biliśmy się, żołnierze RzeczypospolitAj, o,1 11i:3rwsze30 
;1o ostc1tniego dnia wojny, na wszystkich frontach.Dochowaliśmy 
wierności. Nie odzyskaliśmy niepodlagłoBci i wolności Polski 
wydanej przez sojusznikó~ 0 ręce Stalin~, niedawnego wspólni~a 
Ei ~lera w r ozbio:c•za PDlski i Europy Srodkowej. 

Czasy się wypełniaj~ i procesy dziejowe si~ toczę.. Powró-
cq. nasze sztandary bojowe do wolnej Ojc:.r.yzny. Podejm~ je następ
ne pokolenia. Taka jest tr•eść obchodu S;·Jięta Zołnierza na uchodź
stwie. 

Kazimierz Sabbat 
Prezydent Rzeczypospolitej 

LonJyn, 15 sie~pnia 1988 r. 
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15 
UCIL/AŁA RADY !vIINISTP. O'// 

z dnia 6 c zer v-rna 1)88 ro o ro 1.:wię.zs ni u Delegat ur R z.ę.J u :.P. 

~ada ~inistró~ ns posiedzeniu~ aniu 6 czerwca 1988 r. 
na podstawie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej "O powo
łaniu przeclstawicieli Rzę.du ?..P. 11 /Dz.U.R.P. No.l z 1955 r. 
poz.1/ - uchwaliła następuj~ce: 

?.ozwię.zuje się z dniem 31 lipca 1988 roku Del~gatury 
Rzę.du ?..Po w Holandii, Belgii, Szwajcarii i Danii. 

!vI:L:;rs·.2~R sn .'\·,"/ Z.AG.:: A:TICZNYCH 
/-/ Prof.dr.Zygmunt Szkopiak 

!\1II':ISTl1R SPR,~W E!Jicr· .:\CJI 
/-/ Zbignie\Y Scholtz 

16 

PREZES ::? ADY !YlINIS'l?.Oi"/ 
/-/ Prof.dr Ed'łlard 3zczepanik 

UCH,,"AŁA RADY l\ł!INIST.RO ',/ 
z dnia 6 czerwca 1968 r. o powołaniu :Jelegatu.ry Rzę.du R? 
na Kraje Beneluxu. 

Rada ~inistrów na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 1988 r. 
na pod s tswie dekretu Pr ezy de nta Rzec zypospo li tej "O powoła
niu przedstawicieliRzę.duRP" /Dz.U.RoPo No.l z 1955r, poz.1/ 
uchwaliła następuję.ce: 

Powołuje się z dnism l sierpnia 1988 r. Delegaturę Rzijdu 
RP na Kraje Beneluxu, obejmuj~ce teren Holandii, Belgii i Lu
xemburgu. 

::>elegotura Rzę.du 'RP na Kraje Beneluxu. przejmie kompeten
cje :i. obowię.zki rozwię.zanych Delegatur Rzę.du RP w Holandii 
i Belgii. 

~INISTER SPRAIY ZAGRANICZNYCH 
/-/ Prof .dr Zygmunt Szk:opiak 

~INISTER SPRA':I E~IGRACJ'r 
/-/ Zbigniew Scholtz 

PREZES RADY ~INISTROW 
/-/ Prof. dr Edward Szczepanik\ 
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UCifJAŁA RADY ~IINISTRO'J 
o zwolnieniu z dniem 31 lipca 1988 r. Delegata Rzę.du RP 
w Holandii. 

Do 
Pa n a Dr J. s. Ni ker k 
Delegata Rzę.du RP na Holandię 

szanowny Panie Doktorze, 

W zwięzku z przeprowadzoną. przez Rzę.d reorganizację. przed
stawicielstw Rzę.du RP w Europie, w wyniku której Delegatura 
Rzę.du RP na Holandię z dniem 31 lipca 1988 r. zostaje rozwię.
zana, zwalniam Pana Doktora ze stanowiska Delegata Rzę.du RP 
na Holandię z. dniem 31 lipca 1988 r. 

Za długoletnie sprawowanie urzędu Delegata Rzę.du RP skła
dam Panu Doktorowi w imieniu Rzę.du serdeczne podziękowanie 
i liczę, że swym doświadczeniem, znajomością. problemów lokalnych 
i kontaktów, zechce Pan dopomóc nowemu Delegatowi Rzę.du RP 
na Kraje Beneluxu, biorę.a czynny udział w akcji niepodległoś
ciowej prowadzonej na nowej siatce organizacyjnej. 

Łę.czymy wyrazy powa~ania i szacunku 
Londyn, 31 lipca 1988 r. 
~1iIHIST:sR SPRA'N ZAGRAHICZN'lSH 
/-/ Prof. dr Zygmunt Szkopiak 

~IIINIST:0:.7: SPELĆ\W E~,lICf" .ACJI 
/-/ Zbign:iew Scholtz 

18 

PREZZS Ri\DY ?vIINISTRO'N 
/-/ Prof. dr Edward Szczepanik 

UCif."/A ~.J.A RADY 11INI S'l1R O"N 
o zwolnieniu z dniem 31 lipca 1988 r. Delegata Rzę.du RP 
w Belgii. 

Do 
Pana Dr E. Pomorskiego 
De lega ta R zę.d u RP na Belgię 

Szanowny Panie Doktorze, 

W zwię.zku z przeprowadzoną. przez Rzę.d reorganizację. przed
stawicielstw Rzę.du RP w Europie, w wyniku której Delegatu::1a 
R zę.d u RP na Belgię z dni el 31 lipca 1988 r. zostaje r ozwię.zana 
zwalniam Pana Doktora ze stanowiska Delegata Rzę.du RP na Belgię 
z dniem 31 lipca 1988 r. 
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Za długoletnie sprawowanie urzędu :Delegata Rzędu RP 
składam Panu Doktorowi w imieniu Rzędu serdeczne podziękowania 
i liczę, że swym doświadczeniem, zna jomościę. problemów lo
kalnych i kontaktów zechce Pan dopomóc nowemu Delegatowi Rzędu 
RP na Kraje Beneluxu, biorę.o dalszy czynny udział w naszej 
akcji niepodległościowejo 

Łę.czymy wyrazy poważania i szacunku 
Londyn, 31 lipca 1988 ro 
!vUNISTl!.R SPR.!.\W ZAGRANICZNYCH 
/-/ Prof•dr Zygmunt Szkopiak 

:MINISTER SPRAW EMIGR.ttCJI 
/-/ Zbigniew Scholtz 

19 

PREZES R.-\DY !'iIINISTROW 
/-/ Prof'. dr Edward Szczepanik 

UClf:VAŁA RADY !AINIS'l'R OW 
o zwolnieniu z dniem 31 lipca 1988 r. Pełnomocnika Rzędu RP 
w Szwajcar ii. 

WPan 
:Minister :Marian Respond 
Delegat Rzędu RP na Szwajcarię 

sza new ny Pa nie :Ministrze, 

W wyniku przeprowadzonej przez Rzę.d reorganizacji przed
stawicielstw Rzędu RP w Europie, Uchwałę. Rady :Ministrów z dnia 
ó czerwca 1988 r. Delegatura Rzędu RP w Szwajcarii z dniem 
Jl lipca 1988 r. zostaje rozwię.zana. 

W z~ię.zku z powyższym zwalnia~ Pana :Ministra ze stanowisk, 
Delegata Rzędu na Szwajcarię z dniem 31 lipca 1988 roku. 

za długoletnie sprawowanie urzędu Delegata Rzędu RP 
w imieniu Rady :Ministrów. składamy Panu ~Iinistrowi serdeczne 
pod ziękowa~ie. 

Rada :Ministrów liczy, że swym doświadczeniem, znajomością 
problemów lokalnych i kontaktów zechce Pan :Minister dopomóc 
nowemu Przedstawicielowi Rzędu RP, powołanemu w ramach nowej 
organizacji przedst6wicielstw Rzędu RP. 

Łę.czymy wyrazy szacunku i poważania 

Londyn, 31 lipca 1988 r. 
!wIINIST:!ill SPR.::i'd ZAGRANICZNYCH PREZES RADY ~INISTROW 
/-/ Prof'. dr Zygmunt Szkopiak /-/ Prof'. dr Edwar.d Szczepanik 

:HNIST~ SPRAW E:MIGP.ACJI 
/-/ Zbigniew Scholtz 
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UCH';-iAŁA R.::\DY ~INI S~ O'iY 
o zwolnieniu z dniem 31 lipca 1988r. Delegata Rzędu RP 
w Danii oraz o mianowaniu Pełnomocnika ~inistra Spraw 
Zagr a ni cznych w Danii. 

Do 
Pana Prof'. Eugeniusza Kruszewskiego 
Delegata Rzędu RP na Danię 

Szano\'HlY Panie Profesorze, 

li wyniku przeprowsdzonej przez Rzę.d reorganizacji przedsta
wicielst\v Rzędu RP w .:.:;uropie, Uch~·rnłę. Rady ~.rinistrów z dnia 
6 czerwca 1988 roku Delegatura Rzę.du RP na Danię z dniem 31 lip
ca 1988 r. zostaje rozwię.zana. 

W zwię.zku z powyższym zwalniam Pana Profesora ze stanowiska 
Delegata Rzędu RP na Danię z dniem 31 lipca 1988 r. 

Jednocze6nie, zgodnie z po~yższę. Uch~ałę. Rady ~inistrów 
z dnia 6 czerwca 1988 r. mianuję Pana Profesora z dniem 31 lip
ca 1988 roku Pełnomocnikiem ~inisterstwa Spraw Zagranicznych 
na Danię, poruczają.o Mu kontynuowanie zewnętrznej akcji niepod
ległościowej w tym Kraju we współpracy z du."1skimi władzami i 
czynnikami politycznymio 

Za długoletnie sp!"awov1a~ie urzędu Delegata Rzędu RP na 
Danię w imieniu Rzę.du składam Panu Pro:f'esorowi serdeczne po
dziękowBnie. 

. Łę.czymy wyrazy szacunku i poważania 
Londyn, 31 lipca 1988 r. 

~INISTER SPRAW ZACEANICZNYCH PREZES ?.~DY '.v!INI3TROW 
/-/ Prof'. dr Zygmunt Szkopiak /-/ Prof'. dr. Edward Szczepanik 

~vHNISTER SP!? XJ E~IG:L~CJI 
/-/ Zbigniew Scholtz 

21 
UCHWAŁA RADY ~INISTROW 

o powołaniu z dniem 1 sierpnia 1988 r. Delegata Rzędu RP 
na Kra je Beneluxu. 

WPan 
Dr Bohdan ~rozewski 

Na podstawie uchwały Rady ~inistrów z dnia 20 czerwca 1988 r 
oraz zgodnie z Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
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/Dzo U.:R.P. Nr. l z 1955 r., poz. l/"O powołaniu przedstawicieli 
Rzą.du RP~' powołuję Pana na stanowisko Delegata Rzą.du RP na 
Belgię, Holan.dię i Luksemburg z dniem l sierpnia 1988 roku. 
Londyn 27 czerwca 1988 r. 

?dINISTl!iR SPR.~W ZAGRANICZNYCH 
/-/ Prof. dr Zygmunt Szkopiak 

PP. EZE S SADY MI NI STR OW 
/-/ Prof. dr Edward Szczepanik 

~INISTER SPRAW EMIGRACJI 
/-/ Zbigniew Scholtz 

DZIA~ NIEURZEDOWY 

WEZ'iiANIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
"Październik miesię.cem Skarbu Narodowego" 

Płacenie na Skarb Narodowy jest najbardziej dostępną. 
i najbardziej powszechną. formą. udziału w działalności na rzecz 
Polski niepodległej, wolnej i demok;'atycznej, formą. dostępną. 
dla wszystkich. Sieć Skarbu Narodowego obejmuje wszystkie sku
piska polskie w wol~ym świecie. 

Zbiórka na Skarb Narodowy daje od począ.tku emigracji 
podstawy finanso~e naszej działalności niepodległościowej. Dzię
ki Skarbowi Narodowemu Rząd może prowadzić swą. działalność na 
odcinku międzynarodowym. Dzięki Skarbowi Narodowemu możemy 
wspierać niezależn~ dzia łalność w Kraju. 

Tr~ałość instytucji Sk8róu Narodowego zasługuje na podziw 
zas-::tuguje także na szerolcie i skuteczne poparcie • .Miesią.c paź
dziernik, od wielu lat .Miesię.c Skarbu Narodowego, przypomina 
nam o zasługach Skarbu ale przede wszystkim o jego zadaniach 
i o naszym narodowym obowią.zku czynnego popierania Skarbu Narc
dowegoo 

Londyn, październik 1988 

/-/ Kazimierz Sabbat 
PREZYDE:::fT R ZECZYPOSPOLI'rEJ 
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OSWIADCZENIE Rz.mu R ZECZYPOSPOLI'rEJ 
w rocznicę najazdu wojsk sowieckich w dn.17 września 1939r. 

17 w r ze śni a 1939 r - W dniu tym So~iety jednostron
nym aktem zerwały traktaty pokoju zawarte z Polskę. /w Pydze 
w marcu 1921 i Pakt Nieagresji między Polskę. i Z~i~zkiem So
wieckim z 1932r., następnie w 1934 r. przedłużony do 1945 r./. 

Po rozmowie z Hitlerem /pakt Hibbentrop-~\łlołotow z 23 sier
pnia 1939 r./ w sprawie wspólnego napadu na Polskę i po agresji 
- bez wypowiedzenia wojny - w dniu l września 1939 r. przez 
Hitlera, chytry Stalin czekał jaka będzie reakcja Zachodu, tj. 
Anglii i Francji. Przekonawszy się, że Pols~a walczy samotnie 
i przez swych aliantów pozostawiona została własnemu losowi, 
napadł ze wschodu na nasz l{raj, zajmuję.c prawie połowę jego 
tery tor i urn. 

Sytuacja Armii Polskiej walczę.cej boi·iatersko z dwoma na
jeźdźca~i naraz, była niezmiernie trudna. Scisła współpraca 
dwóch totalitarnych zbrodniarzy przy olbrzymiej przewadze w bro
ni pancernej i lotnictwie zadecydowała o losie haszej Ojczyzny. 

Do niewoli sowięckiej dostało się wówczas 15 nas_zych ge
nerałów, ok. 15.000 oficerów i ponad pół miliona żołnie~zy. 
Los je-/1ców, głównie ofice!'ów, był st:~aszliwy. Rosja SowiecKa 
nie przestrzegała ogólnie przyjętych zasad odno~nie trakto~ania 
je1iców wojennych i luciności cywilnej. 

Po spotkaniu się wojsk sowieckich z hitlero~skimi na z 
góry wyznaczonej granicy, Stalin wysłał do Hitlera depeszę, 
zape~niajęc go o przyjaźni scementowanej wspólnie przelan~ 
krwią.. Tę. kr\vię. była polska krew. 

dięk2zo~ć polskich generałów i oficerów została przez 
bols~ewików zamordowana; również w ten sam sposób zginęlo 
mnóstvrn podoficerów i szeregowych. K8tyniów i innych miejsc 
kaźni na te~enie Rosji Sowieckiej jest wiele. Do pope~nienia 
tych zbrodni - pomimo oczywistych dowodów - bolszewicy nigdy 
się nie przyznali. Nie oszczędzili ludności cywilnej wywoż~c 
ję. masowo w straszliwych \'1arunkach w odleł5:l::e rejony Syberii 
i Kazachstanu. Celem bolszewikó~ było zniszczenie żywio~u pol
skiego. Lista zbrodni so~ieckich jest długa i naród polski 
nigdy o nich nie ze.pomni; będzie aż do skutku domagał się uka
rania, napiętnowanie i potępie·nia zbrodniarzy. 

Jest największym nieszczęściem, że los naszej Ojczyzny 
zależy od tal{iego wroga. Imperium zło - jak określił Rosję 
Sowieckij prezyaent U3~ Ronald Reagan - imperium łagrów, ter
roru i kłamstwa - musi się rozpaść. Ns ten dzień Polscy czeka
j~ niecierpliwie. 



Naród polski, tak jak w ezyst.kie narody świata, ma prawo 
do życia w wolności i niepodległości. Z tego prawa rie zre
zygnuje nigdy i będzie o nie walczył aż do zwycięstwa. 

RZ~D RoP. NA UCHODZSTJIE 

REZOLUCJ.\ RADY NARODo·rsJ R.P. 
w rocznicę napaści na Polskę przez Zwięzek Sowiecki w dn. 
17 września 1939 r. 

lo Rada Narodowa obradujęca w rocznicę napaści na Polskę 
przez Zwięzek Sowiecki, pamiętajęc o gwałtach dokon&nych 
na narodzie polskim po 17 wiześnia 1939 r., domaga się 
obalenia skutków Umowy Jałta1iskiej i wycofania z terenu 

Polski sowieckich sił zbrojnych. 

2. Rada Narodowa RP uważa, że rozmoviy, które mają. przep.rio~·1adztd 
przedstaw i cie le "Solid ul' noś ci" z przedstawi cie lami reżimu 
w~rawie uzdrowienia gos9odarki nie będę mogły mieć ~sdnego 
wpływu na ekonomię kraju bez uznania pluralizmu zwię.zk:ov1ego 
i politycznl:so oraz poparcia reformy gospodarczej o -:,ol:1ę 
gospodarkę rynkowę. 

3. Rada Narodowa domaga się natychmiastowego uwolnienia sresz
t~wanych ·w czasie strajków robotniczych, umożli~ienis po~ro

tu do p~acy bezprawnie z niej usuniętych i zaprzestsnia 
wszelkiej·represji. 

KOY!UNIICAT KANCELARII CY;YILNEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 10 p~~dziernika 1988 r. - o zgonie Alojzego Y!azewskiego 
Prezesa Kongresu Polonii Ameryka:iskie j. 

iż 
Kancelaria Cywilna podbje do wiadomości/w dniu 3 lipca 15 

zmarł nagle w Ghicago wieloletni prezes Zwięzku Narodo~ego Pol 
skieGo i Kongresu Polonii Amerykadskiej Alojzy ~azews~i. 

Prezydent Rzeczypospolitej i Rzęd ,1ysłali następujiJce 
depesze kondolacyjne: 
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"Kongres Polonii Amerykańskiej. Łączymy się z Kongresem 
VJ głębokim żal~ 'n~ wiadomość o. prz~~l~~·esnym zgof!ie pr ·ezesa 
_:;lojzego !rfszewskie6o, wybitnego rze·cnnika i al.>.ttoncy spraw Pol
ski do ~olnodci ~ niepodleilłosci~ Prezydent Rzeczypospolitej 
Po lsltie j i Rząd na Uchod:~ stwie" 

11 ·.1pani A. :Ma·zewsk.a, Chicago. Głębo trn wstrząśnięci ppzed
wcze3nym zgon~m Alojze:e-;o ~1azewskie30, wielkiego prz.7wódcy 
Polonii Amerykańskiej i o br 01i.cy Spr ai'1y Po lslri, pr zesyłs;:1y wy
r a zy serdecznego wspó~czucia dla Psni i Rodziny. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd na Uchodistwie~ 

Prezydent Rzeczypospolitej Kazimie11z S:0 bbat 1v uni i.l 3 l~.y~a 19,~3 
odznaczył pośmiertnie Prezesa Kongresu Polonii _Ąmeryksi:sk.iej 
Alojzego ~azews~iego ~iel~ą ~stęgą Orćeru Odroózenia P0lski. 

:CO!<AUNIK .. ~ T KANC:::L,~.R I I CY·JI Llf~J PREZYDENT.:\ R ZZCZY
POSPOLITBJ - o wyjeździe Prezydenta Rzeczypospoli
tej do stsnó~ Zjednoczonych Ameryki Północnej 
i Australii. 

· Kancelaria Cywilna podaje do wiadomości, iż Prezydent 
P.zcczypospolitej KGzimierz 3~bbat w okresie od 2ó sierpnia 
do 6 października 1938 r. odwiedził ośrodki polak.ie w 3ta
nach Zjednoczonych .A.P. oraz w _;ust1•alii. 

Trasa podróży w stanach Zjednoczonych .:\.P. prowadziła 
przez Filadeltię do Ri~ing Sun, idzie w dniach 26 - 28 sier
pnia Pan Prezydent przeby~ał na Swi6to~ym Zlocie Harcerst~a 
Polsldego poza Krajem. Prz~d u11 oczystym zakoj,czeniem 
Zlot·u w dniu 27 sierpnia, przed Prezydentem odbyła się 
defilada uczestnikó~ Zlotu. 

~ dniach 30 - 31 siarpnio 1988 r. Pan Prezydent prze
by\vał w san Fr a nci sec, gdzie pr zepr owad ził ro Zil10WY z miej sco;1ymi 
dzisłaczami społecznymi oraz na zgromadzeniu sorganizowanym 
z inicjsty~y 3karbu Narodowego dla spot~ania się z miejsco-
wym polskim S)ołecz~.i.stwem, wygłosił Pl~ zemór1 ienie p. t. "Sp1~ aws 
Polski w życiu naszego pokolenia". 
W dniu 31 sierpnia Psn Prezydent odleciał do Australii. 
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Po przybyciu do Australii Pan P~ezydent kolejno przebywał: 
dn • .3 września w .Asnfield, gdzie miał w Domu Polskim spot 
kania z g~onem nauczycielskim 1 delegatami szkćł polskich 
w Sydney, z władzami polskich organizacji harce!'slcich i Koł 
A.K., oraz udzielił wywiadów dla tele~izji o dzie~alności 
Polskiego Rzę.du na emigracji. 
dn. 4 września - był na uroczystej ~szy Swiętej w ~royong, 
odprawionej przez Rektora Polskiej ~isji Katolickiej w asy 
7 księży z okazji rocznicy września 19.39 rokuo Wieczo11 em u 
czysty bankiet dla przedstawicieli społeczetlst~a pols~isgo 
oraz gości australijskich. 
dn. 5 września - spotkanie z profesorami polskimi Uniwersy 
w Sydney, z wydawc~ i redaktorami Tygodnia Polskiego w Syd 
największej polskiej gazety w Australii. 
Wieczorem uroczysty bankiet dla czołonych działaczy polski 
zorganizowany przez Skarb Narodol'ly. 
dn. 7-8 wrzesnia - przybycie do stolicy Canberra, spotkani 
~ ~łubie Orła Białego 1 wspólna kolacja z rodakami. 
Następnego dnia publiczne zebranie w Sali Konferencyj~ej 
S • .?.i:: . z ter:1atec.1 o zagadnieniach stoją.cych pt1 zed emigrscję. 
pols lq. \V .Australii. 
dn~ 9 września - zwiedzenie parlamentu w Canberra, pJ połu 
w,rlot ~o :.Ielbour!1e na spotkanie z delegatami Rzę.du :1 .~ustr 
lii, prezesem Rady N~cz~lnej Polskich Organizacji n Aust~a 
oraz prezesem 7ed ~racji na Stan Victoria. 

Dnis 10 ~rześnia wyjazd do odległego o l50 km Geelang na 
spotl-:::Jnie z :r,o,'iakami i przyjęcie ~v :9omu SP!L 
Po powrocie do ~elbourne wieczorem bankiet w ~omu Polskim, 

D. 11 września - wyjazd do polskie30 kościoła 00. Jezuitów 
~ 3ssenjen, gdzie po doł~czeniu do pielgrzymki miejscowych 
wiernych, ·nas tę.piło uroczyste pov1i tanie Pana Prezydenta 
przez księży. 
Po naboże:~st\•Jie raport i przegląd sztandarów harcerstwa • 
. /ieczorem spotl{anie z działaczami społecznymi w Do:nu PolskJ 

Dn • . 12 września rano wizyta w Domu Polskim - siedzibie Pola 
ków we wschodniej dzielnicy ~elbolll:'ne. Po obie~zie \:.Jnfe
rencja z prezesem Rady Naczelnej Polskich Orga~izacji w Aus 
111 na temat programu dalszej działalności. 
Wiecz0l1 em przyjęcie dla Prezydenta zorganizowa:1e p:rzez ?::,dę 
lW cze lnę.. 

Dn. 13 września konferencja z delegate .n Rzę.du na _i\ustralię 
i jego z;;;stępc -~, wy~ład radiowy dla prog:,amu nov1ej emigl.'acj 
i konfepencja z miejscov·1ymi działaczami nowej emig:.: acji. 
Wieczorem spot~anie z gronem instruktorskim harcerstwa. 
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Dn. 14 wr2eśnis odlot z Melbourne do HE?bęrt na TAs,.1anii, gdzie 
miało miejsce tłumne i gorijce powitani~'przez rodaków. w dużym 
procencie bo Tobrukczyków. ~ieczorem bankiet w Domu Polskim, 
Dn. 15 września spotkanie z działaczami Skarbu Nsrodowego i orga
nizacji kombatanckich. 'Hieczorem spotkanię z m2:od~'1TI po:<:()lęnier:i 
i odwieazenie miejscowej polskiej szkoły. 
Dn. 16 wr ze6ni9 - po t?. Ltnnyrn po;~a,:::;n:::; nit~ n-: lot nisku, odlot do 
Melbourne, gdzie po spotkaniu się z miejscowymi działaczami dalszy 
lot do ).delaide. 
Dn. 16 1.v~., ześnia w. 1;d ela ide spot ~a nie z miej sco~(Jmi działa czami 
i wywiad radiowy dla programu polskiego. Wieczorem bankiet w Do
mu Polskim, gdzie gospoda~zem było s~P.K. 
Dn. 13 w~ześnia Pan Prezydent był na uroczystej Mszy Swiętej ze 
s.ztanrjepemi w kościele polskim. Po :,Iszy Swiętej złażenie wie:''"córi 
po,J por":mi '.ciem ~:a tyri s kim. Po l) ołud nL.1 zebi' anie pub liczne i l.rn-
lac ja w Klubie Koła No 14 SPK. · 
Dn. 19 września wywiad do radia Etnic~nego w Adelaide i spot~anie 
z prezesami pols~ich organizacji na temat spraw polskich. 
Odlot z Adelaide spowrotem do Sydney. 
Dn. 22 i 23 września - podróż samochodem /1000 klm/ z SyJney 
do ~risbane przez Pacific Highway. 
Dn.24 września - przyjazd do Brisbaneo Spotkanie w ~;:łubie ·1etera
nó1·1 Aust~,alijskich, złożenie wie:i.ca prze(j tablicij ~vojs~ alia~'"slcic!-, 
z 2-giej v1ojn~r świGtovrnj. Po połuCt:iu zvJiedzenie Swieto•·icj ·Jysta-
wy Zxpo 88 w Brisbane i wywiad dla p!'og~amu polskiego w reó~o. 
:!)n. 25 W!'ie3ni,5 - obecność nu !viszy 3więtej w K')ściel:1 P:)13\cir:1 
w ::!'isou'.'le, przezl~cl sztandoró·1; i złożenie wie{~ca przeci toblicę. 
Kst~iskij. ~ieczorem spotkanie z rodaka~i w Domu Polskim. 
Dn. 26-27 ~rześnia - odpoczynek w Proserpine, Queens~a~ó i z~ied~e
nie Grest Barrier Reef. 
Dn. 29 września - pow~ót sa~ochodem do Brisbane i dalsza poćróż 
sar:.ocho,je::1 do :J3itl'3nd w :N"ew 3outh ·dales na spot:.-.:.e'.1:te z ro•l8:->HL, 
·:-1ieczarem :3pot!.;:anie na pu':Jlic~rny·r:1 ztfr,::·f'1·1iu z rodakami w i1Tewcastle, 
Noc~ Jo~rót do 3ydney. 
D • .30 września "Civic Re~eption forr tJ-:e President of Polandn zo1•
g8nizowane przez majora ~unicipality of hshfield, nB ~tórym był 
obecny Deputy Speaker of Pa1•lame:1t w Ct~nberra, szereg posłów do 

.Pa1,1omentu, majo1•óv1 s~siednich '.11unicipslities oraz wybitn1ch oso
bistości.aust~alijskich. 
Dn. 1 ~:,,.,zdziernika - kolacja w pryw;:;triym domu burmistrza ;--rermana 
przy udzioL~ dwóch przyi'iódcó.,, ż~,liowskich w Sydney /W'odzonych 
w Polsce/. Podczas kolacji dyskusja toczyła się o stosunkach pols~o. 
ż;yd O\°J Ski C h. 
Dn. 2 ~aidzi~rnika nastijpił odlot do Bangkok,3-5 paidziernika pobyt 
Bangkoku i 6-go paidzierniks przylot do Londynu. 

\"/ podróży Panu P:··ezydento'iJi toi;:arzyszy2a ~:lałżonka Ps·:1i Anna S5bbato 



KONFEPENCJ.A DELEG.ATO: R ZADU R. P. NA UCHO:QZST /IE 

W dniach od 5 do 10 września 1988 r. oćbyła się kon
ferencja Delegatów ~zędu R.P. na Uchodistwie w Ośrodku Pol
skim w Fawley Court k.Henley-on-Thames -siedzibie Księży 
Marianów. W konferencji wzięli udział Delegaci Rzędu z 12 
krajów wolnego świata: Australii, Austrii, Belgii, Francji 
Holandii, Kanady, Niemiec Zachodnich, Nowej Zelandii, Sta
nó\·1 Zjednoczon,ych Ameryki, Szwajcarii, Sz•:1ecji i Włoch. 

Konferencji przewodniczył Prezes Rady Ministrów prof. 
dr Edward Szczepanik. Uczestnikami z ~.Brytanii byli człon
kowie i współpracovrnicy Rz~du, oraz:?rzewod:1iczęcy ?ady ;T8r
doviej, Przewodniczęcy Głównej Kor:lisJi Skarbu Narodowego, 
przy\"1ódcy stronnictw i ugrupo'.'la1i politycznych, Prezes Rady 
swiatowej S.P.K., Prezes Zjednoczenia Polskiego w W.Brytanii 
oraz Prezes Instytutu Badań Zagadnie11 K.11 ajowych. · 

Centralnym tematem Konferencji było położenie :1arodu 
polskiego w }(r•aju i rola emigracji w ulżeniu jego niedoli 
i dopomożenia w odzyskaniu niepodległości, demokracji i spra
wiedliwości społecznej. 

Ponieważ działalność polityczna emigracji zarówno na 
te~enie krajowym jak i :niędzynarocJowy11 wymaga środków fi
nansowych, omawiano szczegółowo stan Skarbu Narodowego, 
jego sposoby dzia~ania i nowe możliwości. 

Drugim głównym tematem obrad była działalność na tere
nie międzynarodowym.~ pojałtariskiej sytuacji Rzę.d nie 
1rnsiadaję.c bezpośredniego dostępu do rzę.dów obcych, wyko
rzystuje w ty11 celu polskie organizacje niepodległościowe,koQ
takty nieoficjalne przez t.z~. lobbying i urucho~io1e od 
przeszło pół roku "Central Bureau for International ?.eletion 
of Free Poles". W tym Biurze Delegaci Rzędu R.P. pełnię 
funkcję Sekretsrzy na obejmo'llane )rzez nich Kraje, członko
,·1ie Rzędu zaś stanowię kie.:.1 ownictwa centralne. W dyskusji nad
tym tematem podkreślono kluczowę rolę Stanóv1 Zjednoczonych 
w polityce światowej i wynikajęcę stęd potrzebę zwiększe~ia 
ich zainteresowania się sprawami Europy Srodkowo-Wschodniej 
i w niej Polski. 

W dyskusji stwierdzono trudności w naszych stosunk~ch 
z narodami środkowo i wschodnie - europejskimi na obczyźnie, 
spowodowane rozbiciem ich organizacji politycznej i brakiem 
odpowiednich partnerów dla Rzę.du P.P. w postaci ci~głych 
struktur parist~owych. Ukraińcy stanowię jedyny wyjętek, sle 
ici: R zę.d na uchodźstwie nie i.la powszechnego poparcia. 

"i/ rGi:1.Jch sesji poświęco!1aj srn·a.'lo'n międzynarodov1ym ou
było się sympozjum bryty jsń':o-polskie pod egidę Central 
Bure8m for International ReL„tion of' Pree Poles, w którym 
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wzięli lll1zL1ł b. ambgsador bryt,yjslci w ·va:iszawie Norman 
Raddaway, dr Norman Davies profesor historii Polski w Uni
we!' sytecie___,.Londy:·Lslcin, dr Leszek Koła ko~; s;ci prof~sor filo
~ofii w Oxf~rdzie, prof. Leopold Łab~di reduktor pisma 
sowietologicznego "Survey" • 

• 'd sympozjum wzięli udział również pr zedstewiciele Bry
tyjskiego Fo:;eign Office, B.B.C. i p.:.1ese Ol'i3Z liczni go3cie 
angielscy i polscy z Londynu. Ponadto Leszek ~oczulski przy
wódco K.P.N. 9~zyałał z Krsju list. 

~ trzecim dniu obrad Konferencja zajęła się bardziej 
szczegółową. analizę. bież~c~rch zagednie:1 Krajoviych. 
'il zakresie zagadnie::i. społeczn.vch, dyskutBnci bvli zgodni, że 
w Kraju istnieje niechęć do komunistycznej władzy. 
z wyję.tkiem różnych oportunistów i elity zwię.zenej z re
żymem oceniana na ok. 15 % ludnościa 

c:Ź;,,arti.dzień obrad poświęcono sp.::iowom organizacyjnym 
uchodźstwa niepodległościowego. Omó>'Jiony zos teł proje;-~t 
no~ej ·ordynacji. wyborczej do Rady Narodowej J.P., której 
kao~ncja Lipływa w grudniu 1•.q. 

W tymże dniu popołiidnie ~oś~ięcono sprawom nowych 
uchodiców z Polski. ~ics-przewodniczę.cy Eaóy pomocy Uchod~
com p. ~udwik Łubis~a~i scharakteryzował położenie uchodi
ców w .~ustrelii, .Austrii, Donii, F1•ancji; Grecji, K8 n;·czie, 
Kie:niec Z~choć'.1ich, No·.·iej Zelandii, Szwecji, Stenacr. Zjedno
czonych, Turcji, 'Ił.Brytanii i ','/łoszech. Położono nacisk na 
konieczność naszej pomocy prawnej, organizacyj:,ej, mo"elnej 
i kulturalnej dla nowych uchodiców. 

·,·1 ko:i.cov,e j części tej cie ba ty ska ncen tr o,'/8no się nsd 
problemem integracji "starej" i "nowej" e1;1ig11 acji. Sti'1ier
dzono, że istnieje potrzeba szerzenia świadomości naszej 
wspólnej "misji politycznej" i konieczności stopniowego przej
morrnnia jej przez no-::ych uchodźców. 

~ ostatnim dniu Konferencji Delegaci Rz~du P.?. mieli 
możność podsumo~ania ważniejszych bspekt~w jej d2iałelności 
na spotkaniu z premie~em i ministrami spraw zagranicznych 
i err:igracji. Przedstawiciele Rzę.du R.P. współp~1 .scuję. ściśle 
z lok~lnymi naczelnymi organizacjami społecznymi, występuj~
cymi pod nazwę. Kongresów, Zjednoczeń lub Zwię.zków Polaków, 
nie ·ingeruję.c jednak w ich wewnętrzne sprawy. 

'./i kilku krajach polskie organizacje cent1,alne niestety 
przyjmuję. cher-ekter "polonijny" i zt~t11 acaję. polityczne cele 
niepodległodciowe. Dotyczy to zwłaszcza Stanó~ Zjeó~oczonych 
i Francji, gdzie wielkie s~upiska ludności polskiego pocho
dzenia maję. tylko znikome znaczenie dla niepJdległo~cio~ej 
działalności polskiej. 
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Wszyscy Deleg6ci Rzę.du F.P. uznali Konferencję za 
ba!'dzo udanę. i wielce por.1ocnij w ich pracy, proszijc Rzę.d 
~.?. o jak najczęstsze organizowanie podobnych spotkari.. 

---=--=---=--------------== ·==================---==~--=---
O~bito z polecenia Ministra Spra~iedliwo~ci 

========================================================== 


