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L 
ORĘDZIE PREZYDENT A 

RZECZYPOSPOLITEJ. 

z dnia 17 września 1939 r. 
do obyw1ateli Rzeczypospolitej. 

Obywatele! 

Gdy armia nasza z bezprzykładnym męstwem 
zmaga się z przemocą wroga od pierwszego dnia 
wojny aż po dzień dzisiejszy, wytrzymując napór 
ogromnej przewagi całości bezmala niemieckich 
sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał na
sze ziemie, gwałcąc obowiązujące umowy i odwie-
czne zasady moralności. · 
Stanęliśmy tedy nie po raz pierws·zy w naszych 

dziejach w obliczu nawałnicy, zalewającej na~z 
kraj z zachodu i wschodu. 

Polska, sprzymierzona z Francją i Anglią, wal
czy o prawo przeciwko bezpr1awiu, o wiarę i cywi
zację przeciwko bezdusznemu barbarzyństwu, o 
dobro przeciwko panowaniu zła w świecie. z:; wal
ki tej, wierzę w to niezłomnie , wyjść musi i wyj-
dzie zwycęsko. . · 

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Konstytu
cyjnej wyznaczam generała Bolesława Wieniawę 
Długos:c;owskiego na następcę Prezydenta Rzeczy
pospolitej na wypadek opróżnienia się urzędu P~·c-
zydenta H.zeczypospolitej przed zawarciem poko
ju. 

Z chwilą ogłoszenia niniejszego zarzącli s· 11ia - 
zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 1 
września 1939 roku o wyznaczeniu następcy .Pre
zydenta Rzeczypospolitej traci moc obowiązującą. 

Kuty, 17 września 1939 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
(-) Ignacy Mościcki 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 

-oOo-
Otrzymawszy przez radio tekst orędzia Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnkt 1'/ września 
1939 roku, bohaterski Prezydent miasta stołecz,
nego Warszawy, mjr. Stefan Starzyński odpowie
dział następującym meldunkiem: 

"Tak jest, Panie Prezydencie, melduję, że lud 
warszawski ani na chwilę nie stracił hartu ducha. 
Trwamy i wytrwamy do końca nie·zachwianie, 
gdyż ożywia nas wiara święta w ostatec::,me zwy· 
cięstwo. świadomi jesteśmy, że ciąży na nas obo· 
wiązek obrony honoru narodowego. Dumni jes
teśmy, że danym nam jest spełniać ten obowią
zek. Wierzymy niez,łomnie, że ofiara nasza nie 
będzie daremna i że krew nasza z,aważy na szali 
zwycięstwa''. 

Warszawa, dnia 19. IX. 1939. 

o O o---- -

Po otrzymaniu oręd2ie Pana Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 17 wrześni,a, 1939 r., Amba
sactor tlzeczypospolitej PolskleJ w Paryżu Juliusz 
Lukasiewicz wygłosił przez radio paryskie nastę
pujące przemówienie: 

Obywatele, 

Obywatele! Z przejściowego potopu uc.urnmt: 
musmy uosobienie Rzeczypospolitej i źródło kon· 
stytucyjrrej władzy. DLate-go, choć z ciężkim ser
cem, postanowiłem przenieść siedzibę Prs2yden
ta Rzeczypospolitej i Naczelnych Organów Pań
stwa na terytorium jednego z naszych sojuszni· 
ków. Stamtąd, w warunkach zapewniających im l 
pełrya suwerenność, _st3:ć _oni będą na str~fY in~e- _Orędzie P~na Pn·2:ydenta. Rzeczypospolitej za· 
resow RzeczypospohteJ i nadal prowad~·1c woJnę wie-ra decyzJę doprowadzema walki z najazdem 
wraz z naszymi _sprzymerzeńcami. niemiecko-rosyjskim aż do ostatecznego zwyci~ · 

Obywatele! Wiem, że mimo najcięższych przejść stwa. 
zachowacie, jak dotychczas, hart ducha, godność Odwieczny nasz wróg germański narzucił nam 
i durne, którymi zasłużyliście sobie na podziw przez ujar;,mienie Polski do narzucenia cywihzo
swiata. wanemu śwtatu swe-go barbarzyńskiego panow.t· 

Na każdego z was spada dzisiaj obowiązek czu- nia. ' 
w~nia nad honorem Naszego Narodu, w najcięż- W ramach wojny ogólnej, którą spowodowa"ta' 
szych warunkach. zachłanność niemiecka przypadiO nam w udziale 

Opatrzność wymierzy nam sprawiedliwość. zadanie najcięższe. Dzęki bohaterstwu nasz'ej ar-
mii związaliśmy na ziemiach polskich przeszło 

niemiecki przeciwnik zużył. na ziemiach polskich 
znaczną część swych sił ludzkich i materialnych. 
odsłonił taJemnicę swych metod walki om.z całą 
nikczemnosć pohtyczną. Wysiłkiem przekraczaJą
cym granicę możllwości ludzkich zdarliśmy w o
czach całego świata maskę z prdwdziwego obllcza 
Niemiec. 

Zdradzieckie wystąpienie Rosji zmusiło. Pana 
Prezydenta do zabezpieczenia symbolu suwe·ren
nośc1 Rzecz,ypospolitej w sposób, ni'e por1:1:& pier
wszy zdarzaJący się w historii naszeJ i innych 
narodów, kiedy to dochodziło do przejśc10wej utr;i 
ty terytoriów pańtwowych, a przecież najezażcy 
ponosili w końcu sromotną klęslię. Państwo Por 
skie, sprzymierzone z Fnancją 1 Anglią, prowadzH: 
będzie· wojnę w nowych warunkach z tą samą 
nieugiętą wolą zwycięstwa, jak dotychczas. 

Obok walczącej z bezgramcznym poświęceniem 
armii polskiej na ziemiach Rzeczypospolitej mu
$.:ą powstać nowe źródła siły orężnej wszędzie, 
gdzie tylko istnieją Polacy. tlozpoczęt,a już zos
tała organizacja armii polskiej we FranCJL w JCJ 
szeregach półmilionowe wychodźtwo polskie wez 
mie, jak na obywateli Państwa Polskiego przy
stało, zaszczytny udział w wojnie o wyzwolenie 
Ojczyzny z pod prnemocy dwóch odwiecznych jej 
wrogów. Już w dniach najbliższych zostaniecie 
wezwani afiszami rozwieszonymi we wszystkich 
gminach Republiki Francuskiej do spisu, a w cią
gu 2 tygodni staniecie przed Komisjami, po czym 
znaczna część · spośród was zost1anie powołana 
do szeregu pierwszej dywizji polskiej we Francji . 

Dziesiątki tysięcy, które pozostaną na razie w 
zakładach przemysJ:u wojennego Francji, pracu
jącego dla wspólnej sprawy, zostaną powołane w 
dalszych miesiącach do nowych jednostek wojska 
polskiego, tworzonego poza obS"zarem Rzeczypos
politej. Polacy z całego świata przybędą, ażeby 
uzupełnić tworzone przez was szeregi. 

Rodacy! 
W orędziu, które· w,am odczytałem, Pan Prezy

dent stwierdził, że na każdego z nas spada dzisiaj 
obowiązek czuwania nad honorem naszego Naro
du. W tym poważnym historycznym okre·sie obo
wiązek czuwania nad honorem N a rodu spada 
wyjątkowym ciężarem na barki wszystkich, któ
rzy mają większe niż nasi rodacy w kraaju, moż
liwości działania. Polacy zagranicą muszą stanąć 
na wysokości zadania. Jestem pewny, znając z.bli
ska wychodźtwo polskie we l<'rancji i jego siię 
moralną, tylokrotnie ·2:arnanifestowaną, że wy
wiążę się ono w sposób wzorowy ze swych obo
wiązków wobec Ojczyzny. Jesteście żywym odła
mem walczącego Narodu Polskiego, a w piersiach 
waszych biją te same gorące polskie serca. Wyro
słe spośród was nowe siły poniosą do Pol
ski nowy wysiłek orężny, który zapewni wam peł
ne chwały miejce w historii wojny o wyzwolenie 
Polski z nowego potopu. 
Zawiadomię w waszym imieniu Pana Prezyden

ta Rzeczypospolitej, że wychodźtwo polskie· we 
Francji, idąc w pierwszych s·2:eregach Polaków 
zagranicą, wywiąże. się godnie z obowiązku czu
wania nad honorem Narodu. 

Paryż, dnia 19. IX. 1939 
---0 0 o,----

W dnin dzisiejszym przyjechał do Paryża generał 
Bolesław Wieniawa Dłngoszowski, Ambasador R,. 
P. przy Kwirynale. General Wieniawa Dłngoszou;
ski zamlieszlwl w Ambasadzi e Rzeczypospolite.i. 

Kossów, dnia 17. IX. 1939 
(-) Ignacy Mościcki 

-ooo-

70 dywizyj niemieckich, w czym około 20 pancer 
nych i blisko 3000 samolotów bombardujących, 
czyli olbrzymią większość niemieckiej armii hr 
dowej i prawie całe lotnictwo, wnosząc w t en spo
sób do wojny powszechnej o wolność i honor cy
wilizowanej ludzkości wkład o bardzo poważnym 

- ----o O o--·--

W dniu dzisiejszym przyjechał do Paryża. p. Ed· 
ward Raczyński, Ambasador R.P. w Londynie. 

,-znaczeniu. Możfmy z dumą stwierdzić, że nasz 
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