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TREść DZIAŁU URZ~DOWEGO: 

Zarządzenia Władz Naczelnycn 
Poz. III. Zarządzenie Prezyd::nta Rzeczypospoli

tej z dnia 17 września 1939 r. o wyznaczeniu na::; 
tępcy Pn:Jydenta Rzeczypospolitej. 

Poz,. IV. Zarządzenie Ambasadora R. P. w Pary
żu o st,1wieniu się do spisów wojskowych. 

Proszę Rrna Prezydenta o przyJęc1e zapewnie
nia mojej najgłębszej czci i oddania. 
Paryż, 27 września 1939 

(-) Bolesław Wieniawa-Długoszowski. 

oOo---
Zancelaria Cywilna P. Prezydenta Rzeczypm> 

poli tej komunikuje : 

Z,irówno zarząci:.:enie wyznaczające na następcę 
DZIAŁ URZC'DOWY Prezydenta R.P. gen. Wieniawę Długoszewskiego , 

-'.:' jak zarządzenie wyznaczające na to stanowisko p. 
ZARZĄDZENIA WŁADZ NACZELNYCH Marszałka Raczkiewicza, podpisane zost,:1ły przez 

P. Pr<:-:..:ydenta R.P. w dniu 17 września 1939 r. w 
III. Kutach - w chwili kiedy st,3.ło się jasnym, iż na -

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA jazd wojsk sowieckich odcinający p. Prezydenta 
RZECZYPOSPOLITEJ wi i Rządowi R.P. wszelkie inne drogi, uczyni kc-

z dnia 17 września 1939 r. nieu nym przekroczenie granicy rumuńskiej :L1.j· 
o wyznaczeniu następcy Prezydentr. Rzeczypospo- później w ciągu kilku godzin. 
litej. · Podpisując t e zarządzenia p. Prezydent R.P. 

Na podst:iwie· art. 24 ust. 1 Ustawy Konstytu- liczył się z tym, że zarówno on sam, jak p. Mar
cyjnej wyznaczam p. Władysława Raczkiewicza iozałek Smigły-Rydz, który :..:arządzeni'em z dnia 1 
b. marszałka Senatu na ni:1stępcę Prc . .:yden- września 1939 r . wyznaczony był na następcę Prr~
ta Rzeczypospolitej na wypadek opróżnienia się zydenta R.P. - mogą się znaleźć w sytuacji 
urzędu Pre-zydenta Rzeczypospolitej przed i: ,.:war- uniemożliwiającej im pełnienie urzędu. Pragnąc 
ciem pokoju. na taki wypadek zapewnić ciągłość konstytucyj· 

Z chwilą ogłoszenia niniejszego zarządzenia -- ną P.:1ństwa - P. Prezydent wyznaczył na 
zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 1'/ · swego ewentualnego następcę gen. Wieniawę-Dłu
września 1939 r. o wyznaczeniu generała Boles- goszowskiego, o którym wied~ial napewno, iż znaj
łia.wa Wieniawy-Długoszowskiego na następcę Pre- duje się w danej chwili w okolicznościach umożli
zydenta Rzeczypospolitej traci moc obow:ązującą. wiających mu ewentualne objęcie- następstwa w 
Kuty, 17 września 1939 r. razie potrzeby. 

Prezydent Rzeczypospolitej Licząc się jednak z tym, że gen. Wien:;.1.wa-Dlu· 
(-) Ignacy Mościck i goszowski mógłby z różnych przyczyn uważać oi:• 

jęcie przez siebie następstwa Prezyde·ata R.P. za 

IV. niewskazane - Pan Prezydent zarządzeniem z tej 
ZARZĄDZENIE AMBASADORA R.P. samej daty postanowił, ie w takim riazie·, następ-

W PARYŻU. cą jego ma być b. marszałek Senatu p . Władys-
z dnia 24 września 1939 r. ław Raczkiewicz, o którym wiadomo było p . Pre-

o stawieniu się do spisów wojskowych. :..:ydentowi, iż znajduje się w drodze· zagranicę 
dla wykonania w Stanach Zjednoczonych Amer. 

W imieniu R:..:eczypospolitej Polskiej i na zas1 - Półn. misji , powierzonej mu przez Rząd R.P. 
dzie układu, podpisanego między Polską i Francją O o 0 ___ _ 

w dniu 9 września 1939, ogłaszam , co następuje: . . . . 
Wszyscy obyw,::1.tele- polscy płci męskiej , zamie- . Ambasa~or RzeCZYJ?OSJ?OhteJ Pols_kieJ w _Pa~r 

szkali lub przybywający chwilowo we Francji, bQ- zu, ~- _Julmsz Luk!łs1ewicz ~vyglos1l w_ dnm L,9 
dący w wieku od lat 17 do lat 45 (do 50 lat, jeśli I w~ze~m,~ _przez rad10 paryskie następuJące prze
chodzi o oficerów rezerwy Armii Polskiej), a któ- , mowieme · 
rzy dotychczas nie zaciągnęli się j,'.lko ochotnicy I Rodacy! 

przewagą sił i śrcdków materialnych, Polska sp::+ 
nila swój obow: ązek wobec siebie, wokc swoic.:h 
sojuszników Francji i Anglii , wobec ludzkości . 

Trzeb 3. być dumnym, że w tym potopie wrog:ch 
wojsk niemiecko-sowieckich, ich niezliczcnych 
tanków, dyw:zyj zmotoryzow,~rnych i samolotów 
bombowych , pozostała niezdobyta i nietknięta 
twierdza ducha narodu polskiego, jego niezłom· 
na postawa mora ln'.1. i ·..:decydowanie prow,'.idzenia 
walki do zwycięstwa. Na tej twiedzy nie było i 
nie m a żadnej rysy cd wewnątrz, żadnego wyło
mu dokonanego przez wroga. Z twi 2rdzy t ej wy
rośnie sib., która pozwoli prze.trwać naszemu 
narodowi ciężką próbę czasowej okupacji kraju 
przez zdradzieckie wojska niemiecko-sowieckie i 
csiągnąć ostatec~ne pełne zwycięstwo. Nikt na 
świecie, żadne siły materialne nie zdołają cdebrac'.: 
narodowi m .sz.emu jego czynnej i ofiarnej miłości 
Ojczyzny i głębokiego przywiązania do wiary 
chrześcija11skiej. W głębi naszych serc skrwawio
nych niesiemy zapowiedź zwycięstwa nie tylko 
Polski, ale dobra Bożego oraz ideału wolności i 
pra·,,:1 aa świecie . 

P rzed Polakami, których los rzucił na ob1...·_yz
nę , jeden jest t y1ko obO\viązek . Zachować w ser
cach , myślach i duszach bohaterską walkę War
szawy, zrozumie5 wielkość tego czynu historyc ,. 
nego, który był pełnym nadziei i wiilry w przy
szłość bohaterstwem, spalić w hołdzie dla War
szawy w~:...:ystko, co w każdym z nas jest małe i 
osłabiające, odepchnąć próżne na:rzckania, które z 
zewnątrz przychodzą, z,:ipomnieć o wszystkim, co 
mogłoby nas dzieli ć. Trzeba wytężyć wszystki e si-
ły, spokojnie, równo i zdecydowanie, ramię pr-z:y 
ramie-niu, stanąć do :.:biorowego, szczerze zgodne
go czynu pod jedynym sztandarem wielkiej i wie
cznej Rzeczypospolitej P olskiej . 

Naczeinym 2.adaniem ncszym mu::;i być tworz;: 
nie armii polskiej we Francji, musi być or.,'.l jak naj 
liczniejszą i j ak najlepszą. N a mnie, jako przed
stawiciela Pn.na Prezydenta K...:eczypospolitej i 
Rządu spadło zaszczytne zad:1nie czuwania nad 
tworzeniem się armii polskiej we Francji, której 
dowództwo powierzyłem najstarszemu rangą ge
nerałowi wojsk polskich, obecnemu w2 Francji , 
generałowi dywizji Władysławowi Sikorskiemu. 

do szeregów Armii Francuskiej, winni stawić się 
w dniu 29 Września 1939 r. w merostwie miejsca 
·.:amieszkania lub pobytu, celem podania swych 
nazwisk do spisów wojskowych. 

Obywatele polscy, podle-gający obowiązkowi 
spisowemu, będą w najbliższym czasie wezv;u ni 
do stawienia się przed komisjami poborowymi , 
które ocenią ich zdolność fizyczną do służby woj
skowej w szeregach Armii Polskiej we Francji. 

Po d~udzies~u dwóch dniach bezp1·.:ykładnie 00-1 w_alc~ąc L1mię prz::i: rara_ieniu ·..; soj~szniczymi 
hatersk1ego b0Ju, prowadzonego przez nasze wale- armiami francuską i angielską, woJsko nasze 
czne wojska, czynnie i ofiarnie wspomagane przez spełni godnie spadający nań zaszczytny obowią
całą ludność stolicy, po ogromnej ilości zabitych zek walki orężnej z wrogiem. 

Ambasi:1dor Rzeczypospolitej Polskiej 
(-) Ju~iusz Łukasiewicz . 

__ ---.:_-.=--~-=-·=--=-=-=--=-.::.:- =================---
DZIAŁ NIEURZĘ:DOWY 

i rannych wśród żołnierzy i ludności cywilnej , po 
zrujnow;:1niu przez ogień artylerii i bomby nie
p1 ·2yjacielskie prawie całości miasta, jego parnią 
tek historycznych, kościołów , Warszawa pozba
wiona żyvmości, kanalizacji i szpit,:i.li, musiała 
zakończyć walkę. 

Przedwczoraj wieczorem Prezydent Starzyi'lsk: 
zakomunikował o tym depeszą z War:;.·zawy Pre-
zydentowi bohaterskiego Ve-rdun. 

W tym żołnierskim i braterskim pozdrowienii.; 
imiona Warszawy i Verdun splotły się symboli-

Z Kancelarii !>. Prezydenta c~nie i niero,zerwalnie. Je-st yv _nim _z~powie_dż zwy· 
Rzeczypospolitej I cięstwa, ktore W poprzedr:ieJ WOJille _uwienczył<. 

laurem chwały bohatersku:: francuskie Verdun . 
Ambasador R.P„ w Rzymie gen. Bolesław w:e- Wróg germański zastosował wszystkie najbM· 

niawa-Dlugo:;,~owski wyznaczony n'.1 następcę Pre· d.:..: iej barbarzyńskie metody w:1lki, aby zniszczyć 
zydenta Rzeczypospolitej w razie opróżnienia się naszą stolicę . 
urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej przed zawar- Jej ruiny i zgliszcza ,vołają o pomstę do boga. 
ciem pokoju (Monitor Polski No. 213 z dnia 25 Bohaterska obrona Warszawy była i pozostanie 
września 1939 roku, poz. Il) wystosował do Pana na wieki r.i:ijwyższym, żywym i pełnym ofiar) 
Prezydenh Rzeczypospolitej prof. Ignacego Moś· · wyrazem ducha narodu naszego i jego przeogrom-
cickiego pismo następującej treści: nej siły. . 

"Najdostojniejszy Panie Prezydencie, Dnia 17 września, w chwili gdy Waarszawa Y t-

Stwierdzam uroczyśc ie, że haniebne układy z:1-
wicrane przez wrogów na ciele Pobki walcząc~j 
n~gdy nie będą t;_:nane przez Polskę, ani jej rząd 
i poz.ostaną w historii jt·dynie j ako świadectwo 
darernnych wysiłków , cpartych na oszustwie, 
gwałcie i bezprawiu. 

Rodacy ! 

P ewny waszych serc pols kich i waszego oby
watelskiego wyrob:enia, zwracam się w waszym i 
własnym imieniu do Pana Stefana Starzyńskiego. 
Pr2zydent.l bohaterski ej Warszawy. 

Ta k jest , Pan le· Prezydencie m . st. Wa rszawy! 
Polacy, którzy znaleźli się :.;a grani cami Polski , 
oelni w:ary w zwycięstwo , staną w zorganizowa
~ych szeregach d ::i w ·.dki o Pol skę. swiadomi jes
teśmy , i e ciąży na nas obowiązek obrony honoru 
narodowego. Obowiązek t en spełnimy czynnie i 
zgodnie ta k , abyśmy się stali realną siłą Ojczyz
ny n 1szej będącej w potrzebie. Nie spoczniemy, 
aż danym nam będzi e wziąć udzia ł w odbudowie 
zrujnowanej przez wroga Wan:.:awy. 

Tak nam dopomóż Bóg! 
Bohaterskiej Warszaw:e cześe i chw1ła! 

- - --0 0 o-----

Dziękując Panu Prezydentowi za okazane mi pierała zwycięsko at:1ki wroga, a armia nasza, 
zaufanie i wiarę w to, że w każdym wypadku pos- d:.::iałająca na długim froncie od Prus Wschodnich 
tąpie mając na widoku jedynie- tylko dobro Rze- po granicę z Węgrami, zdecydowanie zahamowała 
czyp~spolitej - skbdam niniejszym na ręce Pa- posuw;anie się naprzód wojsk niemiec~ich, Rosja 
na Prezydenta zrzec;,;enie się godności następcy Sowiecka pchnęła zdradziecko swe woJska na z1e
Prezydenta Rzeczypospolitej, na które· wyznaczony I mie Rzeczypospolitej. Gdyby nie to , wróg ge~
zostałem zarządzeniem Prezydent,1 Rzeczypospoli- mański i:-ie wkroczyłby nigdy "!ł mury naEzej _stoll-
teJ· z dnia 17 wrze-śnia 1939. , cy, tak Jak w roku 1920 armie Marszałka P1łs_ud- W dniu 27 b.m. przyjechał do Paryża b. mar-

1 • ' ·1 d W · k szalek Senatu Władvsław Raczkiewicz. Pan M:.1r-
Mam zaszczyt prosić Pana Prezydenta o przy- I skiego me wpusci y o arsz,:1wy WOJS sowiec- szalek Raczkiewicz. zam:esz kał w Ambasact·.:i-:: 

jęcie mojej rezygnacji w tym pr-zekonaniu, że dzia -1 ki_ch .. w_ wi~lokrot~ie nierównej ~valce . z rlwoma 
łam w interesie sprawy publicznej. I w1elk1m1 panstwami, rc.:..:po~ządzaJącymi ogromną -~zeczypospolitej. ____ _ 
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