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TREść DZIAŁU URZljDOWEGO: 

Rozka;; dzienny z dnia 7 listopada 1939 r. Na
czelnego Wodza Gen. Dyw. Władysława Sikorskie
go do żołnierza Polskiego. 

Obwieszcz.enie z dnia 15 listopada 1939 r. w 
sprawie Komisji Rejestracyjnej. 

DZIAŁ URZĘDOWY 

cięsko. Nie złamany został duch wojska i narodu, zaszczytnej próby, wykażecie, obok legendarnego 

nie wyczerpana żywa jego siła. Walka trwa. Bi- bohaterstwa polskiego, wszelkie te wartości, któ

ją się nasi marynarze. Bić się będą nasi lotnicy. re w wojnie dzisiejszej zapewniają armii ':lwycię

Niebawem wyruszą w pole pierwsze nasze pułki. stwo. Armia polska, ta jedyna obecnie ostoja 

A w walce tej nie jesteśmy sami. Starą drogą ciężko doświadczonego narodu, położonego w 

polskich legionów z bratniej ziemi francuskiej niej zaufania kraju nie zawiedzie. Jej żołnie

maszerować chcemy do Polski. Ale tym razem rze, od zwykłego s1...eregowca począwszy, a na 

idziemy jako żolnier;;e państwa sprzymierzonego. Naczelnym Wodzu skończywszy, zwyciężą albo 

~prawę naszą sojusznicy nasi uznają za wmsną. zginą, bijąc się o honor i wielkość swej Ojczy

l~igdy sprawa nasza nie była w tym stopniu, co zny. 

-ooo-

ROZKAZ DZIENNY NACZELNEGO WODZA 

GENERALA DYWIZJI 

WLADYSLA W A SIKORSKIEGO 

DO żOLNIERZA POLSKIEGO 

żOLNIERZE! 

teraz, sprawą cywilizacji chrześcijańskiej i wol-

ności. Nigdy nie była tak bliską wszystkim na

rodom świata, które nie popadły w barbarzyńst

wo i niewolę. Za naszą sprawą stoją niezmierne 

potęgi duchowe. Stoją też· potężne, niezwalczone 

siły zbrojne Francji i Wielkiej Brytanii, szlachet

nych sojuszniczek naszych. 

Z wiarą idziemy w przyszłość i z tą świadomoś

cią, że jesteśmy główną nadzieją naszego nie

szczęśliwego narodu, któremu ponieść mamy wy 

zwalenie. Ogrom naszych zadań wymaga ogromu 

Powołany dekretem Pana Prezydenta Rzeczy- wysiłku i poświęcenia. Znane błędy i niedociąg

pospolitej na stanowisko Naczelnego Wodza i nięcia nie mogą się żadną miarą powtórzyć w 

Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, zwracam pr;;yszłości. Wszyscy dowódcy różnych stopni 

się do w as wszystkich: starać się muszą, aby być najlepszymi żołnierza -

Do Was starzy żołnierze, którzyście w krwa- mi w podle,głych im oddziałach. Wiem, że rozu-

Tak nam dopomóż Bóg! 

Paryż, dnia 7 listopada 1939 r. 

Naczelny Wódz 

(-) Sikorski 

Generał Dywizji 

-oOo-

OBWIESZCZENIE 

Z DNIA 15 LISTOPADA 1939 R. 

W SPRAWIE KOMISJI REJESTRACYJNEJ 

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 
10 października 1939 r. ukonstytuowała się Ko
misja dla rejestracji faktów i zbierania doku-

wym ofiarnym trudzie· stawiali czoło nawalę miecie swe wielkie zadania, żeście gotowi do wy- mentów, dotyczących ostatnich zdarzeń w Pol-

wojsk najezdniczych, a dzisiaj zbieracie się :::ia siłków i poświęceń. 
sce. 

że z dawnego wojska Rze-
Komisji tej przewodniczy Minister Generał 

nowo pod Orłem Białym na sojuszniczej ziemi, czypospolitej nowe jej wojsko przejmie najlep

czy znosicie jeszcze udrękę niewoli, obozów sze jego znamiona i że nigdy nie okaże się gor

koncentracyjnych, rozproszenia i tułactwa; szym od bohaterskich żołnierzy kampanii wrześ-

I do Was, ochotnicy z obczyzny i kraju, z ta- niowej, ci ':łaś w szeregach nowego wojska prze-

Broni .Józef Haller, a w skład jej wchodzą: Mi::li
ster zastępca Pr.ezesa Rady Ministrów Stanisław 
Stroński i Minister Aleksander Ladoś. De-legat 
Ministra Spraw Wojskowych pułkownik dyplomo 
wany dr. Izydor Modelski jest zastępcą Ministra· 

kim zapałem, takim poświęceniem śpieszący cto wyższą samych siebie·. Wiem, że zrobicie wszy- Gen. Hallera w sprawach wojskowych. 

szeregów; stko, by dorównać wiedzą techniczną i walorami 

I do Was, poborowi, wyczekujący z gotowoś·· moralnymi znakomitym wojskom francuskim i 

cią patriotyc-mą na chwilę wypełnienia obowią- brytyjskim, by zdobywać u przyjaciół i wrogów 

zku. cześć dla imienia polskiego, niezłomną siłą du

Zwracam się do stojących już pod bronią zas- chową, męstwem, karnością, sumiennością w poj-

Komisja ma za zadanie zebranie wszechstron
nych informacyj, materiałów i dokume11tów, od
noszących się do przebiegu ostatnich zdarzeń w 
Polsce oraz ustalenia ich przyczyn. 

Wzywam wsz;ystkich Polaków, posiadających 

takie wiadomości lub dokumenty, by przedłożyli 

tępów wskrzeszonego wojska i do tych, nieskoń- mowaniu i wykonywaniu swych obowiązków, rze- swoje spostrzeżenia czy doświadczenia wraz z 

czenie liczniejszych, które staną za nimi. teiną sprawnością, polegającą na całkowitym o1,a ewentualnymi rzeczowymi dowodami, w biurzt~ 
Komisji Rejestracyjnej: Paryż VIII, Konsulat Ge 

Wśród niebywałej w dziejach katastrofy, której nowaniu nowoczesnego sprzętu uzbrojenia, a neralny R.P. rue Jean Goujon 31, Nr. biura 10. 

uległa Ojczyzna nasza, wśród strasznej zbioro- wreszcie umiejętną stałą pracą nad należytym Sprawozdania nadsyłane z prowincji lub z za

wej niedoli i goryczy przegranej, otuchą i wiarą wyszkoleniem własnym, zasłużyć na zwycięstwo granicy powinny być kie-rowane w zapieczętowa

przejmuje pamięć o dowiedzionym bohaterstwie i na powrót z bronią w ręku do wyzwolonej od nych kopertach za pośrednictwem Ambasad, Po-
selstw i Konsulatów R.P. dla Komisji Rejestra

żołnierza polskiego i całe-go narodu. świadczą o wrogów Ojczyzny. 

nim straty nieprzyjaciela, poniesione w Polsce. 

Je-st tego dowodem zaszczytna opinia, jaką żoł

nierz polski zdobył sobie u obcych. Dowiodło woj-

Tą drogą konkretnego i metodycznego wysil-

ku, poświęcenia i ofiary mam W as ~rowadzić. 

Wierzę, że nie zawiodę Was, stojąc zawsze nie-

sko bitnością; dowiódł ofiarnością i wytrwałaś- złomnie na straży honoru naszych sztandarów. 

cią wśród klęsk naród cały, że Polska zasłużyła Wierzę, że z Waszej strony nie doznam zawodu. 

na to, by wyjść z tych strasznych zmagań zwy- Jestem najgłębiej przekonany, że w okresie 

cyjnej. 

Przewodniczący Komisji 

Minister 

(-) Józef Haller 

Generał Broni 

-oOo-
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DZIAŁ NIEURZĘ:DOWY 

---ooo-

z KANCELARII P. PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej wystosował w 
dniu 11 listopada b. r. następującą depeszę: 

JEGO EKSCELENCJA 

Pan GETULIO WARGAS 

Prezydent Republiki Stanów Zjednoczonych 

Brazylii 

Rio de Janeiro 

Z okazji pięćdziesiątej rocznicy proklamowania 

republiki Stanów Zjednoczonych Brazylii przesy

łam Waszej Ekscelencji jaknajgorętsze- życzenia, 

które składam w tym dniu wraz z narodem pols

kim dla osobistego szczęścia Waszej Ekscelencji 
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i powodzenia dla szlachetnego narodu brazylij

skiego. 

(-) Władysław Raczkiewicz 

-ooo-

Z PREZYDIUM RADY MINISTRóW 

Pan Prezes Rady Ministrów General Dywizji 
Władysław Sikorski oraz Pan Minister Spraw 
Zagranicznych August Zaleski ud~li się w dniu 
14-go b. m. na zaproszenie Rządu Angielskiego 
do Londynu. Panu Prezesowi Rady Ministrów 
towarzyszy Szef Sztabu Naczelnego Dowództwa 
Wojsk Polskich pułk. dypl. Kędzior, Panu i,...i
nistrowi Spraw Zagranicznych Minister Peł
nomocny Jan Ciechanowski. 

Pobyt Pana Prezesa Rady Ministrów i Pana 
Ministra Spraw Zagranicznych w Anglii potrwa 
parę dni. 

JEGO EKSCELENCJA PAN MINISTER 

SPRAW ZAGRANICZNYC.tl SPAAK 

Bruksela 

Głęboko wzruszony wiadomością o śmierci P. 

Adolfa Maxa, burmistrza Brukseli, Ministra Sta · 

nu, którego wspaniała i szlachetna postać przej

dzie do historii jako najpiękniejszy przykład od

wagi cywilnej i miłości do Ojczyzny, proszę by 

Wasza Ekscelencja zechciała być wyrazicielem 

wobec Rządu Królewskiego szczerego współczu

cia Rządu Polskiego. 

(-) August Zaleski 

Na powyższy telegram P. Minister Spaak od · 
powiedział następująco : 

Głęboko wzruszony wiadomością,, którą Wasza 
-o 0,)-

Ekscelencja zechciała mi przesłać w imieniu Rzą · 

Z MINISTERSTW A SPRAW ZAGRANICZNYCH du, proszę O przyjęcie wyrazów najgłębszej wc:j9 

Z powodu zgonu Pana Adolfa Maxa, burmis · 
trza Brukseli, wielkiego patrioty i męża stanu 
belgijskiego miała miejsce następująca wymiana 
depesz pomiędzy Panem Ministrem Spraw Zagra· 
nicznych a P11nem P. H. Spaakiem Mh1istrem 
Spraw Zagranicznych Belgii: 

czności Rządu Królewskiego, który był szczegól

nie przejęty wyrazami czci, którymi Wasza Eksce 

lencja obdarzyła mego wielkiego i zasłużonego 

rodaka P. Adolfa Maxa. 

(-) P. Il. S7m.aJ.,. 
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