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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

Z DNIA 30 STYUZN1A 1945 H.. 

o wysokośel składki z.a ubezpteeienie od ryzyka wojennego.

Nr. 1 

,.� ... I 

1>tr. '! 

Na podstawie art. 54 ust. (l} dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia, 21 grudnia 1944 r. o ubez
pieczeniu osób, zatrudnionych na statkach ieglugi 
morskiej i ryboł6stwa morskiego (Dz. U.R.P. 
Nr. 15, poz. 29) zarządza się co nast�puje: 

ncgo, 'l. wyją;tkiem osób wymienionych w pkt. 2, 

§ L
Wysokość składki za ul)ezpieczenie od ryzyka 

�ojennego osób zatrudnionych na statkach żeglugi 
, rybołóstwa morskiego określa się na ezas od 
1 stycznia 1945 r. do 30 czerwca. 1945 r. : 

I) na kwotę !5.5.0 miesjęcznie za każdą, osobę
podlega.ją.cą obezpjeczeniu od ryzyka wojen-

2) na kwotę t 0.10.0. miesięcznie za ka.idą osobę
przebywającą w rezerwie -Polskiej Marynarki
Handlowej.

§ 2.
R-0zporząd2enie n.imeJsze wcho<hi w iycic 1, 

<lniem ogłoszenia z mocą, obowią.zują.c� od dniH, 
1 stycznia J !l4n r. 

r'rezes Rady Ministrów i 
Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej : 

T. A ro·i8:u>.1JJski
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ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRZEMYSŁU. HANDLU I ŻEGLUGI 

Z UNlA 27 :::;TYCZNIA 1945 &OKU 

o wprowadzenJu w obieg znac:r.ka poc:r.towego. 

Na. podstawie art.. 22 usta.wy 'I, dnia 3 w..erwca 
1924c r . o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U.RP. 
z roku 1933, Nr. 63, poz. 48 I), ora.z dekretu Pre,t;y
denta. Rzeczypospolitej z dnia. 21 lutego 1944 r . o 
tymczasowym przekazaniu Ministrowi Przemysłu , 
H.a.ndlu i Żeglugi pra.w i obowiązków Ministra Poczt i 
Telegrafów (Dz. U.R..P . Nr. 4. poz. 7) zarządzam 
co następuje : 

§ ]. 

Wprowadza się w obieg oko!icznościowy zna.czek 
pocztowy " Warszawa. l. VIII. ·- 3. X. 1944 " war
tości 3 złote, z czego l zloty stanowi opłatę pocztową, 
a 2 złote dopłatę, którą przeznacza się na fundusz 
1>omocy dzieciom po poległych w powstaniu War
sza.wy. 

Zna.czek ten służy Jo uiszczania opłat za przesyłki 
pocztowe nadane w polskich unęda.cl1 i agencjach 
pocztowych. 

§ 2. 

.Rysunek znaczka w kształcie prostokąta o wyrnia
ra,ch : podstawy 23 mm. i wysokości 32.5 mm. 
(z perforacją 26 x '.lfi mm.) przedstawia, na tle płoną-

<;ego mia8ta na barykadzie trzy uzbrojone postacie, 
a. to : chłopca, żołnierza i dziewczynę. W lewym 
górnym rogu znaczka wyłania się z dymów "sy
rena", będąca. herbem stolicy. W prawym g6rnym 
rogu umieszczono napis : "·warszawa ", a pod nim 
datę: "l. VIII. --· 3. X . 1944 ". U dołu w prosto
kątnym. ciemnym polu napis białymi literami : 
" Polska" a w prawym dolnym rogu na białym 
prostokącie ciemnymi literami napis. okre.'4lający 
wartość: " l zł. + 2 zł. ". 

Znaczek wykonano w kolone zielonym na białym 
papierze bez żadnych znaków wodnych. Granice 
waczka są obwiedzione ciemną linią . 

§ :3. 

Zna.czek sprzedaje Hię za wal u tę i1ngielską według 
relacji t 1 równit 8lt;'- 24 złotym. 

§ 4. 

Rozpor:,;ądzenie nime1sze wchodzi w życie z 
dniem 3 lutego I 945 r. 

Min is ter Prz em yslu, Hand I u i Żeg I ugi : ./. K wapif1.ski 
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DZIAŁ URZĘ:DOWY 

ZARZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

Z DNIA 12 GRUDNIA )!)44 R . 

o uposażeniu i żołdzie w Siłach Powietrznych oraz w Pomoonlczej Służbie Lotnicze) Kobiet. 

Na p0<lstawie a,rt. l clt-kretn Prezydent,a Kzeczy
pospolitej z <lnia 25 lutego l 041 o uposażeniu oraz 
potrąccni:icJ, 7. upoa:a.ienia. iolnierzy jeclnostek 
organi.za.cyjnych Polskich Sil Zbrojnych p01,a gnmi
cami Państwa Polskiego ( 1>1 .. U.R. P. Tr. 2. po.z. :J) 
zarządza się co następuj<' : 

~ L. 
( l) W czasie trwania wyjątlwwych okoliczności 

wywołanych wojną żolnierzf' 8il Powietrznych i 
PomocniczC'j Slni,by Lotnicze,j Kobiet, oraz przy . 
dziele ni do Sil Powietrzny<·,h cluchowni wojskowi i 
oficerowie korpusu andytoróll' otrzymują uposażenie 
i iol<l we<llng przepisów obowiązujących w Krblew · 
skich Silach Powiet.rwych Zj<'llnoczonego Królestwa 
Wielkiej B rytanii (R.A.F.) względnie w Brytyjskiej 
Pomocnicz.ej Służbie Lot11 ic1.(lj Kobiet (W.A.A .F.) 
ze zmianami wynikającymi 7. 11inie js1.ego ?_,n,r7.}l(lwn ia.. 

(2) Za żołnierzy Sil l?owiet,rznych uw1\~.a. się 
oficerów korpusu osobowego lot.nictwa. oraz poclo
ficerów i szPregowców przydzielonych do Sil Powie
tr,mych. 

§ 2. 

(I) U posn,i,cnie lu h ;'mld pr:t.yslug uje od dnia p1ff1..,· -
dzh\111 cło Nil Powietrznych l11b l>omocnicz.ej Slnżl,y 
Lotniczej Kobiet, W('<Uug r,;top11iii fu nkc_yjnego, grnpy 
i :jpccjnlności. 

(2) O ·oby wymienione 11 § I 11st. (l) w ra:t.it, 
p1vGe niesienia ich do innych CZę8Ci Sil Zbrojnych, ;,: 
clnieni pr1;eniesienia otrzynrnj ą. u posH,żenie w~dhtJ! 
za.sad obowiązujących w ch\nej częijci Sil Zbrojnyth. 

(;.l) Osoby wymienione w § l 11st. (l) czasow,) 
przydzielone cło prac specjalnych poza Sila1,1i 
Powietrznymi lub Pomocni czą Służbą Lot.niczi! 
.Kobiet otrzymują u posaienie lub iolcl we< lług oHoh. 
n~rch za-rządzeń l\linistm Ohrony Na.rodowej. 

§ :~. 
(J) UposaioniC' i żołd nstalone są w wymiarad1 

<111.ien.nych i nie podlegają podn.t,kom. 

(2) Stawki dzienne są oddzieh~e : 

a) dla męiczyw po~ia<lt\.ją.cych r0<lzinę bez wzglę
du na ilość członków rodz.in.}' i m iejsce ich 
pobytu. 



lhimmik Usla\w Nr. I 

b) dla mężczyzn samotnych i wdowców bezdziet
nycl1 , lub poHia<lających dzieci powyżej wieku, 
dla którego przyzna.ny jest dodatek rodzinny, 

c) dla kobiet w wymiarze jednolitym bez wzglę<lu 
na. stan ro<l7.inny. 

§ 4. 

{l) Szczeble uposażenia za wysługę lat obowiązu
jące w Królewskich Siła.eh Powietrznych Zje<lnoczo
nego Królewstwa Wielkiej Brytanii (R.A.F.) oraz 
w Brytyjskiej Pomocni.czej SŁuibie Lotniczej Kobiet 
(W.A.A.F.) pI"!.JSługują, o.,;obom określonym w § I 
ust.. (J) od dnia 1 marca 1941. 

(2) Okres wysługi <lo wyższego szczebla uposaże
nia. lub żol<lu biegnie od <lnia 1 lipca l940 albo od 
clat.y wcielei1ia lub przeniesienia do Sil Powietr'imych 
względnie do Pomocniczej Służby Lotniczej Kobiet 
lub od daty nadania wyższego stopnia funkcyjnego 
.(awansu), o ile przydział lub nadanie wyższego 
Rtopnia nastąpiło po <lniu 1 lipca 1940. 

(3) Osoby wymienione w § I ust. ( l ), którym 
nadano stopień funkcyjny niższy od posiadanego 
stopnia stałego, mają prawo do uposażenia t.ego 
szczebla w stopniu funkcyjnym, który odpowiada 
okresowi ich sluiby w Siłach Powietrznych w sta.łym 
stopniu w danej grupie. 

(4) Przepis ustępu {3) nie ma zastosowania w 
razie przeniesienia z innych grup do grupy liniowej 
personelu latającego na skutek ukończenia podstawo
wego wyszkolenia w personelu latającym. 

(5) Duchowni wojskowi w chwili przyrhiału do 
Sil Powietrznych otrzymują uposaienie o jeden 
szczebel niższe w stosunku do wysługi lat w Polskich 
Silach Zbrojnych w charakterze duchownego przed 
przydziałem do Sil Powietrznych. 

§ 5. 

(I) Osoby wymienione w§ l ust. (I) tracą upoRaie
nie zasadnicze lub żołd za czas samowolnego przeby
wania poza swą jednostką Iuh samowolnego opnsz
czenia stanowiska służbowego. Podoficerom i 
szeregowcom, którzy zdeklarowali potrącenia 
•• Q.ualifying Allotment" na rzecz dodatku rodzin
nego )ub specjalnego dodatku na rodziny rozłączone, 
potrącenia pr1.ypada.jq.ce za czas nieobecności na 
1-wcz rod'l.tll}' 1rnk11tcC'wi.a się z następnego ioldu. 

W razie uznania przez bezpośredniego przełożo
nego dyscyplina.mego nieobecności za usprawiedli
wioną,, zwraca się osobom wymienionym w § l 
ust. (l) milcż.ne uposaionic luh i.old. Za thiei'1 nie
obecności u wa.fa. się ohes niep1"l.erwany 6 godzin w 
ciągu t.cj samej doby. 

(2) Osoba wymieniona. w § J ust. (1) r1.awieszona 
w czynnościa.ch służbowych lub o adzona w n.reszcie 
tymcza-<,owym, otrzymuje od czasu zawie.-;zenia lub 
osadrnnia w areszcie tymczasowym :J/4 uposaienia 
w stopniu funkcyjnym nadanym w chwili U1.wiosze
nia Juh osadzenia w areszcie tymczasowyrri. ReRzta 
1mz0Ht.tjo w zawieszeniu. W razio o lrnowy ściga.nia. , 

01.<1~ó r1. 

niewszczęcia lub umorzenia postępowania, uniewin
nienia w postępowaniu kitrnym lub w postępowaniu 
honorowym, albo też orzeczenia w postępowaniu 
honorowym tylko nap<nnnienia, w postępowaniu 
dyscyplinarnym tylko kary ponądkow<.'j ··- wyphtca. 
się osobie wymienionej w § 1 ust. (I) zn.wieszaną 
część uposażenia . 

Zawieszenie w lotach na sku tek wykroczeń prze. 
ciwko prze1}isom o personelu latającym jeHt poci 
względem skutków w uposaieniu l'ÓWl)Ozna.czne z 
zawieszeniem w czynnościach służbowych. Zawie
szona część uposaieniłt nie podlega wypłacie jeśli 
w wyniku clochodzeń iołnierz na podstawie pnepisów 
o personelu latającym otrzymał ostrzeżenie lub został 
wykluczony z personelu I.a.tającego. 

(3) W czasie odbywania kar dysc:n>liniLmych 
pozbawienia wolności osoby wymienione w § l ust. ( l) 
otnymują upo aienie w następujlłcych wymi.irach : 

a} w cza.si odbywania aresztu Jckki~go lub aresz
tu domowego - 3/5 11posn.ienia, 

b) w c1.a.sie odbywa.nit• kary aresztu śre.c1niego, 
ciężkiego oraz gMnizonowego - 1/5 upo
saienin.. 

Za.miana wykonania kary dyscyplina.mej areszt11 
na st.ójkę pod karabinem pociąga z.'\. sobą zmniejsze
nie uposaienia w wysokości odpowiadającej naloio
nej karze aJ:esztu. 

Uchylenie na.łożonoj k< ry dyscyplinarnej pnoz 
wyższego przełożonego w myśl art. G przepisów 
dyscyplinarnych, przywraca prawo do pełnego 
uposażenia. 

(4) Żołnierze Sil Powietrznych podlegają.cy wyjąt
kowo orzecznictwu dyscyplinarnemu władz Królew
skich Sil Powietrznych Zjed. Król. w razie ukarania 
przez t.ę władzę, otrzym ują. uposażenie lub iold w 
wysokości pr;,.ewi<lr.ianej w takich wypadkach prze;,, 
prr1.episy brytyjskie. 

(ó) Osoby wymienione w § I ust. (I) skazano 
prawomocnym wyrokiem sądowym na karę poz
bawienia wolności, ber. orzcczt,nia kary dodatkowej 
wyda.knitt 'I. wojska lub kary wydalenia r. koqmsu 
ofioor!!kiogo, alho ka1·y degradacji, a]bo też na karę 
pozbawiania wo\1101foi nic pociągającą za sobą, w 
my!il ko«leksu Jmmego wojf->kowego, powyższych kar, 
ot.rr1.ymuji:i, JH't.ez Ci11\ om~ O(lbywania kary-- l/f> 
upo:-:a.żenia zaf-.a.duiczt·go lub żołdu \i stopniu funk
cyjnym nadanym przed ro,-,poczęciem wykonania, 
l·ary. 

W t·nzil' zaliczenia u.rosztu tymezasowego na poczet 
ka1·,v, .zlliniejsza się upoRażenie \ul, iold ukaranego do 
l/5 zti cnly cz~, arP.-ztu t.yrnc1.n..sowogo, wliczonego 
ll(I. J><.>czot Jony i potrąca się 'I. następnego uposażenia. 

(O) Podoficerowie Juh stan.i szeregowcy skazani 
prawomocnym wyrokiem r:ą.:lowym na karę poz
bawienia. wolnotici oraz karę dodatkową <legradacji 
wzgl. 1m karę pozbawieni;1. ,rnlności pociągają.cą z,i 
sob~, w myśl kodeksu karnogo wojskowego <lcgrn
<fację ora.'l. 6ZCregowcy skazani ua karę pociągającą 
za sobą, u podoficerów lub sta1~zycl1 szeregowc6w, 
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degrndację albo jeśli orzeci.enie kary dodatkowej 
w stos\rnku do podoficerów i st. szeregowców byłoby 
obligatoryjne, otrzymują za cały czas odbywania 
kary l / 5 żol<lu szeregowca naj1fri..cj płatnej grupy. 

(7) W pr1.ypadkach wskazanych wyżej w ustępach 
(:\), (4), (5) jeśli dotyczą podoficPrów i swregowców, 
którzy zdeklarowali potrącenia na rzec„ dodatku 
rodzi1111ego lub dodatku specjalnego na rodziny 
rozłączone , potrącenia te będą zaKpakajane z części 
uposażenia przypadającej po innych potrąceniach 
opartych na niniejszym rozpol'ządzcniu, 1. wyjątkiem 
kwoty jednego pensa (h.iennie, kt<im w każd_vm 
wypadku powinna być wypłacona. 

(8) Osoby wymienione w § I u1-t. ( 1) :slmzane 
pmwomocnym wyrokiem sądowym na karę wydale
nia z wojska, a lbo na karę wydalei1i:\ ,, korpusu 
oficerskiego, lub też na karę pozbawiC'ni;1 wolności, 
która w myśl kodeksu karnego wojskowego pociąga 
:r.a sobą je<l ną z powyższych kar drn.hit-kowych, 
otnymują od dnia uprawomocnienia Hię wyroku d o 
dnia zwolnienia z Sil Zbrojnych żołd Rzercgowca 
najniżej płatnej grupy, a w cza.sic odbywania. kary 
pozbawienia wolności l /5 tego żoł<lu. 

(!)} Darowanie akł.E'm laski kary poz.bawic-,nia 
wolnoiści nic powod uje przywrócenia Hkazanem11 
prawa <lo utraconego w C?.asie o<lbywani1t lrn.1·y 
11posażenia Io b i,olclu. 

§ n. 
Upoważnin. Rię Dowódcę Sil l'owiet.nmych do 

ogłaszania w języku polskim wyciągu przepisów 
Królewskich Sil Powietrznych ZjPd. Król. w W. Bry-

•• lhionnik l'st>1w Kr. I 

tanii i brytyjskiej Pomocniczej Służby Lotniczej 
Kobiet w zn krosie obowiązującym osoby wymienione 
w § I ust. ( l ) zgodnie z pro tok ófom po lsko-brytyj 
~ kim z dnia (I kwietnia l !J44 r. 

§ 7. 

Wyl{onanic niniejszego zarz1~dze11i!l por11cza. :;ię 
Ministrowi Obrony Narodowej. 

§ 8. 

( L) Za:rr.ądzenie niniejsZl'- wchod~i w iycie z. 
dniem ogłoszenia. 

(2) Za okre.'- do dnia wejścia w życie mme1szego 
zarLą<.l zc>nia o,·obom wymienionym w § l ust. (1) 
pr1.yf-h1g\lje upo:;a.ienie h1b iold we(llug 1„asad obowią
zujących w tym O'l.Mie ż.olnierzy polskich w Królew
skich Siła.eh Powietrz.nych Zjt':tlnoczonego Królestwa 
Wiclki~j Brytanii (R.A.F.) oraz w Brytyjskiej 
Pomocnic-iej Sluibio Lotnic,,<'j Kobiet (W.A.A.Jl'.). 

P) Nalcż.ności okrC'>ślonc w 11:;:t. (2) uważa się 
ostatecznie zaspokojone dokonanymi przed dniem 
wejścia w -i.ycie niniejsi.e.go zarządzenia przez wladzP 
polski(i lub bryt,Yji.kie wypłatami uposażenia luli 
żołdu z.godnie z pr;,,episitmi obowiązującymi wów
czas żołnierzy polskich w Królewskich Silach Powic
trznycl1 Zje:dnoczonego Królewstwa Wielkiej Bry
tanii (RA. F. ) oraz Brytyjskiej Pomocnkzei Sł11żbic 
Kobiet (W.A.A .i<~. ). 

Prn.cs Rady Mini.-.tró w : 'I' . . -lrciszewki 
Mini,;t,e.r Ohrony Narodow,..j : 11!. K.11k/c1. Gen. Dyw. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

Z I >N I A 1.7 (11{.lJ DNIA I !144 R. 

o dodatkowych nale:inośclach l świadcieniach 
w Siłach Powietrznych i w Pomocnlcuj Służbie Lotniczej Kobiet 

Na podstawie art. 2 d ekre;tn Pre1,ydenta. ltzeC'l.Y· 
pospolitej z dnin. 25 l11tego I !)-ł-J r. o upili\,'t-ŻE'niu 
oraz potrąceniach z upo!xl..:i.enia żolnic-.rzy jednostek 
organizacyjnych Polskich :=iii Zbrojnych poza grani
cami Państwa Pol ·kiego (l'k U. H .. P., Nr. 2. poz. :!) 
· ·- zarządzam co na..c.t.ępuje : 

§ I. 

W czasie trwania w.vjątkowych okoliczności wy
wołanych wojną. żołnierze Sil Powietrznych i Po
mocniczej Służby Lotnic1,ej Kobiet orn.z oficerowie 
korpusu a udytorów i duchowni wojskowi przydziele
ni <Io Sil Powietrznych otrzymują dodatkowe należ
ności do uposażenia zasadniczego i ioldu oraz. świad
czenia w naturze, według przepii:;t>w obowiązują-

cych w Królewskich Sil.ach Powietrznych Zjednoczo
nego Królewstwa. W . Brytanii (R.A..F.) i 'Brytyjski(·j 
Pomocniczej Służbie Lotniczej Kobiet (W.A.A.F.) 
o ile nale-iności i świ.adczenia te zostaną im przyznane 
na podstaw;(' po-rozumienia polRko-brytyjskiego. 

~ z. 
Upow;tinia się dowódcę ~i l Powietrznych do 

ogloiw.enia w języku poli-;kim wyciągu z przepisów 
Królewskich Sil Powietrzn,ych Zjednoczonego Kró " 
lewstwa W . 'Brytanii i Brytyjskiej Pomocniczej 
Służby Lotniczej Kobiet, odnoonie dodatkowych 
naleiności cło nposai,enia za13a<lniczego i :i,oldu 
ora„ świadczeń w naturze, w zakrE> • .,in ouowiąwjącym 
osob.v wymienione w ~ 1. 
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§ :t 
( l ) Zarządzenie n i nie jsze w chodzi w i yci e z 

dniem ogłoszeniu.. 

(2) Za okres do dnia wejścia w życie niniejszego 
zarządzenia osobom wymienionym w § l przysługują. 
dodatkowe naleiności do uposażenia zasadniczego 
i żołdu oraz świadczenia w natune według zasad 
obowiązujących w tym czasie żolnieny polskich w 
K róJewskich S-iłach Powietrznych Zjednoczonego 
Królewstwa Wielkiej Brytanii (R.A.F.) oraz w 
Brytyjskiej Pomocniczej Służbie Lotniczej Kobiet 
(W.A.A.F.). 

ló 0$Ć l i. 

(:3) Należności okreśJone w ust. (2) uważa się za 
ostatecznie zaspokojone dokonanymi przed dniem 
wejścia w życie niniejszego zarządzenia przez władze 
polskie lub brytyjskie wypłatami dodatkowych 
należności do uposażenia zasadniczego i żołdu oraz 
świadczeniami w naturze zgodnie z p1·zepi.samj 
obowiązującymi wówczas żołnierzy poJskich w Kró
lewskich Siłach Powietrznych Zjednoczonego Kró
Jewstwa Wielkiej Brytanii (R.A.F.) oraz w Brytyj 
skie j Pomocniczej Służbie Lotniczej Kobiet 
(W.A.A.F.). 

Minister Obrony Narodowej Jlf. Kukieł Oen. Dyw. 

Do 

MJANOWANJA CZŁONKÓW RADY NARODOWEJ 

Do 
Wielebnego Księdza. Wacława PyS'Z.kowskiego 

w Londynie. 
Na podstawie art. 6 dekretu Pre2ydenta. R2eczy

pospolitej z dnia 9 grudnia. 1939 r . o powołaniu 
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U .R.P. z 1940 r., Nr. 8, poz . 22) w brimier1iu dekretu 
Prezydenta RzeC':rypospoJ.itej -z dnia 12 sierpnia. 
1940 r. (Dz. U.R.P. Nr. 12, poz. 33) mianujęKsięcha 
członkiem Ra.dy Narodowej Rzeczypospolitej Pol
skiej. 
Londyn, dnia 21 grudnia 1944 r. 

Prezydent, Rzeczypospolitej : Wł. Raczkieu:icz 

Prezes Radv Ministrów : T. ArC'isuwsh 

Pa.na dr. Bronisława Hagera. 
w Londynie. 

Na podstawie art. 6 dekretu Pre2ytlenta Rzeczy
pospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu 
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U.R.P. z 194-0 r. , Nr. 8, poz. 22) w brzmieniu dekrt-tu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 siei·pnia 
1940 r . (Dz. U.RP. Nr. 12, poz. 33) mianuję Pana 
C'lionkiem Rady Narodowej Rwczypo politej Pol
skiej. 
Londyn, dnia 2 l grudnia. 1944 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : .Wt. Ra.czk-iewicz 

Prezes Rady Ministrów : T . .Arciszewski 

MIANOWANIA I 2.WOLNIENJA PODSEKRETARZY STANU 

Do Pana 
Stefana Sta,nislawskiego 

Do Pana 
A Jeksancha Demideckiego-Dem idowioza 

w Londynie. w Londynie. 

Mianuję Pana Podsekretarzem Stanu w Prezy
dium Rady Mil\istrów . 

Mianuję Pana Podsekretarzem Stanu w Mini
sterstwie Spraw Wewnętrznych. 

Londyn, dnia 7 grudnia ] 944 r. 

Prezydent RzeczypospoJitej : Wł . Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : T . A rciszewski 

Do Pana 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wl. Raczkiewi.cz 

Prezes Rady Ministrów : T . Arciszewski, 

Minister Spraw ·wewnętrznych : Z. Berezcwski 

Generała. Izydora Modelskiego 
Podsekretana Stanu w Ministerstwie Obrony Naro
dowej 

w Londynie. 
Zwa.Jniam Pana Generała z lli"t.ędu Podsekrcttl.r1,a, 

Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. 

Londyn, dnia 19 grudnia 1944 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : T. A rei.szewski 

Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej : K1dciel, (Jen . Dyw. 
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KOMUNJKAT 

o nadaniu Złotego Krz.yia Zasługi. 

P1w..ydent H,zeczypospolitej nadal Zloty Krzyi 
Za.sługi : 

zarządzeniem z dn. 9 lutego l94:l r. Dr. Zygmun
towi Kr:.:.yczkowskiem.u, 

zarządzeniem z dn. 29 lutego l943 r. Jadwidze 
Dalgiewicz, 

zarządzeniem z dn. 14 lipca 194:ł r. ś. p. Adamowi 
Kulakowskiemu, 

zarz~<lzeniem z <ln. 26 stycznia 1944 r. mjr. obs. 
Tadeuszowi Wójcickiemu, 

zarzą<lzenil'm z <lu. 27 marca HH4 r. Emerykowi 
Hu tten-Cza psk iem n, 

za.rządzeniem ·1, dn . 19 kwietnia 1!}4-4 r. 
Zloty Krzyi Zasługi z Mieczami Zof.ji Śliwa, 
zaI"Z.ą.<lzcniem z dn. 28 kwietnia l944 r. ś. p. Dr. 

Tadeuszowi Kiełpi11;;ldcm, 
zarządzeniem z <ln . 29 maja 1944 r. Ministrowi 

Tadeuszowi Romerowi, Dr. Zygmuntowi Zawa
<lowsl<iemu, Stefanowi Gackiemu, Emanuelowi 
Freydowi. 

KOMUNJKAT 

o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi. 

Pre2es Hadv Ministrów nadal Srebrny Krqi 
Zasługi: ~ 

zari,ą<lzeoiem z <lnia 18 września 1042 r . 

por. Miecnysla.wowi Jaworskiemu 
kpt.. Alfredowi Tbenerowi 
kpt. Wiktorowi Zyndra.m-Kościałkowskiemu 
kpt. Władysławowi Witrylakowi 
rtm. Jen.emu Iwasz.kiewiczowi 
ks. Kapel. Jen.emu Stopie 
ks. Ka.pel. Ka.rolowi Kubszowi 
ppor. Stanisławowi LeBzczyńskiemu 
ppor. Janowi Gadulskiemu 
kpt. Janowi Skupińskiemu 
por. Józefowi Gotardowi Dwernickiemu 

'.l.aną<lzeniem z dnia 27 października 1942 r. 

ppor. Józefowi Kosackiemu 
z.ar:1.ą<lzeniem z clnia 24 lulego l943 r. 
kpt. lek. Stefanowi Knappe 
kpt. lek. Janowi Szlązakowi 
por . lek. Kazimierzowi Kotłowskiemu 
por. Władysławowi Milacie 
poi'. lok. Stanisławowi Poknywnickiemu 
ś. p. siostrze san . Mieczysławie Kulikowskiej 
Mieczysławowi Komarowi 

za.rządzeniem z dnia 25 maroa 1044 r. 

Marii Łagowskiej 
J a<l wi<lze Żółtowskiej 
Tadeuszowi Ponikowskiemu 
strzel. Lucjanowi Karolakowi 

KOMUNIKAT 

o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi. 

J'rezes Rady Ministrów nada.I Brom.owy Krzyż 
Za~lugi: 

ziirzą.<lzeniero z dnia 19 sierpnia I 94 2 r . 
ka.pr . Bronisławowi Cl\,j<lzie 

znrzą<lzeniem z dnia 21 wrze..~nia. 1942 r . 

ka.pr. Walentemu Stróiowi 
kapr. Stefanowi Ziembie 
st. sieri„ Fmnciszkowi Za.tejowi 
sieri. .. Antoniemu J mvście 
plut. Franciszkowi Cierniakowi 

plut. E<lwar<lowi Duchińskiemu 
plut. Brunonowi Fickowi 
plut. Piotrowi Królowi 
plut .• fanowi Kręialkowi 
p1ut. Stanisławowi Plebn.nowi 
plut. Stefo.nowi Stańczykowi 
kapr. Kazimierzowi Marczewskiemu 
knpr. Feliksowi Sawcz.yńskiemu 
st. sier. Stanisławowi Pieronikowi 
chor. Zygmuntowi Sienkiewiczowi 
st. sier~. PioLrowi Przegalińskiemu 
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zarządzeniem z dnia. 27 października 1942 r. 

podm . wojsk . Józefowi Rembo 
podm. wojsk . Władysławowi Warzecha 
st. strzel. Stanisławowi Stc'twickiemu 
plut. pchor. Andrzejowi Flatan 
st. sap. Stefanowi Kazimierowiczowi 
m. wojsk. Teofilowi Tarnowskiemu 
plut. pchor. Czesławowi Bukowskiemu 
bomb. Mieczysławowi Kominkowi 
plut. Stanisławowi Hetmaóskiemu 
st. strz . ,Janowi Lage 

zarządzeniem z dnia IO listopada 1942 r. 

Gert,rudzie Kuk lióskiej 

zanącheniem z dnia 24 lutego I !J4'.ł r. 
Tadens7,owi Kędzierskiemu 
plut . M.ieczyslawowi l\leikowi 
plut . Henrykowi Wagnerowi 
kapr. Leonowi Mikołajewskiemu 
kapr. Józefowi Opoczy11skiemu 
ka.pr. Zygmuntowi Rayskiemu 
kapr. Franci.<;zkowi Skornskiemu 

zarządzeniem z dnia 2) czerwełt l 94'.3 r . 
s t. sierż . Ludwikowi Skorczewskiemu 
st. sierż . Czc..-dawowi Urba11skiemu 
sieri . Michnfowi Jarodtiemn 
. iet'i .. Ludwikowi Kołodziejowi 
sieri. Stani. lawowi Michalakowi 
ieri. Miec-ivslawowi Ołdakowi 

s i ri. . FranciS"Lkowi Płatkowi 
siet"'i. . Edwardowi rurchaJce 
ieri,. Janowi Rzentkowskiemu 

sierż . Wiktorowi Żurawskiemu 
plut. 'tefanowi Budnemu 
plut. Walerianowi Centowi 
plut. Zygmuntowi Cynalskiemu 
p lut. Edwardowi Dutce 
plut . Antoniem u Szwedowi 
plut. Kazimierzowi Targowi 
kapr. Józefowi Dryllowi 
kapr . Tadeuszowi Karwowskiemu 

zarządzeniem z dnia 25 ma.rea Hl44 r. 
Mikołajowi Ostrowiczowi 

zarządzeniem z dnia :i maja 1!144 r. 
chor. Józefowi Koniecznemu 
chor. Kazimief7::owi Grabowskiemu 
chor. ?tforia nowi Figlakowi 
plut . Mieczysławowi Marcelemu Wrm1skiemu 
pint. Leonardowi Jerzykowskiemu 
plut . Korolowi Kuchowi 
sierż. St.'l.nis~ wowi Świeczyńskiemu 
plut. Edwa.1·dowi Rymarzowi 
kapr. Witoldowi Łabę<b,kiemu 
sierż . F ranciszkowi Owsianemu 
plut. Karolowi Gref,ka 
plut. Mari.ano vi Heym. no""i 
st. sierż. Sylwe.strowi Komarowi 

plut . Kazimierzowi Śmigielskiemu 
sieri. TA>deuszowi Stachowiczowi 
sier~. Wiktorowi Piekarskiemu 
plut. Zygfrydowi Bagińskiemu 
plut. Antoniemu Szytelowi 
plut. ,fanowi Dąbrowskiemu 
sierż. Antoniemu Nowakowi 
kn.pr . Franciszkowi Zawierusze 
sier . :Feliksowi Dydkowi 
kapr. E ugeniuszowi Pyrchli 
plut . .Józefowi Haredzińskiem u 
kapr. Henrykowi Wojnarowskiemu 
st. sierż. Czesławowi Maronie 
sierż. Janowi Hruszykowi 
plut. :Stefanowi Suwińskiemu 
plut,. Zbigniewowi Ekkelowi 
sieri. Stefa.nowi Pawła.sowi 
sier~ .. ,Ja.nowi Gałajowi 
plut. Wad.awowi Gtzebulskiemu 
sieri.. 1 a,7,imienowi Krzewińskiemu 
st. sieri. Aleksandrowi Irze 
sieri.. Ci.e. ławowi Wilkowi 
sieri. . ,Janowi Kłosińskiemu 
kapr. Mai·i nowi K, c•urHtrkowi 
ka.pt. Fra,nciszkowi Chowańcowi 
sieri. Piotrowi Kłosowi 
kapr. Edwardowi Zimowskiemu 

Część U. 

ka.pr. Aureljuszowi Kasprzykowskiemu 
plut. StanislR,wowi Jarmun<lowiczowi 
plut. Stanisławowi Ciei:\lewiczowi 
sierż .. Janowi Wojciechowi Łukaszczykowi 
plut. Kazimierzowi Janiakowi 
kapr. Romanowi Szymonowi .Prawdzicowi 
sieri. Leopoldowi Wilkoszowi .r.1 ~l ·i, 1 !lił , ' 

plut. Kazimiei·zowi Romanowi Płużańsk.iemu 
plut. Tadeuszowi Gontarzowi 
kapr. Ludwikowi Szulcowi 
plut. Józefowi Mozyrskiemu 
plut. Stefanowi Kotulskiemu 
kapr. Wawrzyńcowi Zupnilwwi 
sieri. Bronisławowi Komackiemu 
sier:i:.. ,Tanowi Wiśniewskiemu 
plut. Michałowi Klichowi 
plut. Antonie.mu Szrn.mowi 
plut . Henrykowi Wtttrobil'lshemu 
plut. Alfonsowi Fiebigo\ i 
st. sierż . .Pf'liksowi Słoci11sl· iemu 
k.apr. Janowi Feliksowi Kossa.kowskjem u 
st. sieri. Władysławowi Popielewskiemu 
st. i,ieri... Wojciechowi Smoleniowi 
st. sierż. Wladysla.wowi Domagale 
kapr. Wiktorowi Doliru,kiemu 
kapr. Feliksowi La.komskiemu · 
kapr. Tadeuszowi Woiniakowi 
kapr. Adolfowi Mikołajowi Drążkowskiemu 
kapr. Janowi Romce 
kapr. Józefowi J.->acwie 
Impr. Saulowi He.lima.nowi 
plut. Bolesławowi Chełminiakowi 
plut. Antoniemu Ougielle 
kapr. Konradowi Szyma11skiemu 



plut. Konstantemu Ejsmontowi 
Wojciechowi Janow i Skurlatowic~.owi 
chor. Feliksowi Jasińskiemu 
sierż. Antoniemu Zutorkow.i 
plut. Franciszkowi Janowi Kretow.iczowi 
kapr. Zdobysławowi Ignacemu Pi janowskiem u 
kapr. Stanisławowi Woźnicy 
plut. Michałowi Kazimierzowi Bodnarowi 
plut. Józefowi Jewule 
plut. Janowi Nydze 
plut . Władysławowi Pruskiemu 
sier:t. . Michałowi Cholawie 
sierż. Józefowi Lewandowskiemu 
sieri . Zygmuntowi Mielczarkowi 
sieri. Antoniemu Machowskiemu 
sierż. Wi ncentemu Ziętarze 
sieri. Hila.remu Mą.ce 
sieri. Stanisławowi Z.ielcskiewicz.owi 
plut. Janowi Mnichowi 
plut. Alfredowi Kochowi 
kaJ)L Kazimier.wwi Bartoszewslcicmu 
plut. 0.leslawowi Adamowi Piotrowskiemu 

Dz.icnnik li,;tmv r. I 

sierż. St.efa.nowi Maleckiemu 
plut. Franciszkowi Bedna.rnkiemu 
plut. J anowi Bachowi 
plut. Stefanowi Bornciiiskiemu 
plut. Władysławowi f::topyr.le 
plut. Józefowi DlugOR".lcwskiemu 
sieri. 0.leslawowi Kupce 
plut. Aleksandrowi S'l.ambclanowi 
plut. Ludwikowi Dziurce 
kapr. Franciszkowi Doradzie 
sieri. Brunonowi Wiercińi::kiemu 
plut. Józefowi Miecyjakowi 
kapr. Antoniemu Mice 
kapr. Edwardowi 81twczyńi:;kiemu 
kapr. J ózefowi Witowskiemu 
kapr. Stefanowi Piaseckiemu 
plut. Franciszkowi Moidzicrwwi 
kapr. Adolfowi Szewczykowi 
sierż.. Mieczysławowi Nowakowi 
plut. Teofilowi Borowikowi 
plut . Leonowi Lur1;akowi 
st. sierż.. Oktawianowi Piwowarczykowi. 

DZIAŁ NIEURZĘ:DOWY 

PRZEMÓWIENIE NOWOROCZNE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

WYGtOSZONE PRZEZ RADIO LONDYŃSKIE W DNIU 

:u GRUDNIA Hl44 llOK.U 

Zostawiamy za sobą rok I !l44 - · rok wielkich 
zwycięstw Narodów Zjednoczonych -- rok , który 
do historii wojennej sławy oręża polskiego wpisał 
takie karty, jak: Cas.c:ino , Ancona , :Falaise, Breda -
rok, koorcmu przyświecać będzif' pochodnia. pło
nącej Warszawy, tego tra.gimrncgo stosu ofinrnego, 
na koorym µrzez sześćdr.iesiąt trzy dni plooęlo 
i;amotnie bohaterstwo Narodu. 

W walkach Armii Krajowej i w walkach naszych 
Sil Zbroj nych na frontach :i:achodnim i polu<lniowym 
ponieśliśmy w rok u ubiegłym 'l.nac:i:nu slł·aty. 

Poświęceniu ber. m i3,ry, bczp1-1,ykln.1ln<'j ofiorze 
knvi i życia w nierównej \-Yal<'o iolnier1,.v Arm:ii 
Krajowej , bohat('lrstwu żolnim~y na lł\dzio . w powie
tr.t.u i nn. morzu poza Km.jem - -składam imieniem 

a.rodu hol<I głęboki. 

Miłujące pokój nn.ro<l_y umęczonej EurOJl.V z jcd
n&kowlł na.dziej!.}: czelrnły, szarpiąc niecierpliw ie 
kajdany niowoli - na urwczywistnienie zwycięstwa. 

Rok 1044 pa.mięta.ć będziemy ja.ko ten , w którym 

Sprzymierzeni wkroczyli do ujar-.lmionej Europy 
oczekującej od 1.wycięskich atm ii : wyzwolenia, 
sprawiedli woś i, la.du , pomocy w odbutlowie i pokoju 
- oc'l.clwjącej, ?;{\ słowo " oswobo<lzcnie " bętlzie 
n.ee2ywiście oznaczało pełnienie zasad Karty At la.n
tyck.iej i za,_vowi<'<l-1.. ia.nych pr'1..c;1, wielkiego przywbtlcę 
a,meryka.1, ldoj dcmokrl\cji Czwrech Wolno<;ci . 

Mówiq.c o demokracj i poclkrcśl ić pragnę, jak 
slm,znie wskazał na fałszywe posługiwanie się jej 
ha-słami Szef Rządu nas'l.cj sojusr.nic;,;ki Wielkiej 
Brytanii . 1))0, 110.s prawd:i:iwą demokracją. jest to 
możno::'.ć swol>otl ncgo \ff'l.ąd:i:eniu. siQ Narodu według 
woli jego wiQkSZO!$Ci, woli wypowi0-dziancj swoba<lnic, 
l>ez pnymui;u i naciKku. Prawdziwa demokracja 
jest jednocześnie p1·awdziwą wolnością czlowiclm
obywatola, któremu nie grozi obawa prz(..'tl e,'Walt<-m. 
O taką demolmicję, ponol'lząc niesłychane ofiary 
wałczy na.s:z. Naród w Kraju i żołnierz poza Kra.jem, 
na takiej demokl'acj i opiera. swój program Rząd 
Polski. 

Rok 1945 prv.ynieM. powinit'I\ pokonanie bitrba-
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rzyństwa i totalizmu. Niewątpliwie wymagać to 
będzie jeszcze nowych ciężkich ofia..r i trudów. 

Wygranie wojny musi być zarazem wygra.niem 
pokoju, pokoju sprawiedliwego w którym odżyć i 
rozwijać się mogłaby chrześcijańska cywilizacja 
Europy, zorganizowanej politycznie i gospodarczo, 
włączonej w światowy system bezpieczeń twa. pow
szechnego. 

Strudzeni żołnierze Armii Krajowej i wojska poza 
Kra.jem, umęczeni więźniowie obozów koncentracyj
nych, poniewiera.ni niewolnicy obozów pra.cy, jeńcy, 
wysiedleni, uchodźcy - powinni móc wrócić do 
zniszczonych, a.le własnych domów, a.by na gruzach 
starego porządku wziąć udział z ca.lym Narodem w 
<>4budowie nowego, lepszego, trwa.lego la.du według 
praw Bożych i na nich opartych praw ludzkich . 

W wysiłku zbrojnym i w pracy codziennej, w 
całym naszym wygnańczym iyciu wracamy myślą 
nieustannie do Kraju. 
Łączność z Kra.jem jest źródłem natchnienia. naszej 

poza.krajowej działalności, bez tej łączności z Na.ro
dem_ straciłyby wartość nasze prace i nasze zamie
rzema. 

W tę szóstą zimę wojny zwracamy się do Was, z 
uczuciem serdecznym, z oddaniem pełnym, z podzi
wem i z szacunkiem. Z bolesnego odda.lenia. dzielimy 

10 Czę.% Il . 

z Wami Wa.s'Le cierpienia., Waszą. wiarę i Wasze 
nach.ieje. 

Ci, którz.y niedawno z Kraju przybyli obdarzeni 
Waszym zaufaniem, zostali powołani do służby 
Polsce na najwyższych stanowiskach państwowych. 
Srt oni żywym wyrazem naszej nierozerwalnej lącz
nośó z \Vami. 

Stojąc u wrót roku, który według wszelkiego 
prawdopodobieństwa będzie przełomowym w dzie
jach na.szego Na.rodu, wzywam wszystkich Polaków, 
by się skupili wokoło prawowitego Rządu Rzeczy
pos~litej, nie szczędząc swych sił dla poparcia jego 
wysiłków. 

Ojczyzna wymaga, aby nikogo z nas nie brakło w 
wa.lee i w zgodnej pracy dla wielkiego celu. Polska 
na.s wzywa, abyśmy wszyscy - choćby idąc nawet 
pozornie różnymi drogami-·· dążyli razem do jed-
ne~o c~lu : odzy~kania niepodległoś_ci. . 

Zołnierz polski ponad ludzką miarę spełnia. swe 
obowiązki. Wierzę, ie jego krwawa ofiara nie będzie 
daremną. Mam nadzieję, ie Bóg doda nam sił dla 
wywalczenia Polsce należnego Jej miejsca w świecie. 

Chwila obecna. jest cięika. i decydująca i tylko 
zjednoczeni możemy osiągnąć nasze cele. Tej jed
ności dla dobra Ojczyzny życzę wszystkim Polakom 
w tym Nowym Roku. 

Z KANCELARII CY\\i ILNEJ PREZYDENTA R. P. 

W sobotę dnia. 6 stycznia 1945 r. w Ambasadzie 
R. P. w Londynie Prezydent Rzeczypospolitej Wła
dysław Raczkiewicz przyjmował życzenia poworo
czne od Rządu i Rady Narodowej, od przedstawicieli 
duchowieństwa., reprezentacji sił zbrojnych, Naj
wyższej Izby Kontroli, przedstawicieli sądownictwa, 
organizacyj społecznych i politycznych, przedstawi
cieli prasy i delegacji pracowników państwowych. 

W imieniu Rządu złożył Panu Prezydentowi życze
nja noworoczne Prezes Rady Ministrów Tomasz 
Arciszewski, wygłaszając następujące przemówienie: 

" Panie Prezydencie ! Oto jui po raz szósty Rząd 
Rzeczypospolitej składa Ci życzenia noworoczne na 
obczyźnie. Robi to Rząd w całości, choó nie wszy
scy możemy dziś przed Toba sta.nitć. Pnema.wia.m 
tu nie tylko w imieniu tych członków Ga.bm.etu, 
którzy są z nami obecni w w gościnnej stolicy bry
tyjskiej ]ecz równiei w imieniu tych ministrów 
polskich, którzy pozostają w Kraju i tam spełniają 
swe bardzo ciężkie obowiązki. 

Nie pomylę się , jeśli powiem, że co roku życzenia 
noworoczne były jednobrzmiące - aby rok nad
chodzący był rokiem wyzwoleni.a, rokiem zwycięstwa., 
rokiem Twego i naszego powrotu do Kraju. Sądzę, 
ie gdzie tylko znajdują się Polacy, te właśnie 
życzenia wypełniają ich serca i myśli. W tym roku, 
Panie Prezydencie, są one tym gorętsze, że Rzeczy
pospolitej, Ojczyźnie naszej, u,.graiaj ą wielkie nie-

bezpieczeństwa. Niebepiecuństwa, które nie zo
sta.:ną - być może - całkowicie za.żegnane w dniu 
zwycięstwa. Sprzymienonych nad Niemca.mi. Poko
mr.nie wroga., z któl'ym pierwsi wśród Narodów 
Zjednoczonych rozpoczęliśmy walkę, nie będzie dla 
nas ostatecznym zwycięstwem, jeieli jednocześnie 
nie przyniesie ono naszemu Narodowi całkowitej 
wolności , be1, której - nie ma dla nas niepodległości. 
Pozór jej nie zwiedzie Pola.ków, którzy nie o pozorną, 
ale o rzeczywistą. wolność walczą i dla niej ponoszą 
najcięższe ofia.ry. Zbyt wiele przez . półtora wieku 
płaciliśmy za wolność krwią najlepszych synów 
ziemi polskiej, aby dzisiaj móc brać za. pożywne 
ziarno to, co jest pustą plewą. 

W obronie wartości, mepojętych dla ludzi, którzy 
cenią tylko objawy siły materialnej - w obronie 
swej wolności. i niepodległości Polska. złożyła ofiary 
olbrzymie. Liczbą: żołnierzy, czołgów, armat, samo
lotów i okrętów - nie jesteśmy wielkim mocarst
wem. Ale przez poświęcenie, oddanie dla Sprawyi 
krew hojnie przelaną stoimy w pierwszym, najpierw
szym rzędzie walczących narodów. 

Poniesione ofiary zobowiązują nas. Nakazują one 
na.m, podobnie zresztą, jak nakazuje nam rozum i 
doświadczenie , wołać głośno, że małodusznością 
niczego nie kupimy, niczego nie uzyskamy, ni.czego 
nie uratujemy. 

Panie Prezydencie, Rząd, któremu mam zaszczyt 
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przewodniczyć, spełni swój obowiiłzek. W nadcho
dzącym roku będzie go spełniał tak, jak t.ego żąda. 
Polska. Oby nadchodzący rok był rokiem zwycię
stwa, zwycięstwa. prawdziwego, które byłoby udzia
łem wszystkich N a.rodów Zjednoczonych, zwycięstwa, 
z którego na świat spłynie pokój, zadowolenie i 
bezpieczeństwo ; zwycięstwa, które będzie zapowie
dzią: lepszego jutra dla wszystkich narodów i dla. 
wszystkich ludzi." 

Prezydent Rzeczypospolitej odpowiedział na 
powyższe prz.emówienie następuj!\!cymi słowy: 

"Dziękując serdecznie Panu, Panie Premierze, 
za. złożone mi w imieniu Rządu R. P . życzenia. ; 
dziękuję również Radzie Na.rodowej z jej urzęduj!\!
cym wicepr:z.ewodniczącym na czele, dowódcom i 
reprezentacji Polskich Sił Zbrojnych, Ekscelencjom, 
i czcigodnemu duchowieństwu, Najwyższej Izbie 
Kontroli oraz przedsta.w:icielom sąpownictwa, nauki, 
organizacji społecznych i politycznych, pra.sy i 
pracowników państwowych, któl"l przybyli złożyć 
mi życzenia noworoczne . 

Rok 1945 rozpoczął się w okresie p.rzełomowyu1 dla. 
całego świata. Wojna. przyniosła. wiele przemian w 
poglqp.ach ludzkich, lecz fundament naszych ideałów 
jest i pozostanie niez.mjenny. Jest nim cywilizacje. 
chrześcijańska., o któr!\: opiera.ją się współczesne 
ideały . Na.czelne jej ka.nony- to wolność i równość 
człowieka., a co u tym idzie i wolność wszystkich 
rmrodów. 

W obronie tych idea.łów sta.nęliśmy pierwsi z 
pośród na.rodów ~wia.ta. do walki. prowadzimy ją 
bez przerwy i wytrwa.my w niej do ostatka. Są. one 
dla nas droższe rui iycie i dla nich ponosiliśmy i 
gotowiśmy ponieść na.wet n.aj cięższe ofiary. Nieśmier
t.elny wyraz tej bezwzględnej wierności ideałom dała 
Warsza.wa. przez swoją walkę do osta.tka., nawet 
wt.edy, gdy wa.lica stała się bezna.dziejna,. 

Słusznie Pan, Panie Premiene, podkreślił, ie w 
roku w który wchodzi.my, obok nadziei na ostateczne 
zwyci~two obozu Narodów Zjednoczonych, które w 
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prowadzonej przez siebie walce, jako na.czelne hasło, 
posta.wiły wolność, musi.my odczuwat niepokój, by 
wolność ta nie sta.ła się tylko pozorną. . 

Obawa ta sprawia, że prócz walki, któr!\! tak chlub
nie prowadzą z najeźdźcą. Ojczyzny nasze siły zbrojne 
w Kraju i poza Krajem, przed Rządem R. P . stoi 
jeszcze walka o prawdę. W walce tej Rząd R. P. 
przezwycięiyć musi z żołnierskim hart.em ducha ol
brzymie trudności. W części Polski, z której działa
nia wojenne już wypędziły na.jeidźcę, rozwielmożniło 
się zakłamanie. Powstały sa.mozw&ńcz.o na. ziemi 
obcej wbrew woli Narodu zespół ludz.i, prawie ca.ł
kowicie Krajowi nieznany, znala:z.lszy się w Kraju 
uzurpuje sobie prawo do przemawiania. i działania. 
w i.mieniu Narodu, oraz do rządzenia. nim pomimo. 
że w skład tego ze,społu wchodzą nawet i nie będą.cy 
obywatelami PańBtwa Polskiego. 

W tych ciężkich i trudnych zmaganiach o wolność 
i prawdę Rząd ma jednak mocne oparcie w niez.łom -
nej woli i w sile Narodu , zdecydowanego na walkę do 
ostatka w obronie swych świętych praw. W walCP. 
tej Pan, Panie Premierze, i paru Pańskich kolegów 
prned niedawnym jeszcze cza.sem brali, a ministrowie 
w Kraju biorą. udział bezpośredni. Znany całemu 
Narodowi, od zararua swej młodości niestrudzony 
bojownik wolności, może Pan, Panie Premierze, 
być pewien 1.&ufania Narodu, któremu wiernie służył 
Pa.n przez. całe swe życie. 

Wszystkim tu zebranym, 11 za ich pośrednictwem 
Na.rodowi składam swe życzenia, by w roku, który 
aię roz;poczl\'.1, urzeczywistnione zostało nie tylko 
zwycięstwo zbrojne, lecz i zwycięstwo prawa, prawdy 
i sprawiedliwości, które, ufam Bogu przywróci 
Polsce faktyczną. wolność i niepodległość. 

Osiągnięcie tego jest tak wielką: sprawą, że przed 
lll!\: ustąpić muszą. wszystkie inne. Wszyscy Polacy 
niezależnie od programów partyjnych i poglądów 
zjednoczyć się winni i poprzeć wysiłki prawowitego 
R~du R. P. Tu, na uchodźctwie winniśmy się w 
tym celu zjednoczyć ta.k, jak zjednoczony jest w 
Kraju cały Naród. 

Z KANCELARJ[ CYWCLNEJ PREZYDENTA R.P. 

Z okazji Nowego Roku 1944/45 nastąpiła wymiana 
życzeń pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej a 
Jego Swiątobliwością: Papieżem Piusem XI!., J. K. 
M. Królem Jerzym VI., Prezydentem St. Zjednoczo
nych Ameryki Fran.klinem D. Rooseveltem, J. K . M. 
Królow~ Wilhelminą, J. K. M. Królem Haako
nem VII., J. K. M. Królem Jerzym. II., J. K. M. 
Królem Piotrem II., J. K. W . Wielką Księżną 
Lu.ksero burgu Charlott!\:, J. K. M. Królem Farou
kiero, Szachem Iranu J. C. M. Mohammed Reza 
Pahla.vim., Cesarzem Abisynii J. C. M. Ha.ile Selas-

siem, Prezydentem Republiki Chińskiej Marszałkiem 
Chia.ng Kai~shek, Prezydentem Czechosłowacji Dr. 
Edwardem Benesem, Prezydentem Turcji Ism.etem 
Inonu, Prezydentem Meksyku Manuel Avila. 
Ca.macho, Prezydentem Brazylii Getulio Vargasem, 
Preizydentem Kuby Ramonem Grau Se.n Martinem, 
Prezydentem Haiti Elie Lescot, Prezesem Rządu 
Tymczasówego Republiki Francuskiej Generałem 
Charles de Gaulle, oraz Regentem Belgii Księciem 
Karolem. 
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