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CZESC II 

DZIAŁ URZEDOWY 

10 

UCHWAŁY RADY MINISTROW 
w sprawie powołania Delegatów Rządu RP na Uchodźstwie 
w Szwecji, Wenezueli, Południowej Australii i Kanadzie. 

WPani 
Zofia Zak-Stadfors 
Palsbodagrand 25 
125 48 Bandhagen 
Szwecja 

19 października 1987 

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 12 paidziernika 
1987 roku oraz zgodnie z Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej /Dz.U.R.P. Nr. 1 z 1955 r:, poz. 1/ o powołaniu przed
stawicieli Rządu RP, powołuję Panią na stanowisko Delegata Rządu 
RP na Szwecję z dniem 2 listopada 1987 roku. 

MINISTER SPRAW EMIGRACJI 

Zbigniew Scholtz 

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH 

prof.dr.inż. Zygmunt Szkopiak 

PREZES RADY MINISTROW 

prof. dr. Edward Szczepanik 



WPan 
inż. Feliks żubr 
w Wenezueli 
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Londyn, 11 listopada 1987 

Na podstawie uchwały Rrady Ministrów z listopada 1987 roku 
oraz zgodnie z dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
/Dz.U.R.P. No. 1 z 1935 r., poz. 1/ o powołaniu przedstawicieli 
Rządu RP, powołuję Pana na stanowisko Delegata Rządu RP w 
Wenezueli z dniem 11 listopada 1987 roku. 

MINISTER SPRAW EMIGRACJI 

Zbigniew Scholtz 

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Prof. dr. inż. Zygmunt Szkopiak 

WPan 
Pułkownik Jerzy Gruszka 
10 Woodlands Road 
Athelstone 
S.A. 5076 
Australia 

PREZES RADY MINISTROW 

Prof.dr. Edward Szczepanik 

Londyn, 23 listopada 1987 roku 

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
1987 roku, oraz zgodnie z Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej /Dz.U.R.P. Nr. 1 z 1955 r., poz. 1/, o powołaniu 
przedstawicieli Rządu RP, powołuję Pana Pułkownika na stano
wisko Zastępcy Delegata Rządu RP na Południową Australię 
z dniem 1 grudnia 1987 roku. 

Służbowo jest Pan podległy panu Andrzejowi Szczygielskiemu, 
Delegatowi Rządu na Południową Australię. 

MINISTER SPRAW EMIGRACJI 

Zbigniew Scholtz 

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH 

prof.dr.inż. Zygmunt Szkopiak 



WPan 
Profesor Józef Lityński 
5475 Raymond 
Pierrefornds, Que. 
Canada H8Z 2X5 
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Londyn, 8 grudnia 1987 r. 

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1987 r. 
oraz zgodnie z Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
/Dz.U.R.P. Nr. 1 z 1955 r., poz. 1/ o powołaniu przedstawicieli 
Rządu RP, powołuję Pana na stanowisko Delegata Rządu RP na 
Kanadę z dniem 15 grudnia 1987 roku. 

MINISTER SPRAW EMIGRACJI 

Zbigniew Scholtz 

Minister Spraw Zagranicznych 

prof. dr. Inż Zygmunt Szkopiak 

WPan 
Mieczysław Szczeciński 
42 Lothian Ave 
Toronto 
Ontario MSZ 4Kl 
Canada 

PREZES RADY MINISTROW 

prof. dr. Edward Szczepanik 

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1987 roku. 
oraz zgodnie z Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
/Dz.U.R.P.Nr. 1 z 1955 r. poz. 1/ o powołaniu przedstawicieli 
Rządu RP, powołuję Pana na stanowisko Delegata Rządu RP na 
Prowincję Ontario w Kanadzie i na Zastępcę Delegata Rządu RP 
na Kanadę z dniem 15 grudnia 1987 roku. 

Służbowo jest Pan podległy Delegatowi Rządu RP na Kanadę, 
profesorowi Józefowi Lityńskiemu. 

MINISTER SPRAW EMIGRACJI 

Zbigniew Scholtz 

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Prof. dr. inż. Zygmunt Szkopiak 

PREZES RADY MINISTROW 

Prof. dr. Edward Szczepanik 
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DZIAŁ NIEURZEDOWY 

CREDZIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLIEJ 
na dzień 11 listopada, 1987 roku 

Dzień 11 listopada obchodzony był uroczyście jako Swięto 
Niepodległości w Polsce, która w tym pamiPctnym dniu w 1918 roku 
odzyskała swój byt niepodległy. 

Od wielu lat Rocznica Niepodległości może być święcona 
uroczyście tylko wśród Polaków na uchodźstwie. Reżym komunistyczny 
w Kraju temu obchodowi przeciwstawił dzień 22 lipca, dzień, 
w którym w 1944 roku, utworzony przez Stalina Komitet Lubelski 
sięgnął po władzę nad Polską w oparciu o sowieckie czołgi. 

Naród Polski, mimo zniewolenia i mimo opuszczenia przez 
wojennych sojuszników, nie pogodził się jednak z narzuconym mu 
losem. Nie pogodził się z włączeniem go do sowieckiego bloku 
jako satelity, nie pogodził się z odcięciem go od Zachodu, któ
rego przez tysiąclecia był częścią. Od czasu zniewolenia walczy 
o należne mu prawa, o Wolność i Niepodległość. Historia ostatnich 
42 lat to historia kolejnych zmagań o te prawa. 

Obchody Swięta Niepodległości wśród skupisk polskich 
w wolnym świecie, jak również wśród ruchów wolnościowych w Kraju, 
są wyrazem wiary w przyszłość Polski. S~ one także świadectwem 
przeka~y.wanej z pokolenia na pokolenie woli walki Narodu 
Polskiego o powrót do Polski Wolnej, Niepodległej i Sprawiedliwej. 

Londyn, 11 listopad? 1987 roku 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

Kazimierz Sabbat 
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ŻYCZENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z okazji nadchodzących Swiąt Bożego Narodzenia 1987 roku 

Od tak wielu lat obchodzimy Swięta Bożego Narodzenia 
na obczyźnie. 

Są to dla nas najmilsze dni roku przywodzące na pamięć 
wspomnienia rodziny, młodości i szczęśliwych przeżyć. Myśli 
nasze kierują się do Kraju, do Polski i do Polaków. 

Wszystkim więc Rodakom w Kraju i poza Krajem przesyłam 
serdeczne życzenia Swiąteczne i Noworoczne. 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

Kazimierz Sabbat 

OSWIADCZENIE RZADU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
w sprawie przymusowego obchodzenia w Kraju rocznicy 
rosyjskiej rewolucji październikowej. 

W bieżącym roku Rodacy w Kraju są zmuszeni uroczyście 
obchodzić 70-tą rocznicę rewolucji październikowej, w wyniku 
której bolszewicy pod wodzą Lenina opanowali Rosję_. Skutki 
tego przewrotu tragicznie ciążą obecnie nad Polsk~; ale znie
wolony Naród nie może o tym mówić, podczas gdy politycy za
chodni wolą milczeć i słać do Moskwy gratulacyjne depesze. 

Rząd R.P. na Uchodźstwie przypomina więc, że Lenin zastąpił 
zburzony całkowicie system carskiej Rosji przez t.zw. dyktaturę 
proletariatu, opartą na założeniu, że tylko partia komunistyczna 
decyduje we wszystkich dziedzinach życia człowieka. Cele swe 
partia osiąga przy pomocy terroru, więzień, obozów koncentra
cyjnych, mordów i kłamstwa na olbrzymią skalę, co po 70 latach 
doprowadziło do deformacji psychicznej ludno'ici. Rosję, Ukrainę 
i inne części ZSSR, żyzne i bogate w minerały, przekształcono w 
obszar nędzy gospodarczej. Oba te zjawiska dotyczą również krajów 
opanowanych przez komunizm po II wojnie światowej, zwłaszcza 
Polski. 
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Rząd R.P. na Uchodźstwie stwierdza, że Rosja Sowiecka 
nigdy nie zrezygnowała z zamiaru opanowania przez komunizm 
całego świata. Jaskrawym tego dowodem była zdradziecka napaść 
sowiecka na Polskę w zmowie z Hitlerem we wrzeAniu 1939 r. 
Podobieństwo totalitaryzmu nazistowskiego i sowieckiego jest 
oczywiste. Hitleryzm został jednak zwalczony i potępiony, 
podczas gdy komunizm trwa, rozprzestrzenia się i zagraża całej 
ludzkości. Obowiązkiem Polaków wWolnymSwiecie jest przypomi
nanie o tym niebezpieczeństwie. 

Londyn, październik 1989 RZAD R.P. NA UCHODZSTWIE 

OSWIADCZENIE RZADU R.P. 

w rocznicę wojny w Afganistanie 

W ósmą rocznicę napaści Armii Czerwonej na Afganistan 
w celu osadzenia tam posłusznego Moskwie reżymu komunistycznego, 
Rząd RP na Uchodźstwie solidaryzuje się z bohaterskim narodem 
afgańskim w jego walce o zrzucenie jarzma i tyranii sowieckiej. 

Od ośmiu lat naród Afganistanu, mimo okupacji i okrucieńst~ 
sowieckich stawie nieustanny opór. W okresie tym z 15 milionów 
ludności, ponad pół miliona zostało zabitych w walce lub zamor
dowanych i ponad pięć milionów znalazło się na przymusowym 
uchodźstwie. Okupowany kraj uległ celowej ruinie gospodarczej, 
narażając naród na głód, nędzę i poniewierkę, aby zmusić go do 
kapitulacji i całkowitej uległości. 

Nie ma wątpliwości, że naród Afganistanu nie ulegnie prze
mocy sowieckiej i nigdy nie zaakceptuje systemu komunistycznego. 
Los Afganistanu jest jeszcze jednym dowodem, że imperializm so
wiecki, narzucający innym krajom reżymy komunistyczne, jest nie 
do przyjęcia przez wolne narody i zawsze będzie napótykać na ich 
opór. 

Rząd R.P. na Uchodźstwie 
Grudzień 1987 r. 
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REZOLUCJA 

RADY NARODOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 12 grudnia 1987 roku 

Rada Narodowa R. P. 

1. - Wyraża zaniepokojenie, że w toczących się Gbecnie 
negocjacjach o zmniejszenie stanu broni jądrowych w świecie 
i przez to zredukowanie napięć między Wschodem i zachodem, 
sprawa suwerenności Polski i krajów Europy Srodkowo
Wschodniej, ujarzmionych przez Sowiety, została jak dotąd 
pominięta. Polskie uchodźstwo polityczne w wolnym świecię 
nie ustanie w upominaniu się o prawa Polski do wolnośc·i i 
prawdziwej demokracji. 

2. - Oświadcza, że wyniki przeprowadzonego 29 listopada br. 
referendum raz jeszcze potwierdzają, że społeczeństwo w Kra· 
ju odmawia reżymowi jakichkolwiek praw do przemawiania w 
jego imieniu. Referendum poświadcza, że rządząca Polską 
grupa ludzi nie reprezentuje interesów Narodu Polskiego. 
Jedynie pełna niepodległość i wolne wybory mogą stworzyć 
warunki dla powołania prawdziwego przedstawicielstwa na
rodowego i prawowitych władz. 

3. - Stwierdza, że w dalszym ciągu wielką rolę w życiu 
narodu spełnia Kościół katolicki. Reżym zdaje sobie sprawę 
z tego i stąd wynika nienawiść, z jaką prowadzi zdecydowaną 
walkę z Kościołem, którą pokrywa pozorami t.zw. normalizacj 
i liberalizacji. 

4. - Uważa powołanie Krajowego Komitetu Wykonawczego NSZZ 
"Solidarność" z Lechem Wałęsą na czele za wzmocnienie 
"Solidarności" w jej dążeniu do realizacji jej celów. 

5. -Apeluje do wszystkich Rządów wolnego świata i instytucj 
międzynarodowych o interwencję u władz PRL w celu uwolnieni 
przywódców "Solidarności Walczącej" Kornela Morawieckiego 
oraz Hanny Łukowskiej-Karniej. Uwięzienie ich stanowi 
pogwałcenie praw człowieka i obywatela i jest jaskrawym 
dowodem walki reżymu z próbami demokratyzacji życia w Kraju 

6. - Potępia stosowane przez reżym ciągłe nękanie wysokimi 
grzywnami i aresztami działaczy wolnościowych w Kraju. 
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7. - Wita z radoJcią powstawanie ugrupowań politycznych 
w kraju i ostatnio odbudowę Polskiej Partii Socjalistycznej 
pod przewodnictwem Jana Józefa Lipskiego. Rada Narodowa R.P. 
uważa to za ważny krok w kierunku pluralizmu politycznego 
w Kraju. 

8. - Wzywa rozsianych w świecie Polaków, by nie ustawali 
w swej walce o przywrócenie Polsce wolności i niepodległości 
oraz, by wspomagali Rząd RP w jego wysiłkach na rzecz sprawy 
polskiej, hojnie świadcząc na Skarb Narodowy i Fundusz Pomocy 
Krajowi. 

======================================================================== 
Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości 

--====-=================-================-====-==========-=======-=====; 


