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UCHWAŁA RADY MINISTROW 

z dnia 14 marca 1988 roku o powołaniu Zastępcy Delegata 
Rządu R.P. na Stan Queensl~nd w Australii. 

WPan Aleksander B. Wansovich 
326 Mile Platting Road, Rochedale 
Brisbane QLD 4123, Australia 

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 
roku oraz zgodnie z Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
/Dz.U.R.P. No. 1 z 1955 r., poz. 1/ o powołaniu przedstawicieli 
Rządu R.P., powołuję Pana na stanowisko Zastępcy Delegata Rządu 
R.P. na Stan Queensland w Australii, z dniem 2 kwietnia 1988 
roku. 

Służbowo jest Pan podległy panu Janowi Muszyńskiemu, 
Delegatowi Rządu R.P. na Stan Queensland. 

MINISTER SPRAW EMIGRACJI 
/-/ Zbigniew Scholtz 

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH 

/-/prof.dr.inż.Zygmunt Szkopiak 

KOMUNIKAT O NADANIU ORDERU "ODRODZENIA POLSKI" 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1921 roku /Dz.U.R.P. 
No. 24, poz. 137/ Prezydent Rzeczypospolitej nadał zarządzeniem 
z dnia 2 marca 1988 roku 

Krzyż Oficerski Orderu "Odrodzenia Polski" 

prof.dr. Edwardowi J. Rożek - St. Zjedhoczone Ameryki Północnej 
- za wybitną działalność naukową i polityczną. 

Krzyż Kawalerski Orderu "Odrodzenia Polski" 

prof.dr. Władysławowi Cieślewiczowi - Stany Zjednoczone Ameryki 
Płn. - za działalność naukową. 

z dnia 19 marca 1988 roku 

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu "Odrodzenia Polski" 
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dr Antoniemu Pajdak - Polska - za wierną służbę całym życiem, 
sprawie wolności i niepodległości Polski oraz demokracji w Polsce . 

Adamowi Bień - Polska - za wybitną pracę w podziemiu. 

Krzyż Komandorski Orderu "Odrodzenia Polski" 

płk.dypl. Zygmuntowi Stefanowi Jarskiemu - Wielka Brytania - za 
całokształt działalności niepodległościowej, a w szczególności 
za opracowanie i wydanie historii Polskich Sił Zbrojnych na Zacho 
dzie w czasie drugiej wojny światowej. 

z dnia 3 maja 1988 roku 

Stanisławowi Mikiciuk - Niemcy Zachodnie - za całokształt wielo-, 
letniej wybitnej działalności niepodległościowej i społecznej 
wśród rzeszy uchodźców powojennych oraz Polonii na terenie Niemiec 
Zachodnich. 

S.p. Karolowi Pieńkowskiemu-Wagnerowi - St. Zjednoczone Ameryki 
Płn. - za całokształt zasług na polu radiowej informacji i propa
gandy polskiej. 

mec. Józefowi F. Czechlewskiemu - St. Zjednoczone Ameryki Płn. 
~ za całokształt wieloletniej wybitnej działalności niepodległo
ściowej i społecznej wśród Polonii Amerykańskiej. 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1~21 roku /Dz.U.R.P. 
No. 24, poz. 137/ Prezydent Rzeczypospolitej nadał zarządzeniem 

z dnia 3 maja 1988 roku 

Krzyż Oficerski Orderu "Odrodzenia Polski" 

Ryszardowi Dembińskiemu - Wielka Brytania - za niepodległościow 
pracę na stanowisku Prezesa Instytutu Polskiego i Muzeum im.gen. 
Sikorskiego oraz wysiłek nad zgromadzeniem i zabezpieczeniem 
archiwów historycznych polskiej emigracji politycznej. 

Zbigniewowi Błażyńskiemu - Wielka Brytania - za wieloletnią 
wybitną pracę pisarską, publicystyczną i dziennikarską wśród 
niepodległościowego polskiego społeczeństwa na emigracji. 

inż. Mieczysławowi Białkiewiczowi - Wielka Brytania - za wielolet· 
nią wybitną i ofiarną pracę niepodległościową i społeczną. 
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Bronisławowi Lasota - Wielka Brytania - w uznaniu zasług 
położonych dla Sprawy Polskiej oraz za wieloletnią i ofiarną 
pracę na rzecz stowarzyszenia Lotnik6w Polskich. 

Zygmuntowi Kallenbach - Szwajcaria - za wieloletnią niepodległo
ściową i społeczną pracę dla Polski na terenie Szwajcarii, 

Kazimierzowi Krasickiemu - St. Zjednoczone Ameryki Płn. - za 
wybitną wieloletnią pracę niepodległościową i społeczną wśród 
Polonii Amerykańskiej. 

Zygmuntowi Węgorek - Nowa Zelandia - za wybitną wieloletnią 
pracę niepodległościową, społeczną oraz na rzecz Skarbu 
Narodowego wśr6d społeczeństwa polskiego na terenie Nowej 
Zelandii. 

z dnia 29 kwietnia 1988 roku 

Kornelowi Morawieckiemu - Polska - za pełną poświęcenia 
działalność dla idei wolności i niepodległości Polski. 

z dnia 3 maja 1988 roku 

Krzyż Kawalerski Orderu "Odrodzenia Polski" 

Tadeuszowi Maj - Stany Zjednoczone Ameryki Płn. - za wielolet
nią pracę niepodległościową i na rzecz Skarbu Narodowego na 
terenie Stan6w Zjednoczonych Ameryki Płn. 

Marianowi J. Błahaczek - Stany Zjednoczone Ameryki Płn. -
za wieloletnią pracę niepodległościową na rzecz Skarbu Narodo
wego w Chicago. 

Edwardowi Kosowiczowi - Stany Zjednoczone Ameryki Płn. - za 
wieloletnią propagandową pracę niepodległościową wśr6d 
Polonii Amerykańskiej w "Radio-Studio Dw6ch Edward6w" w Nowym 
Yorku .. 

Edwardowi Witanowskiemu - Stany Zjednoczone Ameryki Płn. - za 
wieloletnią propagandową pracę niepodległościową wśr6d Polonii 
Amerykańskiej w "Radio-Studio Dw6ch Edward6w" w Nowym Yorku, 

Waldemarowi Czyż - Stany Zjednoczone Ameryki Płn. - za ofiarną 
pracę niepodległościową i społeczną na terenie Stan6w Zjedno
czonych Ameryki Płn. oraz zgromadzenia i zabezpieczenia 
pamiątek po Polskich Siłach Zbrojnych. 
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Leopoldowi Kurch - Kanada - za wieloletnią działalność nie
podległościową i społeczną oraz na rzecz Skarbu Narodowego 
wśród społeczeństwa polskiego na terenie Kanady 

Klemensowi Muszyńskiemu - Kanada - za wieloletnią działalność 
niepodległościową i społeczną oraz na rzecz Skarbu Narodowego 
wśród społeczeństwa polskiego w Kanadzie. 

Henrykowi Torbus - Nowa Zelandia - za działalność niepodległo
ściową i społeczną oraz na rzecz Skarbu Narodowego wśród spo
łeczeństwa polskiego na terenie Nowej Zelandii. 

Kazimierzowi Baczewskiemu - Argentyna - za wybitną działalność 
niepodległościową i społeczną wśród Polonii na terenie Argenty 
ny. 

płk.dypl. obs. Tadeuszowi Lewkowiczowi - Wielka Brytania - za 
wieloletnią niepodległościową pracę i na rzecz Skarbu Narodowego 
na terenie Londynu. 

Henrykowi Balcewiczowi - Wielka Brytania - za działalność 
niepodległościową i społeczną oraz charytatywną 

z dnia 29 kwietnia 1988 roku 

Andrzejowi Kołodziejowi - Polska - za ofiarną działalność na 
rzecz sprawy polskiej. 

KOMUNIKAT O NADANIU ZŁOTEGO KRZYŻA ZASŁUGI 

z dniem 3· maja 1988 roku, na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 
23 czerwca 1923 roku /Dz.U.R.P. No. 62 poz. 458/, zostali 
odznaczeni za zasługi w pracy społecznej i niepodległościowej 
następujące osoby: 

Karpiński Mieczysław 
Szołdrowa Halina 

Antoniewicz Antoni 
Azorko Józef 
Hajkowski Stanisław 
Kierstan Bronisław 
Konieczko Jadwiga 
Kozłowski Henryk 
Kucharska Olga 
Kuczyński Mieczysław 
Spaltenstein Maria 

W. Brytania 
" 

W. Brytania 
li 

po raz trzeci 
" li 

po raz drugi 
li li 

li 
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Waliński Wiktor w. Brytania po raz drugi 
Zołkiewicz Tadeusz Ił li Ił 

Chustecki Feliks po raz pierwszy 
Connor Michał li 

Davies P.J.N, li 

Ertman Witold li 

Fairbairn Susanne " 
Filzek Józefa li 

Hasiński Mieczysław 
Hawkins Duncan 
Hołyński Zygmunt 
l\obak Włodzimierz 
Lubieniecki Jan 
Marszałek Tomasz 
Masłowska Maria 
Michalska Irena 
Motyka Wanda 
Olewicz Rudolf 
Ks, Przybysz Jan 
Puszczańska Wiktoria 
Ks. dr Rytko Edward 
Sobczyk Kazimiera 
Staff Franciszek 
Sutherland Jack 
Waliński Franciszek 
Welz Teodora 
Wylot Maria 
Zub Roman 

Błazejewski Tadeusz Ameryka li li 

Donnelly Ann li li " 
Chciuk Krystyna li " li 

Jarosz Halina li li li 

Kamiński Stef an li li li 

Kiersnowski Mieczysław " li 

Langner Jadwiga li li 

Langner Ryszard " li 

Mucha Karol li li 

Pilarczyk Brun6n " li 

Tapkowski Adam li li 

Zabicki Ludwik li li 

Drzewiecki Edward Argentyna po raz drugi 
Gryłka Czesław li li li 
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Bassara Józef Argentyna po raz pierwszy 
Stefanowska-Kozłowska Urszula li li li 

Jezierski Tadeusz Australia po raz drugi 
Szumliński Stanisław " li li , 
Choros Izabela N. Zelandia po raz pierwszy 
Michalska Alicja Australia " " 
Mula Maria " li " 

KOMUNIKAT O NADANIU SREBRNEGO KRZYŻA ZASŁUGI . 

Jankowski Wincenty 
Kisiel Mirosława 
Szaniawski Antoni 
Ambroziak Teresa 
Banaszewski Aleksander 
Barski Leonard 
Bisewski Józef 
Borysiewicz Zofia 
Chrabaszcz Franciszek 
Deren de Cornelian Irena 
Deren de Cornelian Józef 
Florek Alfred 
Gulak Anatol 
Isalski Zdzisław 
Jawetz Michał 
Kolojeski Władysław 
Kudła Wanda 
Kuzma Bartłomiej 
Lewszuk Jan 
Pławecki Robert 
Pullig John 
Radecki Eugeniusz 
Rubnikowicz Teresa 
Rudzki Antoni 
Stefańczyk Roman 
Weber Krystyna 
Zielińska-Harper Benedykta 

Cwiakała Karol 
Biernacik Stanisław 
Czerwiec Stanisław 
Długosz Marian 
Durkalec Jan 
Klukowski Leon 
Murman Stanisław 
·Organa Stanisław 
Pieczara Ludwik 

w. Brytania 
11 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

Ameryka 

po raz 
li 

" 
" 
li 

" 
li 

li 

li 

li 

li 

li 

drugi 
11 

li 

li 

li 

li 

" " 
po raz pierwszy 
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Polanina Alicja Ameryka po raz pierwszy 
Poniecka Stefania li li li 

Rokicki Wincehty li li li 

Szymkiewicz Alicja li li li 

Zakurzewski Bernard li li li 

Bodzioch Janina Argentyna 
Fijarczyk Ferdynand li 

Fijarczyk-Detka Zofia li 

Mierniczek Irena li 

Motylewski Eugeniusz li 

Olszewska Franciszka li 

Ryz Bronisław li 

Turek Antoni li 

Franks Jolanta Australia li li 

Kurgan Jolanta li li li 

Migocka Regina li li li 

Pasternacka Wanda li li li 

Sajdak Maria li li li 

Kubiak Franciszek Brazylia li li 

Gałecki Tadeusz Kanada li li 

Cybulski Jerzy Szwajcaria li li 

Cameron Grace Szwecja li li 

Mejkal Janina li li li 

Subenko Gabrielle li li li 

Szymasiuk Julian li li li 

KOMUNIKAT O NADANIU BRAZOWEGO KRZYŻA ZASLUGI 

Falkowski Józef 
Gadulska Maria 
Misiuk Jan 
Olewicz Zofia 
Pilch Eugeniusz 
Przystawska Karola 
Teca Jan 
Wala Franciszek 
Zielińska Halina 

W. Brytania po raz pierwszy 
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Bocian Mieczysław 
Fałda Stanisław 

Wicher Józef 

Kaliska-Harok Mariela 
Lancman-Rowinska Susanna 
Podymski Stefan 
Szempolińska-Uzarowicz Joanna 
Szmurło Edward 

Ameryka 
" 
" 

Argentyna 
" 
" 
" 
li 

DZIAŁ NIEURZEDOWY 

po raz pierwszy 
li " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

REZOLUCJA RADY NARODOWEJ R.P. Z DNIA 27 LUTEGO 
1988 ROKU W SPRAWIE KRAJU. 

Rada Narodowa R.P. na posiedzeniu w dniu 27 lutego 1988 roku 
w Londynie powzięła następującą rezolucję: 

Rada Narodowa R.P. 

1. Wita ujawnianie się w kraju, pomimo represji, tradycyjnych 
nurtów politycznych oraz nowych ugrupowań niepodległościowych. 

Popiera działania ruchów wolnościowych, zmierzających do 
politycznej, .społecznej i gospodarczej odbudowy wolnego 
państwa polskiego i wyrażą uznanie dla ujawniającego się 
w Kraju poparcia prawowitych władz R.P. na uchodźstwie. 

2. Potępia aresztowania i przetrzymywanie w więzieniach PRL 
poborowych idących śladami Ruchu Wolność, i Pokój odmawiającycl 
przysięgi na wierność armii sowieckiej oraz działaczy nie
podległościowych, między innymi Jana Andrzeja Górnego , członka 
NKW i przywódców Solidarności Walczącej, Kornela Morawieckiego 
i Andrzeja Kołodzieja oskarżonych o zmyślone przestępstwa 
karne, po to by pozbawić ich charakteru więźnia politycznego. 

3. Piętnuje wzmożoną działalność reżymowych kolegiów do spraw 
wykroczeń, które bez normalnego przewodu sądowego,grzywnami 
i konfiskatą majątku karzą wszelkie objawy niezależnej myśli 
politycznej i działalności wydawniczej, wbrew głoszonej na 
zewnątrz liberalizacji komunistycznego systemu. 

4. Stwierdza, że polityka ekonomiczna narzuconego Polsce przez 
Sowiety reżymu komunistycznego doprowadziła Polskę do całkowite 
go upadku gospodarczego. Oświadcz a, że poprawę 
gospodarczą może zapewnić tylko całkowita zmiana systemu 
politycznego i wprowadzenie w życie Żądań Solidarności. 
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s. Wyr aż a zaniepokojenie, że sprawa wolności Polski i in
nych krajów Europy Srodkowo-Wschodniej jest pomijana w polity
ce państw zachodnich i ap e 1 uje, aby Polacy na obczyi
nie zwiększyli swoje wysiłki na terenie międzynarodowym dla 
odzyskania suwerenności i prawdziwej demokracji. 

6. Wzywa wszystkie ośrodki polskie w świecie do dalszego 
domagania się, u rządów społeczeństw krajów naszego osiedlenia, 
interwencji na rzecz obrony praw człowieka dla Polaków w ZSRR. 

Rusyfikacja żywiołu polskiego w obecnych ~ranicach ZSRR nie 
ustała pomimo głoszonej przez Gorbaczowa "głasnosti" w sprawach 
narodowych. Polacy traktowani są tak nadal jako obywatele 
niższej kategorii i pozbawieni jakichkolwiek możliwości 
narodowego życia kulturalnego i praktyk religijnych. 

7. Ostrzega przed rosnącą penetracją polskiego uchodistwa 
przez reżym, który pod fałszywymi pozorami patriotyzmu 
i łączności z Macierzą pragnie osłabić polityczną działalność 
emigracji niepodległościowej. 

8. Ap e 1 uje do wszystkich Polaków w wolnym świecie o wzmoże
nie stałych świadczeń na rzecz Skarbu Narodowego i Funduszu 
Pomocy Krajowi. 

OSWIADCZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
I RZADU NA UCHODZSTWIE z DNIA 3 MAJA 1988 
ROKU W SPRAWIE STRAJKOW W KRAJU. 

W zrujnowanym przez reżym komunistyczny Kraju wybuchły ostatnio 
strajki robotnicze w obronie obniżającegosię gwałtownie poziomu 
życia. 

Strajki te są .równocześnie wyrazem ogólnonarodowego protestu prze
ciwko odmawianiu przez reżym przywrócenia "Solidarności" i wszczę
tia dialogu społecznego. 

Pozorowana reforma gospodarcza utknęła w martwym punkcie. Brutal
ne represje Służby Bezpieczeństwa w stosunku do demonstrujących 
oraz aresztowania nie stwarzają atmosfery dla pojednania narodowego 
i przełamania długotrwałego kryzysu. 



- 37 -

Prezydent i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej solidaryzują się z wal
czącym o wolność Narodem i stwierdzają, że nie ma innej drogi jak 
niezwłoczna zmiana systemu polityczriego i przywrócenie pełnej 
suwerenności Narodowi. 

Wzywamy wszystkich Polaków poza Krajem, aby udzielając swego popar· 
cia dla walczącego o wolność Narodu i dla słusznych żądań strajku
jących, składali swe ofiary na Fundusz Pomocy Krajowi, na adres: 
43, Eaton Place, London SWl 8BX. 

Londyn, 3 maja 1988 roku 

PREZYDENT I RZAD RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 

KOMUNIKAT KANCELARII CYWILNEJ PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ Z DNIA 4 MAJA 19.8 8 ROKU 

Kancelaria Cywilna podaje do wiadomości, iż z okazji Swięta 
Narodowego 3 Maja w siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 
4 maja odbyła się uroczystość n~ którą zgromadzili się członkowie 
Rządu, liczni goście angielscy oraz czołowi przedstawiciele 
polskiego życia politycznego, społecznego, kombatanckiego i kul
turalnego ną Uchodźstwie. Obecni byli również liczni przedstawicie: 
narodów znajdujących się pod okupacją sowiecką, którzy w swych 
przemówieniach nie ukrywali s~ej szczerej sympatii dla naszego 
narodu, zwłaszcza w chwili obecnej, gdy naród polski przeżywa 
ponownie ciężkie chwile. 

Pierwsze przemówienie po angielsku wygłosił Prezydent Rzeczy
pospolitej Kazimierz Sabbat mówiąc: 

/Tłumaczenie z języka angielskiego/ - "Witam w siedzibie 
Rządu Polskiego na Uchodźstwie w tym dniu naszego Swięta Narodowe 
go przedstawicieli zniewolonych, podobnie jak my, narodów Europy 
oraz naszych brytyjskich przyjaciół, którzy udzielając głośnego 
poparcia dla dążerl wolnościowych krajów nazywanych .czasem "drugą 
Europą"·. 

Po 40 z górą latach od rozdarcia Europy sprawaSrodkowej 
i Wschodniej Europy wraca na stół polityki międzynarodowej. Ten 
nienaturalny podział Europy i wydanie jej ~rodkowej i wschodniej 
części w ręce imperium sowieckiego, nie zapewniły pokoju i współ
pracy. Przeciwnie stały się źródłem ciągłego napięcia i zagroże~ 
niem pokoju i bezpieczerlstwa Europy Zachodniej a także świata. 
Wiele czasu upłynęło zanim kraje zachodnie zaczęły zdawać sobie 
sprawę i rozumieć kluczową rolę historyczną, jaką kraje nasze poło 
żone między Niemcami a Rosją odgrywały i są powołane do odgrywania 
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w Europie jutra. Przez stulecia kraje te były siedzibą starych 
narodów i wnosiły bardzo dużo do wspólnej spuścizny kultury 
europejskiej. Niestety - zostały one opuszcone. Europa dzisiaj 
bez nich jest uboższa i ciągle zagrożona. Jeśli te kraje nie 
odżyskają wolności i dopóki to się nie stanie, nie będzie pokoju 
i bezpieczeństwa w Europie. 

Historia dała nam, narodom Srodkowej i Wschodniej Europy 
gorzką naukę . Nie jesteśmy niezależni jedni od drugich. Wspólna 
jest nasza przeszłość, wspólny jest nasz los dzisiejszy i naszą · 
przyszłość będziemy dzielić. Stąd płynie historyczna konieczność 
współpracy. 

W naszych krajach rodzinnych współpraca między demokratycz
nymi ruchami naszych krajów rośnie. Wystarczy przypomnieć nie
dawne protesty przed Rumuńskimi ambasadami w wielu naszych kra
jach w dniu 1 lutego w odpowiedzi na apel "Karty 77". We wszyst
kich naszych krajach pojawiają się publikacje podziemne, zorga
nizowane akcje protestacyjne, popieranie wolności religii 
i sumienia, ruchy pokojowe, naciski na władzę. Solidarność 
i współpraca między zniewolonymi narodami rośnie. 

Uczucia nacjonalistyczne, które były potężnym czynnikiem 
w 20 wieku - zmniejszają się. Spójrzmy na Wspólnotę Europejską, 
pomy~lmy o bliskich stosunkach między Francją a Niemcami -
w przeszłości zaciętymi wrogami a dzi~ przyjaciółmi. 

My jako uchodicy nie możemy podejmować kluczowych decyzji 
w imieniu naszych narodów, możemy jednak popierać i rozwijać 
zasadę współpracy zwłaszcza, że dzielimy ten sam los wygnańców. 

Płaszczyzną na której kraje zachodnie przejawiają swoje za
interesowanie Srodkową i Wschodn.ią Europą jest sprawa Praw 
Człowieka. Dla przykładu - liczba więiniów politycznych w Polsce 
uległa dwukrotnie znacznemu zmniejszeniu pod naciskiem Zachodu. 
Doceniamy to stanowisko, ale to nie wystarcza. Nadszedł czas 
na nową politykę. Wobec naszego rejonu Europy jest to polityka 
prosta. Trzeba proklamować i rozgłosić prawo Krajów Europy 
Srodkowej i Wschodniej do samostanowienia i suwerenności 
i "zdecydowania postawić wobec Sowietów żądanie poszanowania 
suwerennych praw ich sąsiadów" jak to niedawno określił George 
Schultz, Sekretarz Stanów Zjednoczonych. Oczekujemy więc, że 
sprawa ta powinna być wniesiona, tak jak inne "sprawy regionalne" 
na porządek konferencji międzynarodowej. Sowiety opuszczają 
Afganistan po 8 latach ucisku międzynarodowego. Nadszedł czas 
aby sprawa regionalna Europy Srodkowej i Wschodniej znalazła 
się na stole obrad. 

Dziękuję wszystkim Państwu, że zechcieliście dzielić z nami 
tę rocznicę, zwłaszcza mając w pamięci, że Sejm który Konstytu
cję 3 Maja uchwalił składał się z przedstawicieli Rzeczypospoli
tej Narodów, że uczestniczyli w nim obok Polaków także Litwini, 
Ukraińcy i Białorusini. 
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Drugim mówcą był członek parlamentu angielskiego Sir Bernard 
Braine D.L., M.P. Następnie przemawiali: Sir Frederic Bennett -
przewodniczący Komitetu Pomnika Katyńskiego na cmentarzu londyń
skim w dzielnicy Gunnersbury i członek Komitetu Wolnej Europy 
1988 roku Pan Sokaj - prezydent wągierskiej organizacji bojowników 
o wolność, pan Marcetic - przewodniczący European Liason Group
oraz przedstawiciele Ukrainy, Litwy, Czechosłowacji, Łotwy,
Rumunii i Białorusi.

Na zakończenie Prezydent Rzeczypospolitej Kazimierz Sabbat, 
odczytał następujące oświadczenie: 

"Zebraliśmy się w siedzibie Rządu Rzeczypospolitej na 
Uchodźstwie w Londynie - przedstawiciele polskiego życia polityczn� 
go i społecznego - z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja przy 
udziale przedstawicieli sąsiednich krajów zniewolonych Europy 
Srodkowej, Wschodniej oraz naszych brytyjskich przyjaciół. 

Przesyłamy robotnikom polskim wyrazy solidarności, podziwu-...../ 
i poparcia dla ich walki o warunki pracy i życia godne człowiekc 
oraz o prawo do współdecydowania o losie swoim i o losie narodu. 
W Niezależnych Salllorządnych Związkach Zawodowych "Solidarność" 
widzimy rzepznika świata pracy, a tak�e rzecznika pragnień całego 
narodu··. 
Protestujemy przeciwko brutalnemu traktowaniu przez organy bez
pieczeństwa strajkujących i demonstrujących obywateli. Pamiętajcie 
jesteśmy zawsze z Wami". 
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