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TRESć DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Poz . 16 . .Zarządzenie Prezydenta ·Rzeczypospolitej z 
dnia 11 marka 1940 r. w sprawie.nadania Złotego Krzyża 
Zasługi. ' 

I 

Poz:. 19. Pismo P. Prezydenta Rz~zypospolitej do 
P. Adama Ciołkosza mianuj4ce go członkiem Rady 
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Poz. 20. Zarządzenie· Ministrp. Spraw Wogskowych z 
dnia 4 marca 1940 r, o zmianie zarządzenia ;r. dnia 12 lis
topada 1939 r. w Śprawie działalności Stowarzyszenia 
u Pol11ki Czerwony Krzyż 11. w czasie wojny. 

Poz. 21. Zarządzenie Ministra Ska~bu z dnia 6 marca' 
1940 r. w sprawie zakresu i warunków czynąości kuratora 
przedsiębiorstwa ce Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w 
Warszawie 11. 

Ukazał 11ię Nr. '5 Dziennika Ustaw &cczypospolitej 
Polskiej z dnia 7 marca 1940 ·r. i zawiera nasfępujqce 
Dek.rety P~ezyderita Rzecz11po11politej · : · · 

Cenu .numeru : 2 fr. fr. 
Prenumerata kwartalna wynosi : 
Z pn:esyłą pocztową we Francji : 
Z prEesyłą pocztową zagranicę 

Poz. 19 

20 fr. fr. 
23 fr. fr. 
28 fr. fr. 

MIANOWANIE 

CZLONKA RADY NARODOWE.) 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE I 

Do Pana 

ADAMA CIOLKOSZA 

Na podstawie Art. S Dekretu Prezydentą Rzeczy. 
pospolite.i z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady 
Narodowej, w brzmieniu Art. I Dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1939 r., mianuję Pana 
członkiem Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Angers, dnia 4 marca 1940 r. 

Prezydent Rzeczeypospolitej 

(-) Władysław Raczk,iewicz 

Prezes Rady Ministrów 

(-) Sik.oraki 

I 

Poz: 11-z dnia 17 lutego 1940 r. o Kontroli Państwoul'ej. 

Poz: 12-z dnia 6 marca 1940 r. w sprawie· zmiany i 
zawieszenia mocy obo.wiqzujqcej ,iielttórych przepisów 
rozporzqdzenia Prezydenta_. Rzeczypoapolite; i driia 
7 październilta 1932 r. o służbie wojsą,owej podoficeróu, I · 
i sz~e.ró.icc~u, .. · · · · 

--o-
I 

.. 
' Pot. 2'l 

i Rozporzqclzenie Rad11 Ministrów : 
. . . . \; 

Poz : 13~z. dnia 15 lutego 1940 r. w 11prawie przedsię
biorstwa n Państwowe W.vtw6rnie Uzbrojenia w 
Warnawie 11 {P.W.U.). 

Ukazał 11ię Nr 6 Dziennika Ustaw Rzeczypo#)olitei 
Polskiej z dnia 23 marca 1940 ,. i zawiera następi.rjqcc 
Dekrety Prezydenta Rzeczypo11pt1litc; : 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW ,WOJSKOWYCH 

Z DNIA 4 MARCA 1940 R. 
I 

O ZMIANIE. ZARZĄDZENIA 

Z DNIA 12 LISTOPADA 1939 R. 

Poz : 14-z dnia 4 marca 1940 t. o rejeatrac;i polskich W SPRAWIE DZIAt.ALNOSCI STOWARZYSZENIA 
uche1dic6w we Francji, .L 

u POLSKI CZERWONY KRLYZ n 
Poz : 15-z dnia 6 marca,l.940 r. w sprawie wstrzymania 
wypłaty emerytur oraz zaopatrzeń wdowich i 1 aierocych. 

i Obwicuczenie Prezydenta Rzec:zypospolit~; : 

Poz: 16-z dnia 6 marca 1940 r. w 11prawic aproslowania 
omyllti w tek,ście delcretu Prezydenta Rzeczypoapolitej 
z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności akt6w prau1-
nych władz okupacyjnych. 

DZIAŁ URZĘ·DOWY 
--o-

Poz. 16 
ZARZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZ.YPOSPOLITE.J 

Z DNIA. 11 MARCA 1940 R. 
W .9PtRA WIE NADANIA ZLOTEGO . 

KIRZYżA ZASLUGI 

Na podstawie art. S ust, I · Ustawy z dnia 23 czerwca 
1923 r o ustanowieniu te Krzyża Zasługi 11 (0%; U.R.P. 
Nr. 62 poz. 458) nadaję . : 

Złoty Krzyż Zasługi 
po raz pierwszy 

ś. p. WINCENTEMU BYSTRZANOWSKIEMU 
za całą patriotyczną i obywatelską długoletni![ dz;ałalność 
wśr6d emigracji polskiej we -Frapcji. 

' Prezydent Rzeczypospolitej 

'(-) Władysław Racz1c,iewicz. 

Prezes Rady Ministrów 

(-) Sikorski. · 

W CZA!SIE. WOJNY · 

Na podstawie § 37 pkt. u b n Statutu Stowarzyszenia 
11 Polski · Czerwony Krzyż II nadanego Zarządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1936 r. (łl Monitor 
Polski )I z dnia 17 grudnia 1936 r. Nr. 293 poz. 523) w 
brzą,ieniu ustalonym Zarządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 17 paichiernika 1939 r. (ce Monitor Polski 11 z dnia I 
26 listopada 1939 r. Nr. 256-267), zan:'l\dzam co nastę
puje : 

§ I. 

W § I Zarządzenia Minilltra Spraw Wojskowych 'L. 

dnia 12 listopada 1939 r. (u Monitor Polski II z dnia 1 grud. 
nia 1939 r. Nr. ~66-270) wprowaązam zmiany następu-
jące : ~· 

I) Zamiaat : u Zastęp~a p~ewod~i~ącego ,, wpisać 
u l·szy Zastępca przewodnic%ącego ,,. 

2) Sltreilić wyrazy : u kpt. Dr. Opacki Kazimierz n. 

§ 2. 

. Zatwierdzam "! składzie osobowym Zarządu Głów
nego Polakiego Czerwonego Krzyża : 

Jako li Zastępca prze~odnjczl\cego - Prof. Dr med. 
Jurasz Antoni. 

Minfster Spraw Wojsko_wych 

(-) S{kor•ki 

Prenumerat, przyjmuje Ksi91arnia !Polska w Paryiu 
( Li~rairie Polonaise i Paris) , 123 bis, IBd. St. Ger
ma•n ( VI ar.). - gdsie równlei: moi:nai nabywał 
posscsególne numery. 

Poz. 21 

ZARZĄDZENIE 
MINISTRA SKARBU 

W SPRAWIE ZAKRESU I W ARUNKó\V 

CZYNNOSCI KURATORA PRZE.DSIĘBIORSTIVA 

(\ PA~SIWOWE WYTWORNIE UZBROJENIA 

W WARSZAWIE u 

Na l)Odatawie § 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia IS lutego 1940 r. (Dz. U.R.P. Nr. S poz. 13) 
zarządzam co naatępuje : 

Do włakiwości kuratora przedsiębiorstwa ce Państ· 
wowe Wy~órnie Uzbrojenia n w Warszawie należy : 
prowadzenie wszelkich spr~w przedeiębioratwa i jego 
rachunkowości, przyjmowanie i zwal~ianie peraonelu i 
ustalanie jego wynagrodzenia, zastępowanie władz Państ
wowych Wytwórni Uzbrojenia w®ec osób trzecich oraz: 
władz sądowych i administracyjnych polakich i zagranicz
nich, inkasowanie wszelkich nale:i:ntJści Państwowych 
Wytwórni" Uzbrojenia, zapłaty zobowiązań, zawieranie 
i wykonywanie wszelkich układ6w z wierzycielami i 
dłuźnikami i wydaw1mie w związku z powyższymi 
czynnościami wszelkich pokwitowań i potwierdzeń.: 
zabezpieczenie, rewindy~cja i re~lizacja wszelkiego 
rodzaóu mienia Pańatwowych Wytw6rni Uzbrojeni" 
wreszcie 'lokowanie funduszów Pańatwowych Wytwórni 
Uzbrojenia. 

A 2. 

W wykonaniu czynnoaci · powyiszych kurator działa 
bądź osobiście, bądź przez o,o-by przez siebie pisemnie 
up~~ażnione, przyczem w tym prz.ypadku zakre& 
udz1elone1to upoważnienia powinien być wyr•źnie 
określony w odnośnym piśmie kuratora. 

~ 3. 

Kurator składa ze swych czynności sprawozdanie 
Ministrowi Skarbu. 

Minister Skarbu 
(-) Hemylc Strasburger 

DZIAŁ _N I EURZłDOWY 

PRZEMOWI EN IE 

PREZYDENTA RZECZYPO~POLITEJ 

WLADYSLAWA RACZKIEWICZA 

WYGLOSżONE W WIELKĄ SOBOTĘ 

DNIA 23 MARCA 1940 R. 

Z ROZGLOSNI POLSKIEJ RADIA .W PARYŻU 
DO RODAKćW W KRAJU 

Rodacy! 

Tak mi się dzisiaj w stęsknfonym sercu wydaje, jak
by'!l Was wszystkich widział zgromadzonych d~oła 
§~1ęconeg~ stołu... Widzę Was matki , . którym 
i:,,1emcy pomordowali. i pokradli dzieci ; widzę Was 
zony ••• kt6rym odwieczni wrogowie pokoju i szczęś
~ia 1.udzklego ro!bili. ~gniska. ~omowe : widzę Was
:.olnierze ~- ktorzysc1e męznae walczyli de końca 
w rlarzucon}'.m nam nierównym boju. I widzę Izami 
zros:.one policzki dziewcząt wydanych na poniewierkę 
przez zbójecką armię « Kulturvolku 11, widzę siwe 
głowy uczonych, gasnących w niemieckich katowniach 
I wynędzniałe twarze tych, których Moskale pędz,t 
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z dawna znajomym szlakiem sybirskim 
rzesze nękanych nostalgią uchodźców. 

widzę 

MONITOR POLSKJ -· Dnia 30 marca 1940 r. 

PRZEMÓWIENIE 

PREZESA RADY MINISTRóW 

GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 
WYGŁOSZONE W DNIU si MARCA 1940 R. 

NA POSIEDZENIU RADY NARODOWEJ R. P. 

WYSOKA RADO ! ' 

Zi~ne· dziś polskie domy i stół nasz Wielkanocnv. 
og~ab1ony. Z pustymi rękoma wrócą do niego ojcowie,· 
ktorzy wyszli szukać pożywienia, by - nakarmić swych 
bliskich. Nie zaspokoją . przy nim głodu jeńty wojenni· 
i setki tysięcy tych, których wrogowie wywieźli do 
swoich obozów katorżnej pracy. Nie zasiądą przy nim 
wygnańcy, których barbarzyństwo wroga pozbawiło 
rodzinnych siedzib, warsztatów i roli... ·· 

Jedna tylko na dzisiejszym stole czerwieni się pi - Pozwólicie Państwo, że na -wstępie swego prze-
sanka... barwiona krwią niezłomnych dzieci Warsza- m::>wienia podkreśl.ę f.akt, _któłego mocą zbiera się 
wy, rycerskich obrońców Lwowa i Modlina, Wester- dzisiaj w Angers, na dalekim z~chodzie Francji, Rada 
?latte i Helu, bohaterów pobojowisk ciągnących się Narodowa razem z Rządem Polskim. 
jak Pol.ska długa i szeroka __ od Bałtyku po Karpaty. W tych prostych bowiem słowach zaznaczyć pragnę, 
Czerwieni się ta pisanka krwią patriotów'_._ katowa- zarazen;),najstraszniejszą dolę Narodu, jak i niesłabnącą 
nych przez niemieckich i moskiewskich oprawców •• wiarę w przyszłość naszej Ojczyzny. Fakt ten jest rów
krwią kapłanów, co ginęli niosąc mordowanym ostał- nież . niezbitym i konkretnym dowodem serdecznej, 
n~ą pocieche -- krwią chłopców skautowskich roz- prawdziwej przyjaźni, jaką żywi potężne mocarstwo -
strzeliwanych z okrzykiem wiary w niepodległość Francja, dla wielkiego, przez swoje bohaterstwo i mę-
Ojezyzny na ustach. czeństwo, narodu. 

W Angers, Polaków spotykają na każdym kroku 
A obok tej jedynej pisanki bieli się Baranek Boży -- dowody wzruszającej, szczerej sympatii ludu francus

godło Tego, co d_zisiaj zmartwychwstał, dając świa- kiego. Jako miasto, w którym przyznano nam prawa 
dectWo prawdzie, że nic okrom Boga nie jest osta- k 1 teczne. że przemija i śmierć i zło __ że przeminie e sterytoria ne, jest ono stolicą legalnego Rządu Pols-

obłędna buta tych, co sądzą, że miłość bliźniego -- to kie/:ństwo Pol~kie uznane przez poważną więks~ość 
słabość .. a okrucieństwo -- to siła, że nąmiętność -- to mcx;arstw i państw neutralnych jest n·adal suwerenne. 
wola, a panowanie -- to terror i gwałt. W niwecz roz-
padną się państwa, które zapomniały, że ucisk powo- Polska natomiast jest -obecnie symbolem oraz hasłem 
duje odpór, a krzywqa, pomstę: sprowadza, że kto, ?łka ~s~ystkich ludów, które wolność cenią zarówno 

. . . d . . . . 1 b' Ja zyc1e. 
n:,iecz~m w~1u1e -- te.n ° miecza ~inie. prze ,er~e Dla Polski Rząd ten i nowy aparat aństwow który 
się miara n1eprawośc1, narodów, ktore uwierzyły, ze · , . , d . p I y, I · r b · ć t · lk ść b t I ść t t tu gruntu1emy, Jest zapowie z1ą rzete ną wyzwo en1a 
_,cze n~s. -- 0 wie ~ • a . . ru a no ;- 0 po ęga, z kajdan ohydnej niewoli. Pozytywnym wyrazem tej 
ze um1e1ętność zastąpić moze mądrośc, a operowa d . . . t A , p I k któ · · odd · I · t k g · k d h śc" , k' . . na z1e1 1es rm1a os a, rei pierwsze z1a y 
~is r a po ans a · · praw Y c rze 11ans 1e1 cywi - · staną wkrótce obok dywizyj francusko-angielskich. Jej 
lizacp. . . . . . . marynarka bije się Już u boku najsławniejszej floty 

Polska b_ez waha~1a, Jak Jeden mąz, stanęła ~a p1~,:v-:- morskiej, bo u boku marynarki angielski.ej . Polska mary
szy~ ~za~u ~alki o s~szność tych praw I d~1s1aJ_. narka handlowa pracuje obok flot alianckich, w dzie
choc1az ,krwawiąca z tys(ąca ran, walczyć będzie az dzinie równie istotnej, jaką jest zapewnienie transpor
do zwyc1ęs~wa u boku w1e1kl_~h na~odów Zachodu. tów morskich. Polska flota powietrzna natomiast przy-

Wc1lk_ę tę prowadzicie dziś Wy wszyscy, którzyście gofowuje się do podjęcia walki w powietrzu. 
tam zostali, broniąc swef wiary, broniąc SW?jej ziemi. Nowe władze polskie zerwały z trybem poprzednich 
Wy; którzy trwacie jako opoka; którą napróżno tara- rządów osobistych, które wyrządziły państwu olbrzy
nem· nienawiści chce 2:łamać brutalność wrogów. Wy mie szkody. To też Prezydent Rzeczypąspolitej 
którzy męczeństwem swym ·ś)Niadcz.ycie, że polską współdziała zgodnie z Rządem Jedności Narodowej 
ziemia mus.i być wolna. we wszelkich postanowieniach, co znalazło swój 

Tutaj do walki o nią zbiegają·się dzisiaj Polacy z za wyraz dnia 30-go listopada 1939 roku w Jego oficjał
siedmiu mórz do armii naszej we Francji. Dla niej nym oświadczeniu. 
ochoczo dostarcza rekruta tutejsza tak zasłużona emi- Rząd nasz rozpoczynał swoją działalność w warun
gracja oraz nasze uchodźtwo i wszystkie ośro~ki kach niełatwy!=h. Dzisiej.sza poli~ka polska nie ~~ła 

. Polonii rozsiane po świecie .. Dla niej pracuje, w zro- czerpać wzorow we wc.tora1sze1. Wręcz przeciwnie, 
zumieniu ~wej dzi~jo~.ej roli i odpowiedzialności zamiast nawią_z~ć do niej_, n:iusiała się otrząsnąć ~ !ei 
Rząd Rzeczypospolitej_ i dziesiątki n~~zych pl"!có~ek bł~d~w. ~aly 1e1 aparat . ,panst"."'owy uległ roz~1c1u. 
na obu półkulach, bacząc, ażeby gdy wybije godzina Jezeli więc obecnie moz_emy się wykazać po~aznym 
zwycięstwa -- istniały możliwie ,najlepsze warunki doro~kiem pracy -,- jest to za.sługa_ ludzi, ~~or;y w 
odrodzenia się naszego państwa do bardziej zabez- największym tr~dz!e _oraz poświęceniu potraf1l1 zap~e: 
pieczonego niż dotąd i pełniejszego bytu. zentować godnie sw1atu słuszność SJ?rawy polsk1~1 1 

Ale pamiętać musimy, że osiągnięcie tego celu ~trwałe bohaterstwo ·-:vłasnego kra1u oraz owianą 
możliwe będzie tyłko wtedy, gdy oprócz zwycięstwa na1lep~zym d~ch~m ~rm1ę: . . . 
nad wrogiem, odniesiemy zwycięstwo nad sobą. -~01na, ktore1. ofiarą Jest w teJ · ~hw1l1 . ~olsk?, 
. . · . . . · k posiada znaczenie powszechne. Przec1wstaw1a1ą •się 
Wierzę w to zwyc1ę.stwo na~ze,. wierzę,, ze. po o- w niej dwa zupełnie odrębne światy. O żadnym kom-

n~wszr wroga Polska pełną piersi, zad'"!·ue ~ zł~: promisie nie może tu być mo'wy. Dlatego pomysły 
rog naro_dowego braters~a, ze sol,darnosć u ~c. Hitlera, by ratować rzekomo ludzkość przed pożogą, 
n~~o _kra1u. n.a~zego !1atchi:i1e nas duc~e~ ~hrześci1ans- którą wzniecił kosztem uznania jego powszechnego 
k1e1 _1ednosc1 ' wza1em~~I ":'Y.rozu':"!ałosc,. . . . władztwa, do którego przygotowuje sobie podstawy, 

Nie. zn~czy t.o byna1mnie1: azeb'>:śmy n~e m1el1 opanowując stopniowo Rosję -- spalą na panewce. 
zapa!'111ęta~ błędow przeszłości, albo zeb}'. wina. tych Hitleryzm zaprzysiągł siQ z bolszewizmem. Spi!ick ten 
błędow miała pozostać zamazana. AJ.e w1er.zę, . ze .w polega na najfałszywszej grze. Dokonano go jednak, 
trch dziejo~ycp. chwilach każdy Polak ~.otrafi w z~- ażeby zgubić cywilizację zachodnią. Potrzeba więc 
ciętym skup1emu. pracować ramię w ramię z wczoraJ- zdać sobie sprawę, że w Hitlerze mamy wszyscy nie 
SZY'!I przeciwnikiei:n politycz~ym, z· okiem utkwionym lojalnego przeciwnika, lecz najdzikszego wroga. Jest 
w przys%łość, ćlibclażby serce j~go·· trawiła goryc~-i--żal. ·to przedewszystkim wróg bezwzględny tych wartośći 
przeszłości. . ogólne-ludzkich, które decydowały zawsze i zdecydują 

I Wy tam W . kraju, i ci, co sposobią się tutaj -- wal: w przyszłości o prawdziwym postępie. 
czymy o Polskę jasną i. promienną, Polskę wiary w Dąży on do zupełnego zniszczenia tego, co nie 
przyszłość, nadziei lepszego bytu, miłości nowej wyrasta z krzyżackiej pychy i co niejest -- t. zw. kul
wolności . turą germańską, o czym świadczy stosowana na zimno 

Walczymy o Polskę sprawiedliwą i demokratyczną. ! z wyr~chowaniem o~rut"!a eks~erminacja duchowo 
która nigdy nie pójdzie drogą bezprawia, która odegna • _moralnie o tyle od N1emcow wyzszego Narodu Pols
widma samowoli i dyktatury, pychy i służalstwa -- kiego. 
która pomna na dzisiejszą bohaterską . solidarność 
kraju, oprze się na samorzutnej karności wolnych 
obywateli. Inicjatywa i wypowiedzenie wojny, Jesienią 1939 

roku, leżały wyłącznie w rękach Niemców. Przygoto
' To święto pojednania niechaj umocni w nas wiarę wywali się oni do niej od dawna i tylko ślepi nie 
w taką Polskę i wolę zjednoczonej i ofiarnej pracy dla chcieli widzieć ich wzrastającego z roku na rok pogo
niej wszędzie,' gdzie są dziś Polacy. Im więcej oka- towia zbrojnego. Przygotowania te zwrócone były 
żemy wytrwania w godności i solidarności narodowej przeciw Polsce, która w okresie okupowania Austrii, 
-- tym wyżej oceni świat wartość wkładu wojennego a co stokroć gorsze. i Czechoslowacjii, zajęła zupełnie 
Polski i ofiar poniesionych przez. nią dla zwycięstwa. niezrozui:niałe stanowisko. Pogorszyło ono poważnie 

Walczymy o Polskę zwycięską. W tym dniu ogólne położenie strategiczne Polski, odsłaniając naszą 
Zmartwychwstania ślubujemy nie · spocząć pól<,i nie lewą flankę przez oddanie Słowacji Niemcom. Zapła-
1:atkniemy naszych slupów granicznych w taki sposób, ciła za nie jesienią 1939 roku, gdy odrzucenie warun
żeby Polska. już nigdy krzyżowana nie była, żeby ków kapitulacyjnych Hitlera, spowodowało napad 
dzi.eci nasze w Cieszynie czy w Wilnie, w Poznaniu zbrojny na nasz kraj. Poważne błedy cechowały nies
czy we Lwowie, w Gdyni czy w Warszawie, pracować tety politykę europejską ostatnich lat. Doprowadziły 
mogły w spokoju dla dobra kraju i ludzkości. Wtedy one ,we Francji, jak r6wnież w Anglii, do niewiary w 
rozebrzmią znów polskie przedwiośnia radosnym Alle- wojnę, co umożliwiło z.askoc;zenie Hitlerowi. Błędy te 
luja. I wróci wesele do naszego Wielkanocnego stołu . jednak nie usprawiedliwlafą omyłek własnych . Spra
-- gdy nadludzkie zaiste· trudy tego pokolenia wyda- wiły zaś one, że Polska żadną miarą nie mogła wygrać 
dzą plon ostateczny przynosząc Ojczyźnie wielkość narzuc;onej jej, nierównej, a osamotnionej walki. 
godną ofiar jej synów I błogosławieństwo potomnych, Hitler są~faił, opierając się na wiadomościach dostar
którzy wznosić będą potężny Jej gmach na położonych czonych mu· przez świe.tnie funkcjonujące szpie
prze;;:. nas w_ krwawym znoju podwalinach. gostwo, które zorganizowano pod osłoną « przyjaźni 
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pol,sko-niemieckiej » na naszych ziemiach, że Polacy 
bronić się mogą najwyżej dziesięć dni. Jeżeli wbrew 
tym zapowiedziom walka przedłużyła się na kilka 
tygodni, to stało się to jedynie dzięki heroizmowi 
Narodu Polskiego i jego żołnierza. Wprowadzone, 
świadomie lub nieświadomie, w błąd, opuszczone i 
pozostawione w chwili próby bez kierownictwa i roz
kazów broniły się one zapamiętale. Przykładem tego 
j~st. Warsz.awa i Modlin, Westerplatte i Hel, jak rów
nie2:_ .cały s~ereg wspaniałych epizodów z bojów naszej 
arm11. żołnierze polscy bili się świetnie. Wiełe pułków 
kawaleryjskich straciło dowódców wszystkich swych 
sz.wadronów. Niejeden z generałów odpowiedział zna
ko,:nici~ swem~ z_adaniu, stwierdzając niejednokrotnie 
śm1erc1ą, poniesioną na polu bitwy, że traktuje 
poważnie swoj zawód żołnierski. Armia polska hie 
uleg~a panie! -- naw!t po zdradzieckim napadzie 
S0~1etów. B)ła _zaś Niemców wszędzie tam, gdz.ie 
z!'1aJdowały s,ę siły pod materialnym względem naogół 
rowne. . 

Nier?wność sił była atoli ·zbyt wielka, ażeby wygrać 
tę trag1cz~ą walkę: Było tak i z naszej winy. Przy
szło~ć. o~aze, k!~ Je~! w Polsce odpowiedz.ialny za 
opózn1enre mob1l1zaCJ! powszechnej, skutkiem czego 
w .~ok~ 193? wystawiono i uzbrojono mniej dywizyj, 
anizel1_ mogliśmy ich wystawić z końcem roku 1925. 
~ykazą to dokumenty, czy prawdą jest, że łudzono 
się u na~ do ostatniej nieomal godz.iny i nie wierz.ono 
~ k~fl1~t zbrofn>: z. Niemcami, pomimo, ie dywizje 
n1em1eck1e stały JUZ nad polską granicą O czym 
byliśmy. dokładnie polnfor~owani. Stwie;dzą, dla
czego. nre zdecydowaliśm~ się w czas na powiększenie 
po~azne wydatków wo1skowych, na przygotowanie 
11,:itt obronnej na zachodzie, której budowę rozpoczęto 
~u~sną . 1939 roku, . kontynuując ją niezdecydowanie 
1 nieśmiało, jakkolwiek wojna wisiała Już na włosku ? 
A za tą linią zgrupo~ane być powinno w głębi kraju 
z . wybuchem ~onfhktu około 4/5 polskiej armii. 
Dlaczego do .kwietnia 1939 roku nie istr,iał należycie 
opracowany I prze?yskutowany plan wojny z Niem.: 
cami, po zarzuceniu starego ? Dlaczego improwiz.o
wano ~o w o.statnim momencie, wskutek czego ugru
powani~ wstępne naszych wojsk było wadliwe tak, że 
trudno Je nazw~~ planem osł~y, a tym bardziej pla
':'e":' k~centraci1 _? Dlaczego me zabezpiecz.ono nale
zrc1e głownego ~,erunku natarcia, idącego od połud
nia, a pr~edewszystkim z południowego-zachodu ? 
Dlacz.ego I kto z~amował dwie armie rezerwowe ? 
Dlaczego wreszcie organiz.ując wojsko zapomniano 
prawie _zupełnie o lotnictwie ? Dlaczego zlekceważono 
nowoczesną technikę wojenną, która poza lotnict
~e_m _P~l~r;a na dobrze zorganizowanej obronie prz.e
c1wlotnrczej, na broni pancernej i przeciwpancernej? 
Dla~ze~o utrzymano .il~ pułków i jednostek kawa
lery1sk1ch, kt6r~ ,:resz.tą biły się świetnie i po despe• 
racku. n_awet z j~~no.stkami zmechanizowanymi 
przeciwnika, a zmnreJszono ilość samolotów bojo
wych? Tych ostatnich mieliśmy więcej z końcem roku 
1925 r. aniżeli w czternaście lat później, t. j. w chwili 
wybuchu konfliktu .. _Dlaczego nie uzgodniono s~ch 
kro~6w doś~ wcz~śn.1e ze sprzymierzonymi, narażając 
kra1 na osamotnręn1e, z. tak potężnym jak Niemcy 
przeciwnikiem ? .Dlaczego polityka polska ostatnich 
czasów ułatwiała. Niemcom powzięcie inicjatywy 
nap~ści ? Te ~ra.gi_czne dla Polaków pytania będą 
musiały być wy1asn1one bez reszty. Pytania te nie 
wyczerpują całości zagadnienia. Rzucam je, by t.ispo
k?ić opini, kr~ju,. wzburzoną rzekomym « tolerowa
niem » winy I winowajców. Na sądy nie pora w te1 
chwili i na terenie obcym. Rząd jednak uczyni, co do 
niego należy, ażeby materiał dla przyszłych badań 
przygotować, a od.budowane z gruzów wojsko uchro
nić przed powtórzeniem starych błędów. 

Stwierdzam w końcu z naciskiem, że naród polski 
podejmując walkę wypełnił całkowicie ciążące na nim 
obowiązki sprzymierzeńca. Wypełnił rolę osłony 
wobec mocarstw zachodnich, które mogły dzięki temu 
zmobilizować .spokojnie swe 5ily oraz zjednoczyć 
swoje wysiłki obronne. Rządy sprzymierzone oceniają 
ten fakt należycie. To też wierzę niezłomnie, że 
Ojczyzna nasza wyjdzie z tego krwawego potopu 
oczyszczona i wzmocniona. 

Potworne zbrodnie, jakie po przegranej wo1nre 
popełniają władze niemieckie na obszarach okupowa
nych, wstrząsnęły sumieniem świata. Nigdy jeszcze 
historia narodów nie była świadkiem tak okrutnego 
znęcania się nad milionami bezbronnych istot ludz
kich. Przeciwko temu barbarzyństwu protestował 
Rząd Polski -- zaprotestuje zaś wkrótce pospołu z 
Rządami sprzymierzonych. Dzisiaj natomiast pod
noszę głos, by wobec światowej opinii publicznej 
stwierdzić -- co następuje : 

Rząd Polski posiada wyczerpujące świadectwa o 
masowych mordach, egzekucjach i torturach, które 
do!<,onane zostały w okupowanych obszarach, i to nie 
tylko w części ich zachodniej, « inkorporowanej » 
bezprawnie do Rzeszy niemieckiej, ale także w t. zw. 
Generał Gubernatorstwie polskim. Ofiarą tych mor
dów i egzekucji padły dziesiątki tysięc:y osób ie 
w.sz.ystkich warstw społecznych, mężczyz.n, a nawet 
kobiet i dzieci. 

Swieżo jeszcze Rz.ąd Polski otrzymał sprawozdanie 
o masowej egzekucji 130 Polaków z Wawra i Anina 
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pod Warszawą, wśród których znajdowali się nieletni 
chłopcy, oraz o rozstrzelaniu 72 przedstawicieli lud
ności polskiej w Bochni pod Krakowen, a 300 robot
ników w Skarżysku .• 

Rząd Polski posiada również szczegółowy wykaz 
księży rozstrzelanych, bądź zamordowanych przez 
Niemców n;ie brak wśród nich. duchownych, którzy 
zajmowali wysokie stanowiska w hierarchii kościelnej. 
jak ks. kanonik Zabłocki z Gniezna, ks. Ról
ski z Szczepanowa, ks. kanonik jaśkowski z Inowroc
ławia i inni. Prześladowania · Kościoła "Katolickiego w 
Polsce, zwłaszcza zachodniej, zobrazowane zostały 
szczegółowo w raportach, które ks. Kardynał Hlond, 
Prymas Polski, przedłożył Stolicy Apostolskiej . 
Raporty te stwierdzają, że w ciągu swego tysiąclet
niego istnienia na ziemiach polskich, nigdy Kościół 
Katolicki nie był tak gnębiony, jak obecnie. 
Według planów niemieckich 8 milionów Polaków, 

którzy zamieszkiwali ziemie zachodnie, ma być w 
olbrzymiej większości przerzucone do środkowej 
Polski. Wszystka ludność żydowska, a nadto i ta, 
która mieszkała w Niemczec;h, Austrii i Czechach, ma 
być przetransportowana nad San oraz Bug. Na teryto
rium ok,upowanym pozostaną jedynie ludzie, potrzeb
ni do wykonywania najcięższych robót fizycznych, 
traktowani przez « naród panów• jak bydło robocze. 
Zgodnie ze statystyką, oficjalnie ogłoszoną w « Dant
ziger Vorposten », na samym Pomarz.u skonfiskowano 
już 70.000 przedsiębiorstw handlowych i przemysło
wych, a wywłaszczono około miliona polaków, 
właścicieli gruntu. Ludzi tych transportuje się jak 
zwierzęta w zamkniętych, plombowanych wagonach, 
przy 20" mrozie, po kilkadziesiąt osób naraz, bez 
różnicy wieku oraz pici. Wyrzuca się ich na terenach 
środkowej Polski bez żadnych środków do życia, 
bardzo często pozostawiając na zimnie i mrozie w 
szczerym polu. Wie.lu zamyka się ""'. obozach koncen
tracyjnych. Prześladowan.ia, jakie Niemcy stosują do 
ludności żydowskiej są równie ąkrutne, jak pon_iża
jące. Nic też dziwnego; że Polacy reagują na te okru
cieństwa w spospb szlachetny. 

Niemcy zwalczają żapamiętale kulturę polską. 
Wszystkie szkoły polskie zamknięto. Nawet dla 
dzieci od 14--18 lat są przewidziane roboty prżymu
s9We. Na terenie inkorporowanym zburzono wszystkie 
pomniki, a książkami polskimi pali się tam w piecach .. 
Inteligencję polską tępi się bezlitośnje przy pomocy 
wyrafinowanych środków. Nie os:z;czędzono sobie 
nawet takiej ohydy, jak potywanie młodyGh kobiet, 
ich sterylizację i wywożenie do niemieckich domów 
publicznych. · : 

Jeżeli w ł)fch warunkach nie ma w kraju Polaka, 
~tóry __ ~i~\wie_rzyłby Yf z~y~ięs~o .. de!'llą~rac~j _zacho; 
dnich, jezeli hart ducha, jaki wykazuje Naród Polskr 

przeraża nawet Niemców; którzy wszędzie węszą 
bunty i powstania -- dowód to pr~wdziwej wielkości 
pias.towskiego ludu. 

Nie o wiele lepiej· jest na terenach okupacji 
sowieckiej, gdzie stalinowskie brate'rstwo narodów 
okazało się wierutnym kłamstwem. Szaleje,.tam skraj
ny nacjonalizm rosyjski, który wynaradawia Polaków, 
i pozbawia wszelkiej samodzielności politycznej. 
gospodarczej i kulturalnej Ukraińców i Białorusinów. 
Szczególny ten nacjonalizm moskiewski przehan
dlował Zagłębie Naftowe w Małopólsce, Trzeciej 
Rzeszy, sprzedał jej dostęp do Rumunii. Sowieckie 
reformy społeczne •pogrążają ludność w chaosie i 
nędzy, szkodzą jej, skazując wielu, bardzo wielu na 
śmierć głodową. Nic też dziwnego, ż~ wśród wolnych 
ludzi « nowe życie » nie budzi entuzjazmu, zaś biu
rokracja sowiecka jest u nich w największej pogardzie. 
Podobnie jak Trzecia Rzesza I bolszewicka Rosja nie 
dotrzymuje żadnych umów. Pośpieszyła się przy
pieczętować bezprawie i przeprowadziła siłą w .kraju, 
który okupuje t. zw. wybory do zgromadzeń narodo
wych. Ich jedyną rolą było bieri,e, ślepe i posłuszne 
zatwierdzenie zaboru· i zalegalizowanie grabieży. 
Takie szalbierstwo polityczne nikogo nie oszukało i 
niczego w przy,szłości nie przesądzi. 

. Rząd, postawiony wobec •tych okrutnych faktów 
oraz zbrodni, nie zaniedbuje niczego, ażeby świat 
cywilizowany był o tym wszystkim poinformowany 
należycie. Przez swój Dział Informacji i Dokumentacji 
zorganizował już codzienną czujność w tej niez
miernie ważnej dziedzinie, nawiązując styczność 
stałą polskiej służby informacyjnej ze światowa. 

Jak na tym tragicznym tle wyglądają małe intrygi 
niektórych •ludzi, którymi ,nic nie wstrząsnęło i 
których niczego nie nauczyła tak wielka katastrofa ? 
Jak nazwać chęć kontynuowania oszustwa i dziecinne 
przygotowywanie się tu, na' emigracji do uchwycenia 
rządów w Polsce w swoje ręce przed przybyciem na 
miejsce Rządu legalnego ? Jak potraktować nieudałe 
próby, zmierzające do zorganizowania· w obozach 
internowanych, wśr6d oficerów i żołnierzy kampanii, 
podważającej jedność narodową i dyscyplinę żołnier
!!ką ? Piętnując te r,iepq:ytomne akty, stwierdzam, że 
nie mają one ża,dr,ych $:i:ans pQwQch:enia. Mogą one 
mieć miejS<:e jedynie przy na!łzej cierpliwości, która 
w<;ale nie - jest słabością. Armia Qdrzuca te manewry 
erecx, rozumiejąc, ze iest karnym wojskiem i że jej 
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celem jedynym -- jest walka o przywrócenie wolnoki 
Ojczyźnie. 

Intrygi te znalazły poniekąd nieoczekiwane, a 
mimowolne ',poparcie w niektórych I organach prasy 
emigracyjnej. ·' Brak dyscypliny obywatelskiej tych 
organów prasowych, żerowanie na I plotkarstwie i 
niesprawdzonych wiadomościach, szerzenie przez to 
niepokoju i· szkodzenie dobremu imieniu Polaków -
nie będzie przez nas tolerowane. Tym bardziej. że 
domaga się tego jak najenergiczniej kraj, gorszący si~ 
tego rodzaju widowiskiem. 

O pomocy, zorganizowanej na rzecz uchodźctwa, 
poinformuje w swoim czasie Wy~oką Radę Pan 
Minister Opieki Spolecnej . 

Niech mi będzie wolno podkreślić obecnie z uzna
niem stanowisko rządów tych państw, które w miarę 
swych możliwości, przyszły ;i: pomocą naszym roda
kom, znajdującym się na terytorium Rumunii, Węgier 
oraz Litwy. Z prawdziwą wdzięczn<>ścią wspominam 
również przyjazne i ludzkie stanowiśko społeczeństv. 
tych krajów. Niestety ludzie, wyrzuceni poza kraj
znajdują się w warunkach niezmiernie tru~nych. Jest 
wśród nich dużo ludzi uczciwych, dla których trudno 
obecnie o miejsce w sżczupłych kadrach państwa i 
dzisiejszej . Armii. Ich wydobycie z Rumunii oraz 
Węgier natrafia również na poważne trudności, 
niezależne od naszej woli. Nie chciałbym jednak, aby 
ci, dobrzy obywatele, sądzili, że uważa się ich za 
zbędnych na przyszłość. Wydając na obozy 
rumuńskie i węgierskie poważne · sumy pieniężne 
zapewniam, że w przyszłej Polsce -- wszystkie zdol
ności i doświadczenie będą zużytkowane, odtrącić 
zaś będziemy musieli niepoprawnych intrygantów. 
Niechaj więc uchodźcy zachowują zdrowie moralne, 
niechaj pracują nad sobą. Uzyskano już zgodę rządu 
brytyjskiego na przyjęc_ie pewnej iloki zdolnych 
urzędników młodych do Anglii na staże adminis
tracyjne. Przy współdziałaniu _ rządu francuskiego 
natomiast · zbieramy ekipy polskich pracowników, 
które pracować będą w zakładach francuskiego prze
mysłu wojennego, a tam, gdzie ~ęćlzie to możliwe 
zapewnią uruchomienie nowych ·zakłai:lów. Tym 
sposobem Rząd pragnie, by inżynier polski, technik 
i robotnik -a przyczynił się obok żołnierzy do odnie
!iienia zwycięstwa. 

W najbliższym czasie Rząd złoży Radzie.Narodowej 
preliminarz budżetowy, obejmujący całoksztah 
wydatków państwowych na rok 1940. Konstrukcja 
tego preliminarza będzie siłą rzeczy odbiegać od nor
malnego preliminarza budżetowego. Gdy w warunkach 
r:1ąrm,Jflycl, podst~wc;,w_ą . 7i~sadą gospodarki budżeto
wej jest zachowanie równowagi pomiędzy wydatkami, 
a dochodami państwa, w n~szej sytuacji, przy braku 
normalnych dochodów, możemy tylko i musimy usta
lić wysokość niezbędnych wydatków. Te ostatnie 
przystosowujemy do skromnych zasobów, które 
posiadamy, staraj:ic się najracjonalniej wykorzystać 
kredyty, jakimi rozporządzamy dzięki umowom, 
zawartym z rządami sojuszniczymi. 

W jednej dziedzinie, która nam dziś wszystkim 
szczególnie leży na sercu, środki i możliwości Rządu 
s,ą l szczególnie niewystarczające . Mam tu na myśli 
pomoc dla ludności naszej, znajdującej się pod oku
pacją. Pomoc najelementarniejsza : żywnościowa, 
sanitarna i odzieżowa -- .jest palącą koniecznością. 
Apelujemy w tej sprawie w imię podstawowych zasad 
humanitaryzmu, do wsz.yi.tkich pańslw nt:ulralnych ze 
Stanami Zjedr:ioczonymi Ameryki na czele. 

Ze swej stróny Rząd Polski czyni w.szystke. w miarę 
swych środków i możliwości, . by. dopomóc w akcji 
organizacji międzynarodowych, niosących pomoc 
ludności naszego kraju, bez rótnlcy wyznań I naro
dowości. W dziedzinie gospodarczej i finansowej, 
tak samo, jalt w dziedzinie politycznej i wojskowej. 
działamy w ścisłym poroz.umieniu ze sprzymierzeń
cami. Współpraca ta nie tylko wynika z obecnej 
sytuacji oraz faktu. że d.ążymy wspólnie do jednego 
wielkiego celu, jakim jest zwycięskie zakończenie 
wojny. Wynika ona również z głębokiego przeświad
czenia Rządu że i w czasie pokojowym Polska oprze 
swą politykę gospodarczą i finansową na ~zerokiej 
współpracy z innymi krajami, a w pierwszym rzędzie 
z Wielkimi Demokracjami z Zachodu. 

Jesteśmy zdecydowanie przeciwni autarkii, która 
na wewnątrz prowadzi do zubożenia mas I niewol
nictwa gospodarczego, na zewnątrz zaś prowokuje 
konflikty pomiędzy narodami. 
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sząca się do ciężkiego lotnictwa bombardującego jest 
na ukończeniu. Mam nadzieję, że potrafimy odtwo
rzyć na obczyźnie poważną ilość wielkich jednostek 
operacyjnych, silnieJsze aniżeli w wrześniu lotnictwo 
i wzmocnić naszą marynarkę wojenną. Zadanie jest 
ciężkie, lecz warte zabiegu' oraz trudu. A że żołnierz, 
rekrutowany we Francji -- okazał się żołnierzem 
znakomitym, możemy więc być pewni, że Armia ta 
wypełni chlubnie przypadające jej zadania. Zależy to 
w stopniu poważnym od oticerów. Liczę na ich patrio
tyczną i rzetelną współpracę . Tym, którzy nie będą 
mogli otrzymać dowództwa dla szczupłości etatów, 
umożliwię, jeśli zechcą, walkę o Polskę w legii ofi
cerskiej. 

Armia Polska odbudowywana na obczyźnie jest 
naszą świętością ogólno narodową. Jest ona ostatni~ 
nadzieją broczącego we krwi i zbolałego kraju. Zrobit 
więc musimy wszystko, ażeby nie zawieść pokłada
nego w nas zaufania. Rozumieją to doskonale żo•
nierze polscy, którzy dali j,uż dowody najrzetelniejszej 
dyscypliny i prawdziwego hartu ducha. Szkolą się oni 
z zapałem, w niezwykle przyjaznej atmosferze na 
ziemi francuskiej i angielskiej i w najściśleiszym bra
terstwie broni z żołnierzami armii sprzymierzonych, 
by w niedalekiej przyszłości wziąść odwet na wrogu. 
Podzielają oni powszechną wiarę Polaków w wolność 
i prawo do ludzkiego życia we własnym domu, według 
wrasnych norm, które zmienić mąie pragną. lecz. 
samodzielnie i w ramach własnego narodu. 

Ta wiara pchnęła Polaków do walki. Jest ona 
również źródłem bohater.skich zmagań Finlandczyków 
z barbarzyńską Rosją. Jest ona identyczna z wiarą 
francuskiego i brytyjskiego obyv.,atela. Tej zasadniczej 
równości narodów, na której 'zbudowane jest Impe
rium Brytyjskie i Francuskie, ani Niemcy, ani Bol
szewicy -- nie uznają. Zasady te, za które ludzkosć 
cierpała przez wieki, zwalcza dzisiaj furia germańska, 
posługując się bolszewizmem. Chciałaby ona cofnąć 
ludzkość całą do przedhistorycznych mroków. Lecz 
liczne są już oznaki, wskazujące niechybnie na 
nieuchronną· klęskę i załamanie się tych prawdziwie 
zbójeckich :z:amiarów i poczynań. · 

Polacy chwycili za broń. by bronić swoich granic i 
walczyć o lepsze warunki egzystencji i bezpieczeństwa 
własnego państwa. Walczą oni jednak także o lepsze 
ukształtowanie stosunk6w w Europie -- co do czego 
jesteśmy najzupełniej zgodni z naszymi sprzymierzeń
cami. Dzi.siaj zwycięstwo jest naszym głównym celem. 
Ola jego odniesienia musimy skupić wszystkie 
wysiłki. Jutro przyjdzie czas na restytuowanie wszyst
kich naszych strat, choćby. miały być one odbierane w 
naturze. jak również na osobiste ukaranie winnych 
łamania prawa międzynarodowego. Wybije również 
wtedy godzina, wyzwalająca świat wraz z samymi 
Niemcami i Rosjanami bd germanizmu hitlerowskiego 
i od bol.szewizmu moskiewskiego. Doceniam w pełni 
siłę przeciwnika. Sądzę takie, ie Alianci !'ie. popE.:ł· 
niają błędu, jakim byłoby jego zlekcewaieme. Nie 
liczą na jego załamanie się wewnętrzne i przygotowują 
się poważnie do walnej ro:z:prawy. Ważąc zaś ściśle 
siły moralne i możliwości materialne obydwóch stron, 
wierzę niezłomnie w nasze ostateczne zwycięstwo, 
które będzie zwycięstwem wspólnej, świętej sprawy ! 

-o-

WYMIANA TE:LE.CRAMóW POMJĘ.DZY 
PAPIEżF.iM PIUSEM XII 

A PREZYL>E.NTE.M RZf.CZYPOSPOLtTl::.J 
WŁADYSLA WE.M RACZKlEWICZEM 

Z okazji· pierwnej rocznicy wstąpienia na tron Ojca 
Swiętego Piusa XII przypadającej w dniu 11 marca h. r. 
Pan .!'rezydent Rzeczyspospolitej Władysław. Racz
kiewicz wysłał następującej treści telegram : 

JEGO śWIĄTOBLIWOSC PAPIE.Z PIUS XIJ 
MIASTO WATYKAl'lSKIE 

Z okazji pierwszej rocznicy koronacji Waszej 
Swiątobliwości pragnę wyrazić Waszej Swiątobliwości w 
imieniu zawsze wiernego Narodu Polskiego wraz z 
wyrazami hołdu i głębokiego oddania najszczersze 
życzenia, jakie składam dla Jego panowania. 

Podniesiona na duchu w okrutnych doświadczeniach. 
które przebywa Ojcowskim . 11:łosem Namiestnika Jezusa 
Chrystusa, Polska wierzy mocniej jeszcze niż kiedykol
wiek w zniszczenie potęg ciemności, w swe wyzwolenie. 
w odbudowę swych opisk domowych zniszczonych. 
9wych kościołów sprofl\nowanych na chwalę Roż11 i 
Pontyfikatu Waszej Swilltobliwości. 

· Wlad11slaw Raczk,ieu,icz 

Najgłówniejszą naszą troską jest obdudowywana \V odpowiedzi na powyższą depeszę Pan Prezydent 
na terenie Francji oraz Wielkiej Brytanii Armia Rzeczypospolitej otrzymał następującej treści telegram : 
Polska. Obdudowa wojska polskiego w zakresie naj- ' 
szerszym jest najważniejszym i izasadniczym zada- JE.GO ~EL8NCJA WLADYSLA W RACZKIEWICZ 
niem Rządu. Wyk9rzystane muszą być dla zrealizo- PR·EZYDE.NT RZECZYPOSPOLITE.I POL~KIE.J 
wania tego celu wszelkie możliwośc;i oraz środki, ANGERS 
jakimi rozporządzamy. 

Temu głównemu ~adaniu ·powinny służyć : nasza 
dyplomacja oraz nasza propaganda. 

Trafić musimy do wszystkich cśrodków polskich na 
obczyżnie z tym hasłem, Poruszyć je i zdobyć dla 
idei wyzwolenią Pols.ki przeł! nowy czyn zbrojny. 
Umowy, stwarzające i dla tej pracy podstawy prawne, 
są prawie wszystkie podpisane. Jedna z nich,. odno-

Czujemy :iii; szczęśliwi, mogąc posłyszeć w dostojnych 
życzeniach Waszej Ekselencji zawsze wierny głos 
drogjej i chrześcijańskieij Polski. Ponawiamy Nasz~ 
modlitwy za Nią Nane życzenia i płynące z Naszego 
serca zapewnienia ojcowskiej miłości, przesyłając Jej jak 
również Waszej Ekselencji pocie!Z:enie błogosławieństwa 
Apostolskiego, 

Pius PP XII. 
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Z KANCELARII 
P. PREZYDENT A RZE.cZYPOSPOLITEJ 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął we czwartek 
dnia 7 marca b.r. Pana Prezesa Radv Ministr6w, Naczel
nego Wodza i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 
Generała Władysława Sikorskie~o. Pana Ministra Spraw 
Zagranicznych Augusta Zaleskiep:o i Pana Ministra 
GPnerała Broni Kazimierza Sosnkowskiego. 

•*• 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w sobotę 

dnia 16 marca b.r. Pana .Prezesa Radv Ministrów, Naczel
nego Wodza i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 
Generała Władysława Sikorskiego oraz Posła nadzwy
czajnego i Ministra pdnomocnego R. P. w Sofji p. 
Adama Tarnowskiego. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Przyjął w niedzielę 
dnia 17 marca b .r. Pana Podsekretarza Stanu w Minis
terstwie Skarbu Adama Koca i Delegata Rządu do 
Ligi Narod6w p. Ministra pełnomocnego Sylwina Stra· 
kacza. 

• '** 
ran Prezydent Rzecz~ospolitei przyjął w panie

.działek dnia 18 marca b.r.' Pana. Ministra Generał Broni 
Kazimierza Sosnkowskiego. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął · we wtorek 
dnia 19 marca b.r. Pana Ministra Spraw Zagranicznych 
Augusta Zaleskiego i Sekretarza Generalnego Minis
terstwa Spraw Zagranicznych Ministra pełnomocnego p. 
Jana Ciechanowskiego. .. .. . . 

Pan Prezydent Rzecz;pospolitej przyjął w _ piątek 
dnia 22 miuca b.r. Pana Prezesa Rady Ministrów, Naczel
nego Wodza i GeneralneRo Inspektora Sił Zbrojnych 
Generała Władysława Sikorskiego oraz Pana Ministra 

• Generała Broni Kazimierza Sosnko:wskiego. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyiął we wtorek 
dnia 19 marca b.r. Ambasadora Francji Pana Leona 
Noel oraz Posła BelgijskieRo Pana Patemotte de la 
Vaillee. · 

Z PREZYDIUM RADY MINISTRóW 

W sobotę dnia 9 marca b.r. P. Sumner Welles, Pod
sekretarz Stanu w Oep/lrtemencie Spraw ZalP'aQicznych 
Stan6w Zjednoczonych Ameryki złożył o godz. 15.30 w 
gmachu Ambasady R.P. w Paryżu wizytę Panu 
Prezesowi Rady Ministrów, Naczelnemu Wodzowi i 
Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych Generałowi 
Władysławowi Sikorskiemu oraz Panu Ministrowi Spraw 
ZagranTHnych Augustowi Zaleskiemu. 

Po przybyciu do gmachu Ambasady P. Sumner 
.Welles, któremu towarzyszył P .r Drexell Biddle, Amba· 
sador Stanów Zjednoczonych Ameryki przy Rządzie 
Polskim został powitany przez P. Feliksa 'frankowskiego 
Ministra Pełnomocnego i ChargĆ <ł'Affaires R.P. w 
Paryżu oraz przez P. Stefana Danysza Szefa Gabinetu 
Generała Sikorskiego. 

Po rozmowie··z Panem Prezesem Radv Ministrów w 
klórej wziął udział P. Ambasador Biddle, a która 
trwała przeszło godzine, P. Sumner Welles,miał rozmowę 
z Panem Ministrem Spraw Zagranicznych Augustem 
Zaleskim. · 

MONITOR POLSKI - Dnia 30 marca 1940 r. Nr. S8-74 

- ~- ---~ ~- ________ ,. ___ - - .. - -- .. -

są akredytowani notę protestacyjną Rządu Polskiego · ci wym Konsulacie R. P . , wypełnić przedłoiony przez 
przeciwko konfiskacie przez Rząd ZSRR przedmiotów, Konsulaty kwestionariusz i przedloiyć zaświadczenie 
stanowiących własność Rządu Polskiego lub obywdteli merostwa i jednej z polskich organizacji społecznych 
polskich a . posiadających wartość zabytkową lub (F. E. P .• F. ,R. P . lub komitet miejscowych towarzystw 

ar~::dczr\1ski zastrzega sobie pr~wo domagania się polskich) stwierdzające, Że ubiegający się nie pracuje 
w odpowiednim czasie pełnego wynagrodzenia f::kód i ,pozbawiony jest środków na utrzymanie i miljątku. 
stąd powstałych, przestrzega jednak już obecnie Rządy Przeciw odmowie udzielenia zasiłku przysługuje odwo
i obywateli państw trzecich przed usiłowaniami ze strony łanie do Ministerstwa Opieki Społecznej. Wysokość 
sowieckiej sprzedaży zagranicą przedmiotów skon fi- zasiłku ustalona została na 250 fr. fr. dla samotnego lub 
skowanych bezprawnie Rząd'owi lub obywatelom wdowy samotnej, 350 fr . fr. dln inwalidy pracy lub inwa
polskim ·· - sprzedaż takn nie cłaie bowiem nahywcy lidy wojt'nnE'RO, mającego na utrzymnniu żonę niezdolni\ 
iadnych praw w stosunku do przedmiotów zngn,Lio11yc'1 da zarobkownnia, i 100 fr. fr. dla sieroty nie mającej nni 
przez ZSRR. • ojca ani matki, do ukończonego 14-go roku życia. 

• * Ponadto uprawnieni do poboru zasiłku. mający ni\ 
Z polecenia Ministra Spraw Zagranicznych Ambasn

dorowie i Posłowie R.P: złożyli Rządom, przy których 
są akredytowani notę protestacyjną Rządu Polskiego 
przeciwko konfiskatie przez Rząd niemiecki przedmiotów 
staaowiących własność Rządu Polsltiego lub obywateli 
polskic:h, a posiadających wartość zabytkową lub 
artystyczną. ; 
l Rząd Polski zastrzega sobie prawo domagania się 
w odpowiedniej chwili pełnego wynagrodzenia szkód 
stąd powstałych, przestrzega jednak już obecnie Rządy 
i obywateli Państw trzecich przed usiłowaniami ze strony 
niemieckiej sprzedaży zagranicą przedmiotów skonfi
skowanych bezprawnie Rządowi lub obywatelom 
polskim - sprzedaż taka nie daie bowiem nabywcy 
iadnych praw w stosunku do przedmiot6w zagrabionych 
przez Niemców. 

• 
*" 

W związku z oficjalną deklaracją Aliantów z której 
wynika, że Francja i Wie;lka Brytania w zupełności 
gotowe są udzielić pomocy Finlandji, Polska Agencia 
Tele!J?aficzna P.A.T. jest upoważniona do udzielenia 
wyjasnień, dotyczących udziału Polski w zamierzonej 
pomocy. 

Naczelny Wódz Armii Polskiej zadecydował po 
zasiągnieciu opinii członków Rządu, że; Armia Polska 
weźmie udział w akcji w Finlandii i przyłączy do sił 
Aliantów . jednostki swqj .Armii lądowej, morskiej i 
powietrznej . Rząd Polski w zupełności oceniał znaczenie 
jakie miałaby decyzja przyjścia z pomocą Finlandii w 
związku z agresją Jakiej dopuściła się Rosia w porozu
mieniu z Trzecią J{zeszll zdradziecko atakując Polskę 
w mie;siącu wrześniu 1939 r. 

Korpus ekapedycyjny Polski już był w pewnej miejsco
wości Fr_ancji zupełnie gotów do wyruszenia od-powiadai,c 
swą organizacją i składem korpusom ekspedycyjnym 
fra~cuakim i anl'(ielskim. Naczelny Wódz Armii Pol:1kiej 
dokonał był inspekcji Korpusu ekspedycyjnego 
polskiei;to, , 
Powyższe ·fakty stwierdzają w .sp~sób bezsporny rolę 

czynną Polski w walce jaka trwa obecnie przeciwko 
mocarstwom napastniczym. 'Armia Polska jest gotowa 
rozpocząć bój przeciwko tym, którzy napadli jej kraj, 
wsz~zie gdzie potrzeba tnkiołj akcji ujawni się stosownie 
<lo starej dewizy na sztand,nach jej przodk6w : u Za 
Naszą i W ~szą Wolność Il. ,:' 

-o-

Z MIN1STE.RSTW A SPRAW WOJSKOWYCH 

utrzymaniu dzieci do ukończonego 14-go roku życil\ 
otrzymują dodatt'k po 50 fr . fr . na każde dziecko . 

Ubiegający się o zasiłek powinni we własnym interesio? 
zgłosić się we właściwym Konsulacie i przedłożyć wym~
gane zaświadczenia, gdyż już w ciągu kwietnia wypła
cony zostanie zasiłek za ubiegły k,worl.al t. j . za miesiące 
styczeń, luty i marzec 1940 r. a ci, którzy nie zgłoazą 
sie najdalej do 15 kwietni11 b.r. nic będą objfci najblibz11 
wypłatą. 

Przez wydanie tego rozporządzenia l'vlinister!ltwa Opieki 
Społeanej, palące zagadnienie polskich inwalidów 
pracy i inwalidćw wojen,nych zostało w miarę możno~ci 
ZRłatwione. 

~-----ł------
ś. P. 

WINCENTY BYSTRZANOWSKl 
NACZ:ELNY REDAKTOR I WYDA WCA 

Cl POLAKA .WE FRANCJI )I 

ODZNACZONY SREBRNYM KRZYżGM 
ZASŁUGI I ZŁOTYM KR,ZYżE'JM ZASLUGI 

PRZE.żYWZY LAT 66 ZMARŁ 
W ~IU 9 MARCA 1940 R. W PARYŻU 

Ze ś. p. Bystrzanowskim odszedł do grobu gorący i 
dzielny 1-'olak, który mimo, że lat z g6rą 40 przebywał 
na obczyźni_e żył cały_m sercem i dusźą losami Ojczyzny. 
Swietny specjalista w dziedzinie linotypu, obok pracy 
zawodowe), oddawał się od wczesnej młodości pracy 
społeczneJ wśród wychodźctwa polskiego. Od szeregu 
lat wyd_awal i redagował tygodnik u Polak we Francji 11 

poświęcony szerzeniu wśród .sz~rokich kół wychodictwa 
chrześcijańskiego światopoglądu, ducha gorącej miłości 

~

jczyzny, zwałczania P.rądów wywrotowych i komunis
ycznych, nie szczęd·ząc równocześnie nigdy grosza na 
ele publiczne i nn przyjście · z pomocą potrz~bującym 
odakom. Za działalność tą został w swoim czasie 

odznaczony przez Rząd, Po.Iski Sl'ebrnym Krzyżem 
Z_asługi. 

Zdarzają się wypadki; że obywatełe polscy, powołani 
do służby w szeregach armii polskiej, zwracają się 
oise.mnie w razie niemoiności -przybycia na miejsce 
Erzeznaczenia w dniu oznaczonym, bezpośrednio do 
Powództwa Obozu, którego nazwa jest wymieniona na 
rozkazie powołania, z prośbą o przesunięcie daty 

~· sobotę dnia 16 marca b. r. odbyło iiię posiedzenie stawienia się. 
Rady Ministrów pod przewodnictwem Pana Preze11a \Vobec powyższeito Ministerstwo Spraw \Vojskowych 

KatHtrofa wrześniowa I 939 r. głęboko wstrząsn,:la 
ś. p . Zmarłym. Stanął odrazu do dyspo~ycji nowego 
Hządu Polsk\ego ze wszystkimi swymi środkami i w jego 
to drukarni i pod iego okie:m ukazał się pierwszy numer 
11 Monitora Polskiego Il Dziennika Urzędowego łheczy. 
pospolitej .Polskiej wydany w · Paryżu oraz wszystkie 
następne. Również w jego drukami _ zaczął ukazywąl 
się II Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ,,. 
Pozostanie na ząwsze wielką zasługą ś. p. \Vincenleg:> 
Bystrzanowskiego, że obywatelakim i patriotycznym 
swym stanowiskiem umożliwił w warunkBch szciegól
nie ciężkich i wyjątkowych kontynuowanie wydawnictw 
ur1.i:Juwyd1 R;u1d11 r>u111kir.KO i ly111 anmym 1>11.)'\:l')'llil 

się ~datnie do · wspomoże;nia poczynań kządu. W 
dziejach wydawnictwa 11 Monitora Polskiego >J ąazwisko 
ś. p. Wincentego Byatrzanowskiego pozostanie zapis11ine 

·na zawsze jako .człowieka, który dobrze zasłużył się 
viczyźnie. 

Rady Mir1i11Lr6w Gcncrulu Włady11luwa Sikorelt.ic"o. poJujc do wiudo111011ei, :Łc wazclkic proaby, 11powodo· 
Rada Ministrów po wysłuchan.iu sprawozdania Pana wane otrzymaniem rozkazu powołania, wnosić należy 

Prezesa Rady Ministrów i Pana Mini!.'tra Spraw Zagra- do urzędu wysyłającego rozkaz ,powołania n więc we 
nicznych o przebiegu rozmów ż Podsekretarzem Stanu Francji - .. do Delegata Cywilnego do Spraw Woj11ko
w Departamencie Spraw Zagranicznych . Stanów .. wych Amb~yR.P. w Paryżu (Paris, IX, 2, ruc Meyer· 
Ziednoc.zonych Ameryki p. Sumner WeHes uchwaliła :becr), oraz, ie osoby, przybywając.c z op6źnicniem do 
projekty dekretu Prezydenta R. P. o udzieleniu miejsc przeznaczenia, oznaczonych na kartach powo
bezpłatnego urlopu członkom Kolegium Najwyższej Izby łania, bedt pociągane po przybyciu do odpowiedzia· 
Kontroli oraz dekretu o zmianie niektórych postanowień lności dyscyplinarnej . 
dekretu z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady •.; 
Narodowej R.P. Ponadto Rada Ministrów rozpatrzyła .. . 
wniosek o powiększe'nie etatów · w Ministerstwie Opieki 
Społecznej i zał_atwiła szereg spraw bieżących. 

Z MINISTEiRSTW A SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Z polecenia MinistL'a Spraw Zagranicznych, Ambasa
dorowie i Posłowie R.P. złofyli Rządom, przy których 
są akredytowani, notę protestac}'jną Rządu Polskiego 
przeciwko konfiskacie przez Rząd Niemiecki dóbr 
nieruchomych położonych na terytoriach polskich 
c< wcielonych n do Rz·eszy a należących do osób 
pochodzenia polskiego, 

Z polecenia Ministra Spraw Zagranicznych, Ambasa
dorowie i Posłowie R. P. 'złożyli Rządom, przy których 
są nkredytownni, nole . protestacyjną Rządu Polskiego 
przeciwko ustawie wydanej przez rząd niemiecki, w 
myśl której. mianowani będą posłowie do Reichstagu z 
pośród niemców zamieszkujących obecnie na terytoriach 
Polski, okupowanych przez Rzeszę. 

••• 
Z polecenia Ministra Spraw Zagranicznych Ambasa· 

dorowie i Posłowie R. P . złożyli Rządom, przy których 

Wydawca : Polsb AR~ncja Telegraficzna --------~ . .. .. --~---~-------,.-

--o--. 

·z MINISTffiSTWA OPIEKI SPOLECZNEJ 

WYPLA TY ZASIŁKóW DLA INWALIDO W 

WOJENNYCH WE FRANCJI 

Ministerstwo Opieki Społeczne-ii zawiadamia zaintereso
wanych, że- z dniem I kwietnia 1940 r. przystępuje do 
wypłacania zasiłków dla. inwalidów p"racy, ich wdów i 
sierot obywateli polskich, tudzież dla polskich inwalidów 
wojennych. znmieszkałych na terenie F rancui. Uprawnio
nymi do poboru zasiłków są robotnicy; którzy ukończyli 
55 - ty ·rok życia i z powodu wieku są niezdolni do zarob
kowania, robotnicy bez względu na wiek, którzy z 
powodu WYPadku lub choroby są trwale niezdolnymi do 
pracy, wdowy po robotnikach niezdolne do pracy z 
powodu wi~ku ~ub choroby i niemogące zarobkować ze 
względów rodzinnych (np. kilkoro dzieci), sieroty po 
robotnikach do ukończonego 14-go roku życia j polscy 
inwalidzi wojenni, którzy po dzień I września 1939 roku 
pobierali zaopatrzenie ze Skarbu Państwa Rzeczypos
politej Polskiej - wszyscy pod warunkiem, . że nic 
posiadają ani środków na utrzymanie ani majątku. Ubie
gający się o zasiłek powinni się zgłosi~ w miejscowo właś-

Tłoczono w Drukarni u Le Petit Counier H 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej w uzmu1iu zasług 
całego życia ś. p. Zmarłego nadal Mu L.loty Krzyż 
Zasługi, a Pan Minister Upieki Społ~cznej Jan !:)tańczyk 
wziął w imieniu H.ządu udział w nabożeństwie żałobnym, 
które odbyło się ~ dQiu 13 b.m. w Kościele Polskim 
w Paryżu i złożył na trumnie Zmarłego nadane odzna
czenie. 

Z powodu zgonu ś. p. Wincentego Bystrzanowskiego 
zasłużonego działacza wśr6d wychodźctwt". polskiego 
oraz Naczelnego Red~ktora i wydawcy tygodnika 
n Polak we Francji 11, Pan Prezes Rady Ministrów, 
Naczelny Wódz i Generalny Inspektor Sil Zbrojnych 
Generał Władysław Sikorski wysłał do Wdowy po 4. p . 
Zmarłym następ~ęcej trcłci lelegrnm : 

11 W momencie zgonu Wincentego Bystrzanowskiego 
odszedł od ~as zaslużonv i całym swym życiem 
oddany Polsce działacz. Proazę Panią o przyjęcie w 
łych dężkich chwilach 'wyrazów 'mego głębokiego 
współczucia ,i. 

SPROSTOWANIE OMYŁKI 

W Nr. 44-50 z dnia I marca 1940 r. w 11 Dziale 
Urzędowym ,1 w poz. 17. na str. 16 w kolumnie 2 giej 
od góry w art. 30 należy 1'8 początku tek1tu ~rtykulu 
watawić następujące zdanie : 

tt Przedmiotem obr11d Rady mogl\ być : u 

Redaktor Tadeusz Święcicki 
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