
DZIENNIK UST A W 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Londyn, dnia 28 września 1940 r. Nr 13 

Część I 

DEKRETY PREZYDENTA RZEOZ\7:POSPOLITEJ': 

Poz.: 35 - z dnia 20 sierpnia 1940 r . o zastępc,;ych dokum.enta-Oh j adnotacjsch st.anu cywilnego 

Poz.: 36 - z dnia 4- Wl'ZeŚuia. 1940 r. o zapnestaniu pobierania opiat, stemplowych i sądowych w sprawa.eh 

dotyczących polskich statków handlowych morskich 

Poz.; 37 - z dnia n wncśnia. 19.00 r. o utwotteniu urzędu Ministra Informacji i Dokumenta.cji 

Poz.: 38 - z dnia 11 września Hl40 r. o wprowadz.eniu nazwy „Minister Pracy i Opieki Społecznej" oraz 
,,Mini.,:;t.erst,wo Pracy i Opieki Społecznej' 

ROZPORZĄDZENTA MINlSTRÓW: 

Poz.: 30 - Przcmy,,fo i Handlu z dnia 26 sierpnia 194.0 r. wydane w porozumieniu z Minist1'6m Spraw 

Wojskowych o kwaiifiltacjach o6oerów w polskiej maryna.i-ee handlowej .. 

Poz. : 40 - Sprawiedliwości z dnia 28 Wl'Z<lśnia 1940 r. wydane w pororumienhl z Mini11tl'ami Spraw Za.granicz. 

nych i Skarbu o oplata.eh za wy.rt,a.wianie UlSl;ępc'loycb dokumentów i dokonywanie u.stępozych 

adnotacji sta.nu cywilnego 
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DEKRET PREZVDENTA RZEozyposPOLITEJ 

Z DNIA 20 SIERPNIA I 04.0 R. 

o zastępczych dokumentach i adnotacjach stanu cywilnego. 

str. 51 

str. 52 

str. 53 

str. 53 

st.r. 54 

str. 55 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty
tucyjnej stanowię co następuje : 

mentu. W przypadku dowodu ze świa.dków koniecz
ne jest zez.na.nie co najmniej dwóch wiarogodnych 
osób. 

Art. I. 

W czasie trwania wyją.tkowych okoliczności 
wywołanych wojną, mogą być w razie rzeczy,.,vistej 
potrzeby wydawane zastępcze dokumenty st,anu 
cywilnego, za,ruiast wypisów z kaią.g atMu cywilnego, 
majdających się na okupowanym obszarze Państwa. 

Art. 2. 

(1) Dokumenty wymienione w artykule poprze
dzającym wydaje na wniosek strony Minister Spra
wiedliwości. 

(2) Strona ma obowh,zek udowodnienia praw
dziwości danych potrzebnych do wystawienia doku-

Art. 3. 

(1) Urzędami ·vowołanymi do przyjmowa.nia 
wniosków o wyda.n.ie dokumentów, wymienionych w 
art. I, ora.z <lo JJrZ.t:}J1'0wadzt:oia. ·&a.oua,.rom.t.11ych 
dowodów są. u.rzędy konsularne R.P. i wydzia.ly 
konsularne w p1,zedstawicielstwach dyplomatycznych 
R.P. 

(2) Swiadków p~esłuchiwa6 może tylko kierownik 
urzędu konsularnego, inny zaś urzędnik tylko 
wówczas, gdy otrzyma imienne upoważnienie Ministra 
Spraw Zagranicznych udzielone w porozumieniu 
z Ministrem Sprawiedliwości. 
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(3) Swiadków należy przed pr„..esluchaniem uprze
dzić o odpowiedzialności z art. 140 Kodeksu Karnego 
i wzmiankę o tym umieścić w protokóle pn.esluchania, 
który podpisują strona, świadkowie ora.2. spisująoy 
protokół. 

{4) Po przeprowadzeniu dowodów akta iosta.ną 
pI7..edstawione Ministrowi Sprawiedliwości do decyz.ji. 

Art.. 4 . 

Osohy zamieszkałe w siedzibie rzą.<lu polskiego 
mogą składać wnioski o wydanie dokumentów 
wymienionych w art. 1 równie.i w Ministerstwie 
Sprawiedliwości , które wówcza..:; samo przcprowa.dza 
dowody z zachow(l..niem przepisu w:;t. (3) al'tykulu 
poprzedzaj ą.cego. 

Art. i'.i. 

W razie ujawnienia, ie twierdzenia i przedstawione 
dowody, na których pocl<,tawie został wystawiony 
zastępczy dokument stanu cywilnego, s~ niezgodne 
z prawdziwym stanem rzeczy, Minister Sprawiedli
wości uchyli swą. decyzję, unieważni dokument i 
ogłosi o tym w części drugiej Dziennika Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 6. 
Po zwolnieniu obszaru Państwa spod okupacji 

Ministerstwo Sprawiedliwości prześle odpis wystawio
nego dokumentu do właściwych ksiąg stanu 
cywilnego. 

Art. 7. 

( 1) J eieli w z w iązk u z rozwiązaniem małżeństwa, 
zmianą nazwiska, przysposobieniem, uznaniem ślub
ności Juh w innych przypadkach prawo przewi.cluje 
konieczność lub możliwość dokonania adnotacji w 
aktach stanu cywilnego, a właściwe księgi znajdnją. 
się na okupowanym obszarze Państwa, adnotacja 
może być dokonana zastępczo w aktach Ministerstwa. 
Sprawiedliwości . 

( 2) Jeżeli podstawą. adnotacji jest orzeczenie 
sądowe lub decyzja władzy administracyjnej, ad
notacja może nastąpić dopiero po stwierdzeniu, ie 
podstawa ta jest prawomocna. 
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Art. 8. 

Po zwolnieni.n obszaru Państwa spod okupacji 
Ministerstwo Sprawiedliwości prześle odpis adnotacji 
do właściwych akt stanu cywilnego celem dokonania 
w nich odpowiedniej wzmianki. 

Art. 9. 

(1) Wysokość opłat za wystawienie zastępczych 
dokumentów stanu cywilnego i dokonywanie za,'>tęp
czych adnotacji stanu cywilnego określi rozporz<ł,· 
dzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozu 
mieniu z Ministrami Spraw Zagraniczn_vch i Skarbu. 

(2) Osoby niezamożne będą korzystały z całkowi
tego lub częściowego zwolnienia od opiat. 

Art. 10. 

Dekret niniejszy traci moc obowią,zującą. w odnie
sieniu do ca.lego Państwa lub jego poszczególnych 
części w terminach usta.lanych przez rozporządzenia 
Ra.dy Ministrów . 

Art. 11. 

Wykona.nie dekretu niniejszego porucza. się Mi
nistrowi Sprawiedliwości w porowmieniu z Mi
nistrami Spraw Za.gra.nici.nych i Skarbu. 

Art. 12. 

Dekret niniej zy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.. 

P rezydent Rzecz.ypospolitej : 
W lady8law Raczkiewicz 

Preze Rady Ministrów: Sikorski 

Minister Sprawiedliwości: dr Marian Seyda 

Minister Spraw Zagranicznych : AU{!ust Zaleski 

Minister Ska.rou : Henryk Stra11burger 

DEKRET PREZY"DENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1040 r. 

o za.przestaniu pobierania opłat stemplowych i sądowych w sprawach dotyczących polskich statków handlowych morskich. 

Na podstawie a.rt. '7!} UlSt. (2) ustawy koJ1sty 
tucyjnei stanowię co na.stępuje : 

Art. 1. 

W czasie trwania. wyjątkowych okol iczności 
wywołanych wojną. nie pobiera się : 

1) opłat stemplowych od pism stwierd1.,ają.cych 
czynności prawne dotyczące polskich statków 
handlowych morskich, 

2) opłat sądowych za wpisy do rejestru polskich 
statków handlowych morskich, za wydawanie 
certyfikatów okrętowych i za wpisy wzmianek 
w certyfikatach okrętowych. 

Art. 2. 
Zamiast opiat wymienionych w art . 1 niniejszego 

dekretu pobiera się następują.ce opiaty : 
1) za wpis statku cło rejestru polskich statków 
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handlowych morskich opłatę w kwocie 15 
groszy od 1 BRT. ; 

2) za wpis z.mian danych wpisanych do rejestru 
sta.tkowego opłatę w kwocie 8 groszy od 1 
BRT.; 

3) za wpis prawa. zast.awu na statku, za wpis 
zmian dotyczących wpisanego prawa zastawu 
oraz za wykreślenie prawa za.stawu z rejestru 
opłatę w kwocie 1 0/00 sumy zabezpieczonej 
zast.awem ; 

4) za. wydanie oertyfikai,u okrętowego opłatę w 
kwocie 1 O złotych ; 

5) za wpiB wzmianki do certyfikai,u okrętowego 
opłatę w kwocie 5 złotych . 

Art. 3. 

Powyisze opłaty nie będą pobierane przy odtwa
rzaniu rejestru polskich si,a.tków handlowych mors
kich na podstawie art. 3 dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 21 lutego 1940 r. (Dz. U.RP. 
Nr 4, poz. 8). 
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Art. 4. 

Przy opłatach pobieranych w walucie angielskiej 
na mocy dekretu niniejszego sl,osuje się kurs złotego : 
1 zł . = 10d. 

Art. 5. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Art. 6. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mi
nistrom Skarbu i Sprawiedliwo!$ci. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
W lady sław Raczk:iewicz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 

Minister &'karbu : Henryk Strasburg~r 

Mi11ister Spra.wiedliwości : dr Marian 8eyda 

DEKRET PREZY'DENTA RZEczypQSPOLITEJ 

Z DNIA 11 WRZEŚNIA l940 R. 

o utworzeniu U1'Z1idO. Ministra Informacji i Dokumentacji. 

Na podstawie art. 2:i ust. (fi) ustawy konsty- i Radio Polskie podlega.ją Ministrowi Informacji 
tucyjnej stanowię co następuje: i Dokumentacji . 

Art. I. 

Tworzy się urząd Ministra Informacji 
Dokumentacji . 

Art. 2. 

.Do zakresu działania Ministra. lnforma~ji 
i Dokumentacji należy informowanie o sprawa.eh 
polskich oraz zbieranie i opracowywanie ma.te1·ia.ł6w 
w tej dziedzinie. 

Art. 3. 
Utworzone na. cus wyją.tkowych okoliczności 

wywołanych wojnl\ Polska Agencja. Telegraficzna 
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Art. 4 . 

Wykonanie Dekretu mmrjszego porucza, s1i;, 
Prezesowi Ra.dy Ministrów . 

Art. !'i . 

Dek.r .t niniejs7.y wchodzi w ż.ycie z dniem 
ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej : 

Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 

DEKRET PREZY'DENTA RZECzyPQSPOLITEJ 

Z DNIA 11 WRZEŚNIA 1940 R. 

o wprowadzeniu nazwy „Minister Pracy i Opiek.i Spo!eCZDei" 

Na podstawie art. 25 ust. (5) ustawy konsty-

oraz „Minis~rstwo Pracy i Opieki Spoleczuej:· 

Art. 2. 
tucyjnej stanowię O? na.stępuje : 

Art. l. 

Nazwę „Minister Opieki Społecznej" zmienia się 
na nazwę „Minister Pracy i Opieki Społecznej", a 
na.zwę »Ministerstwo Opieki Społecznej" - na nazwę 
,,Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. " 

Dekret, niniejszy wchodzi w 
ogłoszenia. 

życie z dniem 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
W la.dys'la.w Rctcikieivicz 

1>rezes Rady Ministrów : Sikor8ki 

Minister Opieki Spoloczn(lj : Sta„1'w211Jk 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I EIANDLU 

Z DNIA 26 SIERPNIA Hl40 R. 

wyilaoe w paro~mien.iu z r,ti_nistre.m Spraw Wo;sJr:owycb o kwa.liJika.cjacb oficerów w paJskiej marynarce handlowej. 

Na podstawie art. 6 pkt 10 i art. 7 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 
listopada 1930 r . o bezpieczeństwie statków morskich 
(Dz.U.RP. Nr 80, poz. 632), rozporządzenie 
Ministra. Pnemyslu i Handlu z dnia 30 listopada 
1931 r. o kwali6kacjach oficerów w polskiej mary· 
na~e łl~ndlowej Q)i.ll .R.P. Nr 4 z 1932 r., poz. 24) 
zmienione rozporządzeniem t,egoż Ministra z dnia 
20 lutego l 935 r . (Dz. U.R.P. Nr 15, poz. 84) zmienia 
się na czas trwania wyją.tkowych okoliczności 
wywolanycQ wojną. jak następuje: 

§ I. 

§ 3 otrzymuje brzmienie następujące : 

„Ustanawia się następujące stopnie oficerskie w 
polskiej marynarce handlowej : 

I. W służbie nawigacyjnej : 

a) kapitan żeglugi wielkiej, 

b) kapitan żeglugi małej, 

c) porucznik żeglugi wielkiej, 

d) porucznik żeglugi małej, 

e) aspirant-porucznik żeglugi malej, 

f) szyper I klasy, 

g) szyper II klasy. 

n. W służbie raechaniez:nej : 

a) mechanik okrętowy I klasy, 

b) mechanik okrętowy II klasy, 

c) mechanik okrętowy III klasy, 

d) aspirant-mechanik okrętowy III klasy . 

e) maszynista okrętowy I klasy, 

f) maszynista okrętowy II klasy, 

g) maAzynista okrętowy III kla~y. " 

§ 2. 

Ustęp 4 § 5 otrzymuje brzmienie następują.ce: 
,,Porucznik żeglugi małej ma prawo być pomocni

kiem kierownika statku (kapitana) na wszelkich 
sta.tkach handlowych w każdej żegludze. Nie moie 
być jednak zastępcą. kierownika statku (kapitana ) 
w żegludze wielkiej. Aspirant-porucznik żeglugi 
małej ma prawo być pomocnikiem kierownika statku 
(ka.pita.na) na wszelkich statkach handlowych w 
kaidej żegludze. Nie może być jednak zastępcą. 
kierownika. statku (kapitana) w żegludze małej i w 
żegludze wielkiej ." 

§ 3. 

W § 7 dodaje siQ ustęp następują.cy : 

„Dla otrzymania dyplomu aspiranta-porucznika 
żeglugi małej należy : 

a) złożyć egzamin teoretyczny i praktyczny 
podług programu i regulaminu ustalonego 
pr.zez Ministra PF.60mysłu i Handlu, 

b) wykaut się 24-o miesięczną praktyką w 
charakterze marynarza pokładowego na stat~ 
kach morskich a w tym co najmniej 6 miesięcy 
na. statkach żaglowych. Żegluga przybrzeżna 
moie być zaliczona w rozmiarach najwyżej 
12-tu miesięcy . " 

§ 4 . 

Ustęp 3 § 13 otrzymuje brzmienie następujące : 

, ,Mechanik okrętowy III klasy mil- p;ra,wo kierowtió 
maszynami na statkach handlowych III kategorii 
z wyjątkiem statków pasażerskich, być zastępcą. 
kierownika maszyn na statkach handlowych II kat. 
z wyjątkiem statków pasażerskich i być pomocnikiem 
kierownika maszyn na wszelkich statkach hand
lowych. Aspirant-mechanik III klasy może być 
pomocnikiem kierownika maszyn na wszelkich stat
kach handlowych z wyjątkiem statków pasażerskich. 
Nie może być jednak zastępcą kierownika maszyn 
na statkach handlowych I i II kat." 

§ 5. 

W § 15 dodaje się ustęp następują.cy : 

„Dla. otrzymania dyplomu aspiranta-mechanika 
okrętowego III klasy należy : 

a) złożyć egza.min teoretyczny i praktyczny podług 
programu i reguJaminu ustalonego przez Mi
Itistra Przemysłu i Handlu, 

b) wykazać się 30-o miesięczną. praktyką , a w 
tym co najmniej 12 miesięcy w warsztatach 
budowy lnb na.prawy maszyn okrętowych i co 
najmniej 12 miesięcy praktyki na statka.ch 
morskich, puy obsłudze maszyn pny czym 
2 miesiące żeglugi rzecznej zalicza się jako 
l miesiąc żeglugi morskiej." 

§ 6. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z 
dniem ogłoszenia. 

Miniswr Przemysłu i Handlu : Henryk Slra,asb-urger 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1940 R. 

wydane w porozamienill z Ministrami Spraw Zagranicznych i Skarbu o opłatach za WYStawianie zastf)pczych dokumentów 
i dokonywanie zastępczych adnotacji stanu cywilnego. 

§ 2. Na podstawie art. 9 dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 20 sierpnia 1940 r . o zastępczych 
dokumentach i adnotacjach stanu cywilnego (Dz. 
U. Nr 13, poz. 35) za.rzą,dzam co na.stępuje: 

§ 1. 

W przypadkach zasługujących na szczególne 
uwzględnienie Minister Sprawiedliwości może obniżyć 
najniższą stawkę opłaty określonej w ust. 1 paragrafu 
poprzedzającego, a takie zwolnić całkowicie od 
opłaty. 

§ 3. 
Opłatę za wystawienie zastępczego dokumentu 

sta.nu cywilnego lub dokonanie zastępczej adnotacji 
ustala. się w wysokości od I do 5 funtów angielskich. 

Określenie wysokości opla.ty w ka.idym posz
czególnym przypadku należy do Ministra Sprawie
dliwości. Przy okre 'leniu wysokości opla.ty bierze 
się pod uwagę rodzaj czynności oraz st.a.n ma.jątkowy 
strony. 

Kwoty otrzymane tytułem opłat przewidzianych 
w§ 1 ust. I przelewa się do Ska.rbu Państwa.. 

§ 4. 

Opłatę uiszcza się po wydaniu decyiji uwzględnia.
j~j wniosek strony. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z 
dniem ogłoszenia.. 

Minister Sprawiedliwości: dr Marian Seyda 

Część II 

DZIAŁ URZĘDOWY 

Za.rzl;\dzenie Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 6 czerwca 1940 r . o upowe.inieniu Na.ozeln.ego Wodza. 
do stosowania w czasie wojny prawa laski 

Usts.nowienie Kuratora dla. zastępowania oraz obrony praw i interesów twóroów oraz innych osób, 
którym służą prawa autorskie 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

Wezwanie Ministerstwa Sprawiedliwości skierowane do prawników polskich przebywających 7-&granice, 

Prz.eroówien.ie Prezydenta R. P . Władysława Raczkiewicza wygłoszone w jednym z obozów polskich 
w Szkocji dnia 1 września b. r. 

Rozkaz Naozelnego Wodza do polskich wojsk lą.dowych, sił powietrznych i marynarki wojennej 

DZIAŁ URZtDOWY 
ZARZ4DZENIE PREZ'YDENTA RZEOzypQSPOLITEJ 

Z DNIA 6 CZERWCA 1940 R. 

o upoważnieniu Nacielnqo Wodia do stosowania w czasie wojny pra'R1l łuki. 

Na podstawie art. 553 § I Kodeksu Wojskowego § 2. 

st.r. 56 

atr . 56 

str. 56 

str. 56 

str. 57 

Postępowania Karnego (Dz. U.R.P. z 1936 r. Nr. 75, 
poz. M7) zatzą.dzam : Zarzą,dzenie nini.ejsze wchodzi w życie z dnieru 

ogłoszenia.. 
§ l. 

Na czas wojny upowainiam Naczelnego Wod2.a. do 
da.rowywania i łagodzenia w drodz.e ław kar 
wymierzonych w postępowaniu wojennym i doraź
nym przez Są.dy Polowe i Morskie Sądy Wojenne. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Władysław Raczmewicz 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wojskowych : Sikcrski 
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USTANOWIENIE KURATORA DLA ZASTĘPOWANIA ORAZ OBRONY PRAW I INTERESÓW TWÓRCÓW ORAZ INNYCH 

OSÓB, KTóRYM SŁUżĄ PRAWA AUTORSKIE 

Mirristerstwo Sprawiedliwości 

L. Dz. 39/40 
Londyn, dnia 12 września 1940. 

Do Pana Doc. Dr Jana Hulewicza 
w miejscu 

Na. zasadzie act. l. dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z 13 kwietnia 1940 r. w sprawie ochrony 
praw autorskich obywateli polskich poza obszarem 

Państwa (Dz. U. Nr 10, poz. 25) ustanawiam Pana 
Kuratorem dla zastępowania oraz obrony praw i 
interesów twórców oraz innych osób, którym służą. 
prawa autorskie, jak również ich następców prawnych 
oraz nakładców i agentów, posiadających obywatel
stwo polskie, a nie mających możności wykonywania 
swych praw poza obszarem Państwa. 

Minister Sprawiedliwości 

dr Marian Seyda 

DZIAŁ NIEURZ:Ę:DOWY 

Ministerstwo Spraw iedliwości wzywa prawników 
polskich przebywających zą.granicą., by przesia li 
pod a.dresem Ministerstwa, 39 Portla.nd Place, 
Londyn W .1., na.stępujące dane dla. celów rejestra
cyjnych: 

1) Imię i na.z w isk o 

2) Rok urodzenia 

3) Stan rodzinny 

4) Stosunek do służby wojskowej 

5) Dyplom wzgl. stopień naukowy (z podaniem 
uczelni) 

6) Zawody wykonywane po ukończeniu studiów 
prawniczych 

7) Ostatrtl zawód oraz miejsce jego wykonywania 

8) Specjalno:ić zawodowa i pozazawodowa 

9) Znajomość obcych języków 

10) Obecne zajęcie i adres. 

Z PRZEMÓWIENIA PREZYDENTA R.P. WŁADYSŁAWA RACZKIEWICZA, WYGŁOSZONEGO W ·JEDNYM Z 

OBOZÓW POLSKICH W SZKOCJI DNIA 1 WRZEŚNIA B.R. 

W ciągu tego roku wiele narodów zmuszonych było w 
ślad za nami chwycić za. broń przeciwko sprawcom tej 
wojny, która dlatego na naszych najpierw rozgorzała 
ziemiach, że zamieszkuje je lud. który na sztandarach 
swoich wypisał zawołanie : ,.Za naszą Wolncść i Waszą" 
i którego wieszcze nauczali, że są dobra ponad życie 
droższe, że kto s i ę wyzbędzie honoru, ten nie tylko hańbi 
siebie ale i dzieci i wnuki swoje krzywdzi, że ulegają 
przemocy czasowo i wielkie narody , lecz ie nikczemne 
giną . Kto pierwszy na takim s tanął szańcu , ten słuszną 
stąd dumę czerpie. 

Jest jednak inna jeszcze przyczyna, dla której obok 
imienia Wielkiej Brytanii imi~ Polski szciególną w 
obozie obrońców cywilizacji chrześcijańskiej promienie-je 
chwalą . 

Jest nią hartowna jak stal i nie znającą wahania, a cóż 
dopiero zdrady, jednomyślna wierność społeczna, cechu
jąca zarówno najstarszą. demokracje świata jak i jej 
polską sojuszniczkę. żołnierska zaiste wierność docho
wana priez cały naród polski w obliczu prześladowań, 
którym równych bodajze w historii nie było, i pomimo 
strasznego wstrząsu podwójnego najazdu ... 

Przed rokiem pracowity i pokojowy naród nasz upra
wiał ziemię trzydziestoldlkumilionowego pa1'lstwa. które 
w ciągu dwudziestu lat odrodzonego niepodległego bytu 

podniosło swoje miasta i wsie z gruzów i upadku, które 
na pobojowiskach i zgliszC'lach poprzedniej wojny 
krzesilo nowe życie , którego symbolem były Gdynia i 
nowa Warszawa, luny hutniczych pieców wśród sando
mierskich lasów i strumienie tatrzańskie ujarzmione w 
rożnowskich turbinach . 

Byliśmy na dorobku, idąc naprzód o własnych silac-h, 
dobra cudzego nieżądni . Aż oto zwalił się na nas potop 
barbarzyńskich najazdów wrześniowych i w ciągu czte
rech tygodni wysiłek dwudziestu lat znojnej pracy obrócił 
się w perzynę. 

Dlaczego w obliczu tego nie5zczęścia nie załamano się 
w Polsce? Dlaczego nie znalazł się nikt , ktoby ze śmiercią 
w sercu i bluinierstwem na ustach poszedł paktować z 
wrogiem? Dlaczego oto cd roku groźna wymowa 
milczenia milionów Polaków przypomina codziennie nie
mieckiemu satrapie, te nie on pierwszy w murach Wawelu 
koniec Rzeczypospolitej ogłaszał - murach, co przecho
wały echo słów, którymi przed trzystu laty kapłan polski 
karcił pyszałkowatą. butę najeźdźcy przypomnieniem, że 
szczęście wojenne jest zmienne, ·a drogi Boże niezbadane? 
Dlaczego armie polskie na rozkaz Naczelnego Wodza 
jak Feniks z popiołów powstają do walki z Niemcami, 
gdziekolwiek stopa polskiego żołnier:2a-uchod1,ey dotknie 
wolnej, sprzymierzonej ziemi ? 
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Oto dlatego, że pierwszego września 1939 roku Naród 
Polski poszedł w bój jak jeden mąi, bezprzykładną 
jednomyślnością decyzji i woli obrony nietyJko swej 
ojcowizny ale i najświętszych dóbr tej chrześcijańskiej 
cywilizacji, do której pn,ynależność po tylekroć w 
dziejach krwią swoją pieczętował. 

Z tą samą wspaniałą jednomyślnością wielki naród 
brytyjski zaraz potem oglo.c;il wojnę przeciwko Niemcom, 
nietylko dlatego, by zdradziecko napadniętej Polsce 
słowa dochować, ale dlatego, ie zrozumiał, iż nadszedł 
czas, w którym już nieuchronnie moce dobra i :iła, 
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światła i ciemności zetruć się muszą ze sobą na życie czy 
śmierć. 

I dlatego szczególną wymowę ma to, że w pierwszą 
rocznicę tych przełomowych dni Orzeł Biały gotuje się 
do zwycięskiego lotu u skalistych wybrzc>ży tych Wysp 
Brytyjskich, z których prędzej czy później wyruszy 
krzyżowa wyprawa, co wrogów człowieczeństwa pokona 
i pcdwaliny nowego ładu i pekoju w Europie położy, tak 
mocne i trwałe, że przyszłe pokolenia z błogosławieństwem 
na ustach wspominać będą daty wiehpomnych decyzji 
września 1939 roku. 

ROZKAZ NACZELNEGO WODZA DO POLSKICH WOJSK LĄDOWYCH, SIŁ POWIETRZNYCH I MARYNARKI 

WOJENNEJ 

Żołnierze ! 

Rok mija od chwili, gdy wróg, łamiąc wszelkie prawa 
i obyczaje mjędzynarodowe, uderzył w sposób niecny a 
zdradliwy na Polskę. 

Naród Polski, choć zamiłowany w pokoju, podjął bez 
najmniejszego wahania narzuconą mu nierówną wa l kę . 
Uzbrojony słabo i niedostatecznie wyslapil z orężem w 
ręku w obronie nieiależnego bytu, wznosząc wysoko 
sztandar wolności. Aż do starcia Niemców z Anglikami 
stawił pierwszy i jedyny opór bezwzględny najetdicy. 
Bił się nieustraszenie z hitlerowskimi Niemcami, których 
sil - aż do kapitulacji Francji - nie docenił ~-wiat. 

Żołnierz Polski prowadzony prze:r. swych b zpośrcd
nich dowódców z podziwu godnym męstwem i spraw
nością przeciwstawił się twardo nawałom hord ger
mańskich. Przyznają to sami Niemcy. ten mało rycerski 
przeciwnik. zaliczając kampanie, polską do najciGższych, 
a wojska własne , które brały w niej udział - do najlep
szych. 

I znowu do sławnych w historii oręża polskiego bitew 
przybyły nowe chlubne karty, jak bohaterska obrona 
Warszawy, Helu, Westerplatte oraz ciężkie boje pcd 
Lwowem i Kutnem . 

Armia Polska. gdyby była lepiej przygotowana a 
dowodzona zdecydowanie i celowo, mogłaby się bić długo. 
Walczyła ona po bohatersku aż do chwili, w której 
ugodzona podstępnie w plecy od Wschodu, uległa prze
mocy. Jeszcze przez długie miesiące na ziemiach Polski 
tliły się ogniska walki skupiając najdzielniejszych synów 
Ojczyzny, którzy nie chcieli i nie chcą pogodzić siG z 
jarzmem niewol i . 

Kraj rozdarty na części. skrwawiony i wyniszczony 
stal się łupem najctdiców. Zaborcy w sposób zwierzęcy 
i wyrafinowany starali się wytępić wszystko, co mogło 
stanowić silę i moc Narcdu. 

Tragiczne dzieje tego okresu ciężkich prób i zmagań 
nie zdołały jedna.kie złamać podstaw moralnych i zabić 
w duszy Polaków wiary w przyszłość. Zdrowy instynkt 
Narodu wyczuwał potrzebę dalszej walki o prawo do bytu 
i wolności. 

Dzisiaj wolne narody patrzą z pcdziwem n:'t Polsk~, w 
której nie było i nie ma zdrajc6w. Kraj trwa do chwili 
obecnej na posterunku, broni się nadal, choć na innej 
płaszczyźnie. przed najeźdźcami. pomimo ~traszliwych 
cierpień i niezliczonych ofiar. 

Dla nas ta wspaniała postawa Kraju jest zrozu.mia!a 
sama przez się. Kto znal Naród Polski , jego głęlxiki 
patriotyzm i religijność, jego ofiarność i zddność do 
poświęceń, jego tradycje i historię, ten wiedział, że 
Niemcy mogą opanować przejściowo ziemię Polaka, ale 
nigdy nie zawładną jego duszą, jego sercem i myślą. 

Gdy po załamaniu się Francji nic si(: nie zmieniło w 
Polsce, Niemcy, zawiedzeni w swych nadziejach na 
odrębny rząd w Warszawie, zaostrzają kurs na teryto
rium ,General-Gubernatorstwa Warszawskiego". Tym 
większe obowiązki nakłada na nas to nowe votum zaufa
nia Kraju do legalnego Rządu i Armii. 

Wojsko Polskie sformowane w warunkach jak naj
cięższych we Francji ten obowiązek wypełniło chlubnie. 

Na polach bitew w Norwegii czy w Francji żołnierz 
polski jeszcze raz objawił światu, że si~ nie załamał i nie 
uległ. 'Niemy swej Ojczyinie i hasłom honoru bije się po 
qohatersku za wspólną sprawę sławiąc imk Polski. 
Swieci przykładem hartu ducha, niezłomną wiarą w 
ideały, o kt óre walczy, stwierdzając ją czynem i własną 
krwią. Zyskuje szacunek powszechny u obcych z.a swoją 
rycerskość, za swoje cnoty wojenne, za to, że zawsze 
ostatni schcdzil z pola walki. dochowując wierności 
danemu slo\VU jako sprzymierzeniec do końca . 

T (; drogę żołnierskiego obowiązku wskazał nam N a ród. 
Weszliśmy na nią bez wahania i wytrwamy. Inna byłaby, 
być może, łatwiejsza. lecz nie doprowad7,iłaby do tego 
uznania. ja.kim się dzisiaj cieszą polskie siły zbrojne oraz 
Sprawa, której bronią . 

Kapitulacja Francji zmieniła zasadniczo oblicze 
wojny. Wyeliminowała ona siły lądowe lfoalicji z 
rozgrywki na kontyn<?ncie . Usunęła chwilowo naszego 
naturalnego sojusznika francuskiego z walki. Wszystko 
to rozumieliśmy doskonale w momencie przełomu, lecz 
nie zawahaliśmy się ani na sekundę, gdyż wchodził 
podówcias w grę wysiłek dalszy oraz jego ciągłość na 
rzecz wyiwolenia Ojczyzny. 
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W dniu dzisiejszym, jako w rocznicę najazdu zbrojnego 
Niemi~c na Polskę, oddajmy cześć najgłębszą cieniom 
tych Zołnierzy, co w walce z wrogiem życie swoje oddali. 
Ich krew serdeczna, przelana w szyku bojowym czy na 
posterunkach cywilnych nie poszła na marne. Stala się 
ona spoidłem dla nas w walce nieustającej aż do zupeł
nego zwycięstwa. Idziemy do niej zjednoczeni zaufa
niem wzajemnym, które w wojsku odbudowali całkowi
cie wybrani przeze mnie dowódcy. Idziemy do niej z 
myślą o Rodakach nieugiętych w kraju, z myślą o 
naszych towarzyszach broni, co znoszą hardo ciężką 
dolę w obozach jeńców, czekając na godzinę wyzwolenia. 

Razem z Wielką Brytanią bijemy się o zwycięstwo 
prawdy, prawa i sprawiedliwości. Hitlerowski „Blitz
krieg" okazuje się tym razem niemożliwy. Trzeba będzie 
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Niemcom podjąć wysiłek długodystansowy, zarówno w 
materialnym, organizacyjnym jak i moralnym słowa 
tego znaczeniu. A rezultat ostateczny takiego pojedyn
ku przeprowadzonego z energią i determinacją bry
tyjską - nie może podlegać wątpliwości. .. 

żołnierze - korzystajmy z okazji, którą wyznaczyła 
nam Opatrzność i jaką nadarzyły nam dzieje. Po
głębmy stosunek Narodu angielskiego do wielkiego w 
swym bohateró,twie Narodu polskiego. Ugruntujmy 
zaufanie Anglików i Szkotów do Polaków. Przyswajaj
my sobie znane i trudne do naśladowania cnoty rasy 
anglosaskiej. Zdobyte tym sposobem zaufanie do Polski 
rOZó,trzygnie o Jej przyszłej roli kierowniczej w Europie 
Nowej, której wizję stawia przed oczyma udręczonych 
ludów Imperium Wielko-Brytyjskie. 

Tioczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Williams, Lea & Co. , Ltd. w Londynie. 

Cena 2 pensy. Numer niniejszy mo.tna nabywać w Mlnlsttrstwle Sprawiedl!vro~ci 39, Portland Plaee. 


