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DZIAŁ URZĘDOWY 

Mianowanie ministra str. 39 

DZIAl. NIEURZĘDOWY 

Przemówienie Prezesa Rady Ministrów do kraju, wygłoszone przez radio 
l ondyńs kie w dniu 9 czerwca 1942 r. str. :39 

DZIAŁ URZĘ:DOWY 

Do Pa.na. Ministra. 
Dr. Maria.na Seydy, 

w Londynie. 

Mianuję Pana Ministrem Prac Kongresowych. 
Londyn, dnia 13 lipca. 1942 r . 

Prezydent Rz.eczypospolitej : Władysław .Raczkiewicz 

Prezes Ra.dy Ministrów : Sikorski 

DZIAŁ NIEURZ:Ę:DOWY 

Przemówienie Prezesa Rady Ministrów do kraju, wygłoezone przez .radio londyńskie w dniu 9 czerwca 1942 r. 

W dniu 9 czernca 1942 Prezes Rady Ministrów 
gen. Sikorski wygloail imieniem Rządu R.P. pnez 
ra.dio londyńskie na.stępujące przemówierue do roda
ków w kraju : 

Masowe rozstrzeliwania i znęcanie się nad dzie
siątkami tysięcy w obozach koncentracyjnych , 
konfiskaty ich mienia. i wszelkich środków produkcji ; 
wyrzuca.n.ie z właanych warsztatów pracy ; wysied
lenia ponad półtora miliona. ludności ; systematy 
cme wygład.za.me na.rodu pny jednoczesnym z.a.ka.zie 
niesienia. pomocy chorym i wyczerpanym ; metody· 
cz.ne i konsekwentne niszczenie dorobku kultury 
polskiej , eksterminacja. bezwzględna. polskości na 
ziemia.eh od tysią.ca. lat przez Polaków zamieszkałych 
-trwa.j ą. bez prz.erwy. 

Nie przypominaliśmy od dłuższego czasu światu 
tego stra.sz.liwego stanu rzeczy, notując jedynie 
fakty i ich autorów, by godzina zwycięstwa. stać się 
mogla zarazem godziną. surowej sprawiedliwości 
dziejowej . Lecz gdy fala teroru podyktowana. 
obłędnym strachem wzmogła.. się niesłychanie w 

Polsce na. wiosnę b.r., to jest po pobycie Himmlera. 
w naszym Kraju, Rząd Polski zdecydował się 
zwrócić ponownie uwagę spnymierzonych narodów 
na te niebywale w dziejach zbrodnie. 

Rozpoczęły się one w miesiącu marcu b.r. przez 
masowe a.resztowania podjęte w WaTSzawie, Kra
kowie , Lublinie oraz innych miasta.eh Polski i 
wywożenie uwięzionych, a wśród nich wielkiej ilości 
kobiet, do znanych z okrucieństwa obozów kon
centracyjnych. 

Uwięzieru we Lwowie, po za.jęciu go przez Niem
ców, profesorowie tamtejszego Uniwersytetu zostali 
wywiezieni w nieznanym kierunku, tak, że wszelki 
ślad po nich zaginą.l. 

Ta.ksa.mo postą.piono w Wilnie, gdzie aresztowano 
umiłowanego przez lud kaplana.-patriotę, Ks. 
Arcybiskupa Jałbrzykowskiego, a wraz z nim 
członków kurii Arcybiskupiej oraz profesorów i 
alumnów t a,mtejszego Seminarjum duchownego. 

W więzieniu poznańskim zamęczono szereg wybit
nych prudsta.wicieli miejscowego społeczeństwa., a 
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dalsze ofiary po wydaniu na. nich wyroku śmierci, 
oczekują. egzekucji. 

Wo"bec oporu kolejarzy węzłowego punktu gór
noślą.ąkiego, w 18 miasta.eh śl11:skich ustawiono 
szubięnice, by wieszać inteli_gentów, kol(a.rz.y i 
robotników, a spędzać równocześnie na to okrutne 
widowisko wszy&tką. dziatwę ązkolną. Górnego Śląska. 

Zorgaw.zo,vano nowe 'obozy koncentracyjne, do 
których zapędzono chłopów za odmowę dostarczenia. 
okupantom wyznaczonych kontyngentów rolnych. 

Zamknięto w obozach koncentracyjnych w kwiet
niu ponad 1.200 oficerów rezerwy, w oba.wie pani
cznej przed powstaniem polskim. 

Kilkudziesięciu polski.eh jeńców wojennych posta
wiono w stan oskartenia., skazują.o ich z reguły na 
śm:i.erć, lub dożywotnie więzienie . 

W lutym specjalni prelegenci przybyli z Niemi.ee 
do Polski, by na. poufnych zebr-aniach niemieckich 
pnedsta.wi6 ogólną sytuację wojenną. i uzasadnić 
wzmożony teror w ua.stępuj&cy sposób: .,Wojna., 
mówili w swych referatach, zbliża się ku końcowi, 
a jej rozątrzygnięcie nastą.pi w niedługim c~ie . 
Niemcy napływowi do krajów okupowanych brQni6 
się mW3ią na. miejscu i współdzia.ła,ć czynnie z woj
ska.mi okupa.cyjnymi , albowiem wróg jest groźny i 
znajduje się wszędzie . Muszą. oni liczyć pn.ede
wązystkim na sily własne .i stii,ć się stróżem. tyłów 
niemieckiej armii. Mieć powinni pod ciągłym nad
zorem swój dom i dQm sąaiada. Front patrzy na 
nich i wymaga od nich ·poświęoenia. Rok 1918 nie 
może się -powtórzyć oni za to są. odpowiedzialni. 
Wojna obecna nie jest wojną o terytorjum, czy 
granice, lecz walką o samo istnienie Niemiec." 

Zgodnie z tymi tezami, nacechowanymi wysoce 
zna.miennll: psychozą., zorganizowano związki woj
skowe, w skład których -wchodzą cywilni Niemoy. 
Uzbrojono ich, przyznają.o im równocześnie prawo 
samodzielnych sądów i zapewnia.ją.o całkowitą bez
karność za wszelkie gwałty, popełniane nad bez
bronną,_ ludnośoiĄ:. 

Niemcy znowu biorą. maso,vo zakładników z 
pośród znanych działaczy społeczno-politycznych 
w Kraju i wszystkich warstw narodu. Rozstrzelano 
z nich przed miesiĄ:cem w Warszawie 100 za jednego 
zabitego Niemca,, a w Lubelskim 400 za jednego 
kata niemieckiego. 

Ludność żydowska w Polsce jest skaza.na na 
zagładę, zgodnie z hasłem : ,,,vszystkich Żydów 
wyrżnąć bez względu na to jak się wojna skończy". 
Dokonano tei jui prawdziwych rzezi w tym roku, 
dziesiątków tysięcy Żyd6,v w Lublinie, Wilnie, 
Lwowie, Stanisławowie, Rzeszowie i Miechowie. 
W ghettach głodzi się ludzi na śmierć, przeprowadza 
masowe egzekucje, rozstrz.eliwując nawet chorych 
na tyfus. 

Wreszcie Rzesza Niemiecka narażona. na naj
groźniejszy dla niej kryzys rezerw ludzkich, zdecy
dowała się na gwałt największy. Oto w Polsce 
zachodniej, przyłączonej wbrew prawu międzynaro, 
dowemu do Rzeszy, władze niemieckie wcielają. 
Polaków siłą do swojej armii. Ich liczba sięga 
już na Pomorzu cyfry 70 tysięcy , a na· ~lą.sku 
100.000. W tak zwanym Generał-Gubernatorst,vie 
zmusza się pr~emocą. Pol~ków do służby budowlanej 
i gospodarczęj na rzecz wojęka niemieckiego. 

Obydwa te zarzą.cl.zenia są. nie tyl\{o jawnym 
pogv,alcenieni konwencji B.askiej z 1907 roku i 
sprzeczne ~ pajelernentarniej!lzymi zwyczajami mię
dzynarodowymi ale są. pospolitą, zbrodnią. Gwał
tem oraz siłą. fizyczną. zmusza. się bowiem obywateli 

· okupo,vanego Kraju do przelewu krwi na rzecz 
I znienawidzonego najeidźcy. Zmusza się ich do 

I walki bratniej . Opór zdecydowany i ma.sowa de
zercja. od tej niesłychanej w · wieku XX-tym branki, 

J spowodow!l,ły już bardzo liczne wyroki· śmięroi w 
Kraju. 

l Rząd Polski podaje powyisze fakty do wiado
mości Rządom Państw Sprzymierzonych i opinii 

I świata. Dzisiaj teror niemiecki sza.leje i w innych 

I 
krajach Europy. Sprawcy tych zbrodni muszą 
być pociągnięci do odpowiedzialności, a zasada ta 
powinna się stać naczelną. w_}Q;yczną, wojennej 
polityki sprzymierzonych. Tylko zapowiedź kary 
i zastosowanie retorsji taro, gdzie jest to moilhve, 
ukrócić może Rzał zbirów niemieckich i uratować 
dalsze setki tysięcy niewinnych ofiar od zagłady 
niechybnej. 

Składając bold najgłębszy pamięci ofiar pomor
dowanych i zamęczonych, zapewniam imieniem 
Rządu R.P. swój Kraj, że Rząd Polski zna wszystkie 
te zbrodnie i ża.~nej nie skreśli z rachunku. • 

Pewni zwycięstwa wytrwajcie, nie dając się 
ponieść wybuchom rozpaczy i nie ulegając fałszy
wym podnietom. Zachowujcie natomiast swą dotych · 
czasow11: dyscyplinę i niezłomność, która wy
wołuje podziw i szacunek dla Narodu Polskiego w 
świecie. 

Niemcy hołdowali zawsze zasadzie brutalnej siły 
i znaczyli swe pochody rzekami krwi. Nie obalą 
oni dobrowolnie ustroju hitlerowskiego, gdyi od
powiada on najlepiej ich charakterowi na.rodowemu, 
wyzwalając ich siły tajemne. Rok 1918 nie pow
tórzy się za tym w tej wojnie. Lecz zato Niemcy, 
o których Goering powiedział, że wzniesione są. silą 
Ftihrera. wysoko w górę, runą. w otchłań bezde1U114:, 
po złamaniu a.rmii niemieckiej i partii hitlerowskiej. 
A klęska ta oczekuje ich nieuchronnie. Wskazują 
na. nią wydarzenia. na frontach i gigantyczne na.loty 
lotnictwa. Sprzymierzonych, niosącego narodowi nie
mieekiemu dopiero cąstkę sprawiedliwej i za
służonej kary. 

Tłocz.ono :t poleccoia Mlnistta Spnwi~wo§ci w Onakami John Bale & Staples Limited w Londynie. 

Cena I s~liog. Numer nio.kjszy moitn nabyw2ć w .~iniaterstw.ie Sprawicclliwości 39, St. Ja.mes Street. 


