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DEKRET PREZYDENT A RZECZYPOSPOLITEJ_ 

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 1942 R. 

o Polskiej Szkole Architektury w Liverpoolu. 

Na. podstawie a.rt. 70 ust. (2) usl,a.wy kolliltytu
cyjnej st.anowię co następuje: 

Art. l. 

'I'worzy si~ Polską Szkołę Architektury przy 
Uniwersytecie w Liverpoolu i w zwią.zku z tym 
za.twierdza. się umowę, za.wartą dnia 29 września I 942 
r . pomiędzy Rzfł(iem Polskim a Uniwersytetem w 
Liverpoolu w srra.wie utworzenia powyf..szej szkoły. 

Art. 2. 

(l) Organizację Polskiej Szkoły Architektury pny 
Uniwersytecie w Liverpoolu określa statut Szkoły, 
stanowi~y z&ł~znik do umowy, wymienionej w 
a.rt,. l. 

. (2) Ilekroć w statuoie powyższym jest mowa. o 
właściwych władzach polskich, na.leży przez to 
rozumieć Ministra., wyznaczonego uchwałą Rady 
Ministrów. 

Art. 3. 

Wykona.nie dekrel,u niniejszego porucz.a. się Preze
sowi Ra.dy Ministrów. 

Art. 4. 

Dekret nmleJszy wchodzi w iycie z dniem 
_ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wludgslaw Raczkieu.,ir,z 
Pre7.es Rad:v Minisi,rów : Sikorski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

Z DNJA 22 WRZEŚNIA 1942 R. 

o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. 

Nn. podstawie :wt. l l ust. (3) ustawy z dnia 17 
lutego 1022 1·. o pai'1stwo\\'ej slu:i.l,ie cywilnej 
(D1„U.R.P. Nr. 21. poz. lli-ł) zarzą.dv.a siQ co nastę
puje: 

§ J. 

W tabeli stanowisk dla wla.dz, urzędów, zakładów 
i instytucyj państwowych, stanowiącej załącznik 
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grud
nia 1933 r. (Dz.U.R.P. Nr 102, poz. 780) zmienionej 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 
1936 r. (Dz.U.R.P. Nr 52, poz. 370), z dnia 21 
stycznia 1937 r. (Dz.U.R.P. Nr 9, poz. 67). z dnia 
12 lipca 1!)37 r. (Dz.U.R.P. Nr 55, poz. 431), z dnia 
24 listopada 1937 r. (Dz.U.R.P. Nr 831 poz. 603), 
z dnia 16 lutego 1938 r. (Dz.U.R.P. Nr 13~ poz. 91}, 
z dnia 20 marca 1938 r. (Dz.U.R.P. Nr 22, poz. 

195), z dnia 11 lutego 1939 r. (Dz.U.R.P. Nr. 14, 
poz. 79), z dnia 15 -października 1941 r. (Dz.U.RP. 
Nr 7, poz. 19) i z dnia 6 lipca 1942 r. (Dz.U.RP. 
Nr 7, poz. 16) - wprowadza się zmianę następu
jącą: 

W części dotyczącej Ministerstwa ~1>raw Zagrani· 
cznych, w rubryce „Władze i urzędy podległe·' w 
kolejności stanowisk, oznaczonej liczbą „3" po 
wyrazach „Radca Ambasn.dy" umieszcza się W)'Tazy 
,,Radca Ekonomiczny" w kłttegorii I. 

§ 2. 

Rozporząd1.enie niniejHze wchodzi w '.i,ycie z 
dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Sikor8ki 
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Część II 

DZIAL URZĘDOWY 

Zarządzenie Ministra Przemysłu, Handlu i żeglugi z dnia 21 wu.eśnia 1942 r. 
w sprawie _powoh,ia Morskiej Komisji Wydawniczej Stl. 45 
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46 

47 

Komunikat o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi str. 

Komunikat o nadaniu Srebrnego Krzyża Za~ługi Str. 

Komunikat o nadaniu Br:tiowego Krzyh Zasługi str. 

DZIAL NIEURZĘDOWY 

Pr7..emówii:nic Prezydenta Rzcc.:ypospolitej wygloswne przez radio londyńskie 
w dniu 1 września 1942 r. str. 48 

Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Gen. Sikorskiego wygłoszone przez 
radio londyńskie w dniu 1 września 1942 r. str. 50 

Z Kancelarii P. Prezydenta Rzeczypospolitej Str. 51 

DZIAŁ URZEDOWY 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU, HANDLU I ŻEGLUGI 

Z DNIA 21 WRZE~NJA 1942 Il 

w sprawie powołania Morskiej Komisji Wydawniczej 

l) Pny Dziale Spraw Morskich Ministerstwa Pru
myslu, Handlu i Żeglugi powołuję Morską 
Komisję Wydawniczą. 

2) Zadaniem Morskiej Komisji Wydawniczej jest 
przygotowywanie i wyda.wa.nie drukiem pra.c, 
materia.łów i podręczników z zakresu wied1,y 
morskiej , a w szcrególno.4ci wiedzy nawigacyjnej, 
mechanicznej oraz administracji, handlu i prawa 
morskiego. 

3) Morska. Komisja Wydawnicz.a składa się z trzech 
sekcji, a mianowicie : 

a) Sekcji nawigacyjnej, 
b) Sekcji mechanicznej, 
c) Sekcji administra~ji, handlu i prawa. mor· 

sldego. 

4) .Ka.ż<fa ~ekcja. i;kl:u[a. ~ig z i,r;r,cd, •:;r,lo11Jów, 
fachowców danej d:tied:tiny wiedzy, którzy wy-

bierają. z. pomiędzy siebie P.rzewodnioz.ącego 
Sekcji. 

5) Pnewodniczą.cy Sekcji podlegają Przewodni
cz~cem u Morskiej Komisji W ydawnicz.ej. 

6) Przewodniczącego Morskiej Komisji \·\Tydawni
czej oraz. cz.lonków Sekcyj wyznacza Minister 
Przemysłu, Handlu i Żeglugi. 

7) Stanowiska Przewodnicząoogo i członków Mor
skiej Komisji Wydawniczej są. honorowe. Pny
sługują. im jednak diety i zwrot kosztów przejazdu 
poniesionych w zwią,zku z praca.mi Komisji. 

8) Sposób i z.a.kres działania. Morskiej Komis.ii 
Wyda\\ niczej określi osobny regulamin. 

9) Zarzą.d.zcnie niniejsze wchodz.i w iycie z dniem 
I pni<l,,.icrnika, HHi r. 

i\Hui:slur Przonty::;łu, Handlu i Żeglugi : J. Kwapi/t,Bl-i 



Dziennik Ustaw Nr ~ - i ( - C1.ęść II 

KOMUNIKAT 

o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi 

Pre1.yden t R.zeezypo~politej za1·zą<lzeniem .,, dnia 
211 lipca 1!)42 r. nadal Zloty Krz,vi ZaslHgi st. bos
manowi ś. p. J 1mowi J ,e~zc1.yńskiemo ; 

1,af7,ą<'7.,eniem z d.nin I :~ sierpnia, I UJ 2 r. - l1l jr. 
pil. St a.ni!ilawowi Urodzickiemu. 

KOMUNIKAT 

o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi 

l'rezex l{ndy Ministi·ów ?.a.1·ządzon iam i z dnia I 7 
1,zerwca l!J4 J r , nadal Srebrny Kr1._yi Zasługi plut. 
Zygmuntowi Gromkowi, kpr. Józefowi Nenko, 
kpr. Engenh111~owi Lisicl<iemu, st .s1.er. Antoniemu 
Szc'l.yglowi ; 

zn.rządzeniem '.I. dni,l, 4 8ierpnia I O.J I r. -- plut. 
Tadeuszowi 1"ra.n<:1.ykowijkienn, ; 

zarządzenia.mi z clnia 14 lil'itorada Ul41 r. - ppor. 
Ed,vaJ'dowi Roma.nowskiemu, .kpr. Tadeusr.owi Hor
kowsl-<iemH i kpr. Józefowi Wacławowi Wydrzy
ckiemH ; 

za.nąd7..enhimi 7. dnia 23 kwietnia l H42 r. - st.m. 
wojsk. Andriejowi .Brwchaczowi st.ni.wojsk. 
,J ózefowi Sza.ladr.e; 

zarządzeniami z dnia li> maja 1!142 r. -· werkm. 
Antoniemu Mikołajczykowi. werl<•}l· ,Józefowi Sza
powskiemu, werl,m. Feliksowi 8wiątko"" i, st.m. 
wojsk. WincentemH Figlowi, st.m.wojsk. Franc,i
i:;1.kowi Gacy , st.111 .woj111<. Janowi Stefanowi Ger
\vatowskiem,, , ~t.m.wojsk. Jó1.efowi Gołębiowskiemu, 
st .m. wo.isk. Ka.zimierzowi Gutowskiemu, st.sierż.. 
Ka.roJowi Jnrewicwwi , i:;t.m .wojsk. ,Janowi Kola
lłińskiemu, Rt.m.wojsk. Pawlo,vi Płóciennikowi, 
st.m .wojsk . ,Józefowi Rll jcy, st.sierż. Henryl<owi 
StH.rzy111;kiemu , fit,.m .wojsk. StaniRla.wowi Wier
skiemu ; 

1.arząd1.en iem 'l. dnia. 18 ma.jn. 1!142 r . - · l<pLobs. 
Ht.anisla.wowi K1,{>lowi ; 

1.arząd1.e11iem 7, 1lnia. :W czenvca ln42 r. -- ppor. 
rei .. a.rt:. pl. Leonowi Hliwińskiemu ; 

7dl.J'7,ądzeni1imi 'l. duin I ii lipe;a I !)4:& 1·. • .. !SL8iel"i.. 
Wacl.a.wowi i--zahlewicl'.owi , kpt. Edmundowi Kr7.e
piszowi, por. 7,1,igniewowi Hubc1.enko, por .rez. 
Edmundowi Marynowskiemu, kpt.si.st.. Janowi 
C7.ernemu, st.sie1i. A nd1·7,ejowi E ugeruus1,owi K nla
gow!ll<iemu, por. .Bolesławowi Ka.zimie17,owi l~iliń. 
i;kiemu , por. Kazimier.wwi Mark iewiczowi, chor. 
Hranci8~lcowi Gierlirkiemu , chor. Leonowi Za.111iar1.e, 
11t. sieri,. Boles ławowi Psujkowi, sieri.pcho1·. Aloj
zemu Wlady:,;litwowi Nt,i ksowi, lq i t.sł.st. Wlad.y
l'Ja.wowi C !oottdowi ; 

z.irząd'l.enia.mi z dnia il lipca, l !)-4~ r . - ~iostrzc 
san.ś.p. Wla.dysławie Stępniak, siostr7.e sa.n.ś.p. 
Pra.ksedzie Wa.Jesi ; 

za.rzą.d7,enia.mi z dnia J2 sierpnia. 1942 r . - -
kpt.ohs. Adamowi Kaiimienowi Olszewsk iemn (1)() 
ra1. drugi)1 st.m .wojsk. Władysławowi Uhwirutowi. 

zarządzenfo, uii z dnia I!) sierpnia ID42 r. - !<pt.pi l. 
' Józefowi Oomaszewskienm (po ra.z drugi), por.ob.;. 

Bolesławowi De Large (po raz drngi), por.techn. 
Andrzejowi Sendorkowi (po raz drugi), kpt.pil. 
Michałowi Bla.icherowi, kpt.obs. Jarosławowi Giej
s.ztowtowi, kpt.techn. Adamowi Jaworskiemu, kpt. 
obs. Bernardowi Kn1pie, kpt.oba. Tadeuszowi Łuka-
87,kiewiczowi, kpt.techn. 8ta.nisławowi Wojciechowi 
·wesolowskiemu, kpt.tedlll. Wacla.wowi Wiórkiewi
czowi, por.obs. Tadeuszo1ri Bossowskienm, por. 
techn. Rafałowi DEl!browskiemu. por.obi:;. Julianowi 
Gęholysiowi, por.pil. Włodzimierzowi Klawemu, 
por.met.Stanisławowi Kończakowi, por.ohs. Stefa
nowi Kleczyńskiemu, por.techn. Narcywwi Krnpo
wic?..owi, por. ,Jerzemu Lipce, por.techn. Henrykowi 
Malinowskiemu. por.pil. Lndwikowi Martelowi, 
por.techn. Szymonowi Milew~kiemu, por.piat. Lu
cjanowi Nowi11skiemn, por.obs. Kazimien,owi Prę
decl<iemn, por.pi I. Engenius?,owi Pr7,ysieckiemu, 
por.pil. Leono,vi Hurynowi, por.techn. Janowi Tere
hehddemu, por.techn. Stefa.nowi Zdobysławowi 
Żólkowskiemu, ppor.pil. Marianowi Domagale, 
ppor.ląm,. Bolesławowi Solakowi, choi-. Wacławowi 
Cesar1,owi. chor. Bolesławowi Kaszyńskiemu. st. 
Rieri.. Jó?,efo,vi Andrzejewsl<ienn1, st.sierż. Wla<l.y
slawowi Cichowiczowi, st.sie1·i.. .F'rancis1.kowi 
.Dudkowiakowi, st.sieri. Janowi Robotowi, f!t.sieJ'i. 
Julianowi Fa.lińsldenrn, flt.flierż. Artnrowi Froh
lichowi. F.lt.sier"i.. Ja.nowi Korpacowi, st.sieri.. Zyg
nnmtowi Lukowskiemu, st.sieri. Stanisławowi 
M atufiM-1-:owi. Bt.sieri. Cr.esla.wowi Popielo'wi, fit. 
sier~. Stanisławowi Rikhtcl<ienrn ; 

M,1'7,ądzeniami z dnia 11 września I!)4t r. -
~iostrze sa.n .ś.p. Ja<lwid'l.e Kucharczyk, fiiostrze 
san.!i.p. Marii Niewczas; 

zai"l,ą.d.7,eniem z dnia. 17 września I l:l4 2 r. -
ppor.l'ez.ś.p. Nt,efanowi Andrzejowi BorsnkiewiJ 
c ZO\\' j , 
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KOMUNIKAT 

o nadaniu Brązowego Kn:yia Za„tugi 

Prezes Rady Ministrów zarządzeniami z dnia 
9 marca 1942 r. nadal Bronzowy Krzyi Zasługi 
plut. Bronisławowi Borkowskiemu, plut,. Józefowi 
Zubrzyckiemu, szer. Franciszkowi Adzińskiemu, 
szer. Stanisławowi Balidze; 

zarządzeniami z dnia 15 kwietnia 1942 r . -
kpr.rez . Zygmuntowi Istlowi, kpr.sł.cz. Piotrowi 
Windysowi, st.szer. Bronisławowi Grodzowi, st.szer . 
Stanisławowi Salajczykowi ; 

zarządzenia.m i z dnia 23 kwietnia 194:2 r. -
m.wojsk. Wacławowi Zajkowskiemu, m.m.wojsk . 
Leonowi Czupkowskiemu, plut.Tadeuszowi Anto
njemu D.i:browskiemu, plut. Kazimierzowi Górnemu, 
ro.wojsk. Oswaldowi Waldemarowi Krydnerowi, 
plut. Pawłowi Lisowskiemu, m.m.wojsk. Zygll'!un
towi Ksaweremu Orli11skiemu, plut. Tomaszowi 
Strzeszkowskiemu, plut. Micha.łowi Tomas~yokiemu, 
kpr. Ludwikowi Świerzbowi ; 

iarzą.dzeniami z dnia. 15 ma.ja. 1942 r. -
m.wojsk.ś.p. Aleksandrowi Przesmyckiemu, sierż. 
pchor. Janowi Flawiuszowi Bortkiewiciowi, m. 
wojsk. Grzego1·zowi Denisienko, m.wojsk. Bole
sławowi Dyktyńskiemu, m.wojsk. Michałowi Kopy
dlowskiemu, sieri. Janowi Wincentemu Korkowi, 
sierż. Władysławowi Ławruszczukowi, ro.wojsk. 
Ja.nowi Makowskiemu, m. wojsk. Mieczysławowi 
Józefowi Nowakowskiemu, rn.wojsk. Tadeuszowi 
Petry, ro .wojsk . Bronisl.awowi Pianko, m.wojsk. 
Antoniemu Radomskiemu, m.wojsk. Janowi Sob
kowi, m.wojsk. Tadeuszowi Za.jąka.le, sierZ. Błaże
jowi Zulikowi, m.m.wojsk. Ludwikowi Józefowi 
Dfatlowi, plut. Antoniemu Jakubowskiemu, m.m. 
wojsk. Stanisławowi Jankowskiemu, plut. Władysła
wowi Kapuścińskiemu, m.m.wojsk . Gustawowi 
Opalińskiemu, plut. Stanisl.awowi JM.efowi Opry
chowi, plut. Janowi Osti:owskiemu, m.m. wojsk. 
Janowi Pawłowskiemu, m.m.wojsk. Wiktorowi 
Szewczykowi, m.m.wojsk . Leonowi Witl<owskiemu, 
m.m.wojsk. Marianowi Wójcil<0wi, plut . Antoniemu 
Zielińskiemu, kpr. Józefowi Bauerowi, kpr. Włady
sławowi Kembłońskiemu , kpr. Zygmuntowi Nowa
kowi, kpr. Stanisławowi Poturlakowj, kpr. Janowi 
Senderowskiemu ; 

za.rządzeniami z dnia 30 czerwca. I 942 r. -
kpr.rez. Klemensowi Ma.dany, m.m.wojsk. Ja.ro· 
sławowi Śliwińskiemu, m.wojsk. Zdzisławowi Isal
skiemu ; 

zarządzeniami z dnia. 15 lipca 1942 r. - sierż. 
Zygmuntowj Zakr1ewskiemu, p lut. Aleksandrowi 
Gertnerowi, sierż. Stanisławowi Knapikowi, sier~. 
Wfa.dysla.wowi Ziejce, sier~. Ant<>niemu Chojna.-

ckiemu, sierż. Bolesławowi Wima.nowi, plut . 
Tadeuszowi Drożdżykowi, sierż. Ja.nowi Krupie, 
plut. Tadeuszowi Dzięciołłowi , sierż. Stanisławowi 
Mackowiakowi, kpr. Stanisławowi Bocheńskiemu, 
kpr. Stanisławowi Grajnertowi, st.szer . Władysła
wowi Kwietniowi, kpr. Bernardowi Piotrowskiemu, 
sierż . Edwardowi Siwce, sieri. Ludwikowi Lechowi, 
kpr. Leonowi Swietlikowskiemu, st.sierż. Stefanowi 
Siedleckiemu m.wojsk. Władysławowi Despetowi, 
plut . Ferdynandowi Sztejerowi, plut.Janowi Chehniń
skiemu, st.sierż. Janowi Zymlerowi (po raz drugi), 
st.sierż . Ignacemu Bednarkowi (po raz drugi), 
st.sierż. Stefanowi Ostrowskiemu, st.sierż. J ózefowi 
Dumowskiemu, sierż. Józefowi Waszakowi, sierż. 
Walentemu Maderakowi, plut. Karolov.ri Twar
dawie, plut. Stanisławowi Oględzkiemu, plut. Józe
fowi Bukowskiemu, kpr. Bolesławowi Zaporsl<iemu; 

zarządzeniami z dnia 12 sierpnia 1942 r. -
plut. Bolesławowi Hetmańczylrnwi, kpr. .Tadeuszowi 
Andrzejowi Stawowemu, st.szer. Stanisławowi Bą
czkiewiczowi. 

za.r-ządzeniem· z dnia 19 sierpnia 194~ r. -
m.wojsk. Janowi Jakubowi Buśko (po raz drugi), 
st.ro.wojsk. Józefowi Kotarbie (po raz drugi) ; 

iarządzeniami z dnia 19 sierpnia 1942 r . -
st.m.wojsk. Józefowi Szczepańskiemu , stsierż. 
Władysławowi Jakimowiczowi, st.sierż . Janowi Ko
towi, st.sierż. Wincentemu Oszustowskiemu, st. 
sierż. Stanisławowi Szermentowi, st.sierż. Stanis
ławowi Witasowi, sierż. Michałowi Adamczakowi., 
sierż. Józefowi Darłakowi, sierż.pil. Józefowi Lud
wikowi Romie, sierż. Antoniemu Jakimikowi, sierż . 
Janowi Klichowi, m.wojsk. Józefowi Korczow
skiemu, m.wojsk. Józefowi Lemańskiemu, m.wojsk. 
Józefowi Leszczykowi, sier-'t. Zygmuntowi Lisi
ckiemu, sierż. Aleksandrowi Łuczyńskiemu, sierż. 
Mieczysławo'\Ą·i Piotrowskiemu, sierż. 1gnacemu 
Zdzisławowi Ruczce, siei"~. Stanisławowi Wiohet'
kowi , m. wojsl<. Mieczysła.wo\\-i Zipserowi, plut. 
Józefowi Barauskiemu, plut. Władysławowi Bai -
dzińsł<iem u, plut. Tadeuszowi Bilińskiemu, plut,. 
Władysławowi Brzozkiewiczowi, plut. Wacławowi 
Ciecierskiemu, plut. Alfredowi Chlądowi , plut. 
Józefowi Dominowi, plut. Kazimierzowi l!'unkiewi
ozowi, plut. Miohalowi Tadeuszowi Gałajowi, plut. 
Franciszkowi Kmieciakowi, plut. Zdzisławowi Ku
czkowskiemu, plut. Pawłowi Kuleszy, m.m.wojsk. 
Ja.nowi Marceli, m.m.wojsk. Boleslwowi Matulko, 
plut. Wojciechowi Milewskiemu,· plot. Kazimie
rzowi Oleszczukowi, plut. Feliksowi Ostrowskiemu, 
pl11t. Antoniemu Paderewsldemu, plut. Wladysla-
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wowi Adamowi P.ia.1$cikowi, plut. Antoniemu Rut
kowskiemu, plut. Cz.eslawowi R zymyszkiewiczowi, 
plut. Stanisławowi Szpilmanowi, plut. Wacławowi 
Szulkowskiemu, plut. Leonowi Wienbolowiczowi, 
plut. Zygmuntowi Walasowi, plut. Zbigniewowi 
Wysockiemu, plut. E ugeniuszowi Zaleskiemu, plut. 
Józefowi J uliusz.owi Zgraji, kpr . Brunonowi Choj
nackiemu, kpr. Stanisławowi Dachniewskiemu, kpr. 
Mieczysławowi Dudzikowi, kpr. Ludwikowi Gło-

wackiemu, kpr. Stefa.nowi Kaczmarkowi, kpr. Janowi 
Kosteckiemu, kpr. Antoniemu Kruszewskiemu, kpr. 
Henrykowi Michalczykowi, kpr. Ja.nowi Nalbor
czykowi, kpr. Wincentemu Niewiadomskiemu, kpr. 
Teofilowi Przyborskiemu, kpr. Władysławowi Sza
franowi , kpr. Florianowi Szczutkowskiemu, kpr. 
Józefowi Wątorowi, kpr. Aleksandrowi Marianow. 
Zielińskiemu, st.szer . Antoruemu .Hermanowi, s~ 
szer , z cenz.pil . Andrzejowi J a.nowi Ma.hlikowi. 

DZIAŁ NIEURZĘ:DOWY 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ WYGŁOSZONE PRZEZ RADIO LONDYŃSKIE 

W DNIU 1 WRZEŚNIA 1941 R. 

W czwarty rok wojny wstępuje Polska. wespół 
z.e swymi Sprzymierzeńca.mi, walcząc bez. przerwy 
w Kraju i na wszystkich niemal frontach. Wstępuje 
z tą. samą., co w pierwszym dniu na.paści niemieckiej 
wolą. walki i wolą, obrony honoru, z tym samym celem 
ostatecznym - nieutracenia. swych pra.w żywotnych 
do niepodległego bytu na ca.lym swoim terytorjum 
pa,ństwowym oraz uzyskania. takich warunków, 
które byt ten uczynią trwa.Iszym i bezpieczniejszym 
nii dotychczas. 

Ten cel ma.ją.c u mety końcowej swego na.rodowego 
wysiłku dąży też Polska do na,jbliiszej współpracy 
powojennej w nowym ustroju świata ze wszystkimi 
swoimi przyjacióhni i sojusznika.mi na równych 
prawach i z równymi obowiązkami. Tę samą. 
miarę przykłada Polska. do swoich dą:źeń, jak i do 
dążeń innych Narodów Sprzymierzonych lub poz
bawionych chwilowo wolności. 

Tej istotnej za.s~dzie moralności międzynarodo
wej, liczącej się w pełni z koniec·znością, t worzenia 
związków i konfederacji państw o pokrewnych 
dążnościach - przywrócić .należy zdeptany przez 
wypadki wojen11e wa.lor i zasadę tę na.leży poloiyu 
u podstaw przyszłego pokoju. Pokój ten powinien 
ustalić sposoby i środki jego za.be1.piecumia w za.k
resie terytorjalnych, strategicznych i gospodarczych 
warunków tym państwom, które, ja.k Polska, 
na.rażone są. na. bezpośrednią. agresję niemiecką. 

Czwarty rok wojny zbliża. nas do decydującej 
o jej wynikach sytuacji wojenno - politycznej . Na 
pola.eh bitew obecnych i przyszłych rozstrzygają. 
się losy świata. Na.rody Sprzymierzone wal<;zą. o 
prawo do wolności indywidualnej i zbiorowej, 
wrogowie na.si chcą na.rzucić niewolę jednostce 
ludzkiej i narodom, chcą. być panami świata. 

Zarówno człowiek uczciwy, jak i na.ród ceniący 
honor i wolność, niema już wyboru : zwyciężyć lub 
umrzeć. 

To też obóz Sprzymierzeńców stale się zwiększa. 
Ostatnio przyłączyła się do niego Brazylia, która 
zgodnie ze swą tradycją. historyczną, opowiedziała 
się po stronie sprawiedliwości i honoru. 

W tej wyjątkowej chwili dziejowej Narody 
Spnymierzone, doświadczane przez tyle lat })od
stępem i fa.lszem niemieckim, wykazują. pełną. 
solidarność w wysiłkach dla osiągnięcia. ostate
cznego zwycięstwa.. W poczuciu prawdy, że jed· 
ność daje silę, że wojna toczy się już nietylko o 
prawa tych czy innych państw do niepodległego 
bytu, lecz o przyszłość kultury i cywilizacji chrześci
jańskiej - Na.rody Sprzymierzone podjęły jedno
myślny wysiłek zła.mania za.grażają.cej światu prze
mocy tot~listycznej i niewoli. 

Im silniej pogłębi się wśród na.s świadomość 
konieczności posza.nowarua. wzajemnych praw, tym 
szybciej odniosą Narody Sprzymie1-z.one zwycięstwo, 
wydobywa.ją.c wszystkie siły z narodów dziś uciśnio
nych przez Niemców i skierowując je przeciwko 
wspólnemu wrogowi. 

Gdy przed rokiem stwierdziłem, że „Polska. 
swoim honorem, decyzją. walki do osi,ai,ka, ukocha
niem wolności i najwyiszem poświęceruem w walce 
z przemocą trwa u podstaw konfliktu światowego" 
- nie mogłem przewidzieć, jak ciężkie jeszcze ciosy 
doświadczą Naród Polski i jak ciężkie jeszcze ofiary 
Kraj nasz poniesie z ręki oprawców niemieckich. 

Do księgi męczeństwa Narodu Polskiego, kaidy 
niemal dzień okupacji niemieckiej zapisuje nowe 
karty : masowe rozstrzeliwania młodzieży w War
sz.a.wie, martyrologia profesorów Uruwersytetu im. 
Jana. Kazimierza we Lwowie, srogie prześladowania. 
Polaków w Wilnie i Ziemi Wileńskiej, dalsze roz
strzeliwania kolejarzy i górników na Śląsku i 
chłopów w Lubelskim, pr~eśladowanie kobiet w 
całym kraju, mordowanie Zydów, masowe pa.lenie 
wsi, tępienie nietylko ludzi. ale i mowy polskiej na 
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Pomorzu, w Poznańskim, na Polesiu i w Mickiewi
cr.owskiej Ziemi Nowqgródzkiej - na. wszystkich 
obszarach Polski , zajętych pr20z Niemcy. 
Świat cywilizowany potępił zbrodnie niemieckie, 

a Rząd. Polski ~apowiedzia.l ukaranie zbrodniarzy, 
co uroczyście potwi~rdzily i proklamowały Rządy 
Sprzymierzone. Żad.en Niemiec - a.ni ten, oo roz
kaz dokonania zbrodni wydal. ani ten, co zbrodni 
dokonał - nie ujdzie ka.rzą.cej rQki sprawiedliwości . 
R7.ąd Polski w Londynie dokładnie sporządza 
rejestr zbrodniarzy, a kaidy Polak w Kraju zapa
mięta ich imiona. Rejestr ten rośnie z dnia na 
dzień i będzie wyczerpujący, gdy wybije godzina 
zwycięstwa. 

Na progu czwartego roku wojny pragnę 1m1C
niem Rzeczypospolitej Polskiej zapewnić Narody i 
Rządy Sprzymierz.one, że Kraj mój i Rząd Polski. 
jak dotąd tak i nadal. nie cofnie się z drogi bezkom
promisowej walid w osiągnięciu ostatecznego zwy
cięstwa. 

Działamy solidarnie, ja.ko pa11stwo i naród, ze 
wszystkiemi sprzymierzonymi krajami i państwami. 
Niektóre z pośród nioh dawniej nam dalekie, dziś 
są jakie blii:;kie i zwią,zane z nami wspólną walką 
i wspólnym losem. 

Naród Polski staje wobec zadań chwili i zadań 
przyszłości jednomyiHny. Wielki nasz pisarz polity
czny i kaznodzieja. wieku XVI P iotr Skarga mówił, 
że .. gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają., głupi 
tłomoozki i s.krzynki swoje opatnije i na nioh leży, 
a do obrony okrętu nie idzie i mniema, że się sam 
miłuje, a. on się sam gubi. Bo gdy okręt obrony 
niema i on ze wszystkiem, co zebrał , utonąć musi. 
A gdy swemi skrzynkami i majętnością, którą. ma. 
w okręcie, pogardzi , a z innymi do ob:rony okrętu 
siQ uda., swego wszystkiego zapomniawszy, dopiero 
swe wszystko pozyskał i sam zdrowie swoje zacho
wl\.ł ". W poczuciu tej nieodzownej prawdy mu.simy 
przejść nad zlośoią, drobnostkami, małemi ambi
cjami osobi.stemi i, nie waham się powiedzieć, małemi 
podwórkowemi sprawami - do za.dań i celów, 
ląci.ą.cych nas ws1.ystlti~h w Kraju i na obczyźnie. 

Tenże Piotr Rka.rga. mówił , ie są, . . . ,,łańcuchy 
do spojenie. pokoju i zgody ... ze strony milej 
Ojczyzny ... , któremi nas spina. i wią,że. Macie 
. . . jedne prawa i wolności, jedne sądy i try
bunały, jedne sejmy koronne, jedną. wspólną. matkę 
Ojczyznę ... jedno .ciało z rozmaitych narodów 
i języków skupione i spojone i dawno z.rosłe : jakoż 
się wadzić, dzielić tym i nie zgadzać możecie?" 
Ten nakaz mora.lny j edności pozostaje dla. Kraju , 
Rządu i całego wychodźctwa obowiązujący, a 
źródeł naszej jedności nie poderwie wróg tak 
brutalnie lamią.cy w Kre.j u na.s1.e podsta~owe 
prawa. I chcialb:vm t u przyjaźnie ostrzec naszych 
wAp6Iobyw;itel i 11::irodowo~ci u k rn.i fo1k ie.j i hia.)01·11-

skiej . by Kraju i Państwa nie odchodzili, mamieni 
złudnemi obietnicami wrogiego najeźdźcy. .z na
rzucanej przez niego światu przemocy nie może 
powstać niczyja wolność. Inne są. drogi historyczne 
narodów złączonych w przeszłości unią. braterską 
w tegoi wroga odwiecznego wymierzoną,. 

Zbiorowość polska dąży jednomyślnie do osią,g
nięcia zwycięstwa. W okresach dziejowych prze
łomów narody zdają egzamin ze swej wartości i 
dojrzałości polityC'l.nej. Naród Polski zdał ten 
egzamin zaszczytnie. Wyrazem tego jest posta.wa 
Kraj u oraz Wojsko Polskie, Siły Powietrzne i 
Marynarka Wojenna. 

Po bohaterskiej obronie Kra.ju przeciwko prze
ważającym i przytłaczającym silom ·wroga., odra
dzały się Polskie Siły Zbrojne, jak Feniks z popio
łów : we :Francji, w Wielkiej Brytanii, na BJiskim 
Wschodzie, na ziemach Zwjązku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. Początkowo nieliczne wy
równywały one swym męstwem i odwagą braki 
liczebne , i stając się symbolem cnoty żołnierskiej , 
postawiły Polskę na miejscu poczesnym wśród 
Państw Sprzymierzonych. Zwięk~zone dziś szeregi 
Polskich Sil Zbrojnych stale wzrastają i - po 
szeregu JUZ stoczonych bitęw - szykują się do 
decydującej walki, która musi być wydana na 
ziemi wroga. 

Z czynnej i nieugiętej postawy Kraju i walk 
naszego żołnierza czerpiemy nasze na.tchnienie. 
Kraj nasz walczy codziennie z wrogim na.jeidźcą. 
i oczekuje jednomyślnej akcji Sprzymierzonych na 
kontynencie :europejskim, by walce swej nadać 
formy właściwe przystosowane do zadań tej od
powiedzialnej chwili. 

Z naszej trwają,cej bez przerwy ofiary i bezustan
nej walki tworzymy kapitał moralno - polityczny, 
na .którym opieramy naszą ·wiarę w lepsze jutro. 

Dla przyszłego pokoju i dla pomyślności świata 
nie może być obojętna. rola. 35-cio miljonowego 
Państwa Polskjego, położonego w sercu Europy i 
miljonów Polaków rozrzuconych po całym świecie. 
Zajmując poczesne miejsce wsrod Sprzymierzonych 
Narodów co do wielkości i udziału naszego w wojnie 
- chcemy służyć zgodnie z wielowiekową tradycją. 
naszą. dobru i wartościom ogólnoludzkim. 

Słowami hymnu Wyspiańskiego zwTacamy się do 
Boga.: 

Odwołaj wroga z naszych dróg, 
W pokoju pokój zbawczy nam, 
Powiedziesz nas, Wieszczący Bóg, 
Przejdziemy cało złość i kłam. 

Obowiązek Pola.ka na najbliiszą przyszłość jest 
prosty, a zarazem cięiki i odpowiedzialny. Postę
powa.niem swoim powinien on uzasadnić dumne 
słowa poety, który myślał ka.tegorjami historycznemi 
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narodu i twierdzi! , ie „czyny moje zwać bę<lę 
m,ynami Kraju mego . . . i . . . to j edyna. dąż
ność moja i prawo". 

Gdy staniemy u met.y naszej krwią zna.er.onej 
drogi, gdy na progu krwawiącej jesr.cze, a.le wolnej 
jui Ojczyzny staniemy -- życzę z całego serca 

Część 11. 

kali.denm Polakowi, by mógł stwie,·clzić , ż.e obowią.
zek swój wobec Ojczyzny wykona.I. Ze czynił to, 
czego Ojczyzna wyma.ga., by odzyskać Wolne i 
Niepodległe Pa.i'1st wo równe wśród innych pa1ist,II' 
zwycięskich. Że spełni ł dobru swój obowią.zek 
narodowy i ludzki. 

PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW GEN. SIKORSKIEGO WYGŁOSZONE PRZEZ RADIO 
LONDYŃSKIE W DNIU 1 WRZEŚNIA 1942 R. 

Trzeci rok wojny, rnzpęt.anej w spo::sób zbroclui<:'l.y 
pl'zez szalei1,ców hitlerowskich dobiegł dzi8 do koi'1<:a. 
Objęła ona swym plomieniel)l - po wstąpieniu w 
~inulki bojowe ]\lfokgy]rn , Rm.zylii i Urngwo.jn--cn.ly 
glob ?,iemski. Od jej wyniku zn.leży czy świat zostanie 
pogrą1,ony w mrok niewolnictwa, czy tei zapanują. na. 
nim zasady sprawiedliwości powszechnej . Czy narody 
mniejsze lub większe iyć będą mogły w godności i 
szacunku, wolne i niepodległe. Czy będą miały prawo 
urządzać się swobodnie. Czy podstawy demoknwji 
społecznej za.panują zarówno w życiu wewnętrznym 
narodów, jak i w ich współżyciu n.a t erenie między
narodowy m. 

Polska, rozpoczynając ton bój śmiertelny, rzuciła 
na szalę wydar7,e11. swój tysiąc-lel,ni dorobek naro
dowy, wszystko co miała, czym była. i czym jest. 
Ciężkie i bohaterskie wal l<i w1"2eśniowe oraz ich 

wynik fatalny Polacy potral<tow,tli jako prze
graną, kampanię, a nie przegraną wojnę, jako klęskę 
ostateczną regime'u , a le nie Polski. To tef, nie 
wypuścili ani na chwilę broni ze swych rą,k. 
Dziś Polskie Siły 7-brojne, zorganizowane poza 

Krn.jem, są, pią,tą co do liczebności silą wśród 
8przy111ienonych Narodów. Ten zacięty wysiłek 
kontynuowany przez nas będ'l.ie w dalszym ciągu 
z żywą pasją w sercu i jasny111 planem na przyszłość. 

Clówny trzon niezniszczalnej mocy i żywotności 
naszej t kwi l<0n,eniami głęboko w Kraju. To 
tei w rocznicę trzechletnią wybuchu wojny chylimy 
czoła przed narodem, który mimo ofiar straszli
wych pozostał niewzruszalnie wierny swym ideałom. 

Hitler za. swe dotychczasowe zdobyc~e 'l.aplacil 
drogo krwią młodzieży germańskiej, nie Y.bliżają,c 
się a oddalając od SWJ'Ch celów ostalecwych. 

Straty niemieckie w ludziach od poczi}tlrn tej 
wojny dochodzą d'l.i.-;iaj d o pólto„a. mi liona pole
głych oraz zmarłych i do tnech milionów rannych 
i chorych , z których conajmniej milion nie powróci 
nigdy do szeregów. 'rymc1,a.sem Imperium Brytyj
skie i Stany Zjednoczone A .P. zachowują, wcią,ż 
w stanie niena.rnswn~·m swój potencja.I ludnościowy. 

Straty Niemiec w spnęcie i materiale Rą. równiP.ż 
olbr, y mie. Coprawda uzupełniaj~ je oni jeszcze, 
wyzyskują,c do ostateczności kraje okupowane. 
Ale i w tej d.zied1.inie ich wyczerpan ie staje się cors.z 
to bardziej widoczne. 

Od począt.ku wojny Trzeda, Rzc.,,im :4,mdla 
pono.cl LO tyi-ięt:y i-amvlotc',w hoj owycli ,m frc,nci ,~ 

zn.cho<lnirn i poludniowylll, a <la.leiw wi~ks7,ą lfrzb~ 
na froncie ll'Schodnim . Pociąga to 7,H. sobą Rtra~ 
conajmniej f>O-ciu tysięcy bezcennego, bo trudnego 
<lo wyszkoleniu. personelu l!l-tnjĄ~gi>. Zmusiło to 
Niemców do skrócenia czasu szkolenia. załóg, c-0 
obniża wartość bojową ich lot.nictwa oraz do 1,asto
sowania fa.lf<zywych zasad w dalszej jego rozbudowie. 
Wskutek tego Luftwa.tie przechodzi kryzys, ktiiry 
jest pierwszym sygnałem 7.bliżającej się klęski. 

Ma.rynnrka wojennu. Trzeciej Rzes'l.y, choć unikn. 
stnrn.nnie bitew, straciła od początku wojny d wa 
pancerniki, f> krąioll'ników, J 9 kont.rtorpedowców 
i ponad 80 okrętów pomocniczych. Jej sLra.ty w 
okręł,aclt podwodnych są daleko większe i pomimo 
gorączkowej budowy nowych, niezmiernie dotk
liwe. W tonM,u handlowym zatopiono Niemcom 
i Wiochom ponad siedem miljonóll' ton. 

:-llusznie naród niemiecki przyjął we wrześniu 
I :139 roku wybuch wojny 7, nietajonym lękiem. 
Spoleczei,stwo Trzeciej Rzeszy pamiętało, ż.e wojna 
Hl l 4- 1918 roku zakończyła się pomimo świetnych 
ich zwycięstw, calkowit,ą. katastrofą polityczną, 
społeczną, i gospodarczą Niemiec. 

Tak będzie i dzisiaj, gdyi „Blitzkrieg" sko{wzyl 
się bezpowrotnie na bezkresnych przest,rzeniacl1 
rnsyjskich, jak skończył się i w Afryce Północnej. 

Niemcom do chwili obecnej nie udało się na 
froncie wschodnim przeprowadzić naczelnego zn.da
nia, jakim jest pobicie głównych sil sowieckich. 
Nie 7,epchnęli oni południowej armii sowieckiej nft. 
Kaukaz, co przedlniy kampanię przez zimę. Zda.
jemy sobie atoli sprawę, 1,e duża część sil obydwu 
walczących wojsk nie jest jeszc1..e zaangażowana 
w boju, oczekując na cla.lszy rozwój wydarzeń. W 
ich przebiegu odgrywa dużą rolę front afryka.1\ski. 
Gdyby bowiem nie udało siQ Niemcom rnzwinąć 
uderzenia w kierunkn północnym przez Slralingra.d, 
wzdht~, Wołgi, wzmogą wtedy swój wysiłek w 
Egipcie, celem wejścia na Sredni Wschód. 

Poza trzema armiami, zorganizowanymi ostatnio 
pod dowództwem marsz. von Rundstedta dla 
ohrony wyhr1.e'l.a, 7.a.clio<łniego. po7.J'I. a.rmią pn.n
cerną. Rommla i dywizjami rozsianymi w Europie, 
około 2/3 sił Jijtlerowskich znajduje się na froncie 
rosyjskim. A na<lt.o wojska sowieckie maj,~ prze
ciwko sobie około 40 dywizji piechoty, wlooki<.:h, 
runHt11skich , węgierskich i 6nlamhkich. Wstrzy
mują no. :;obici pol-ęg<· olhnym ią. leli położenie 
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ro2.umieją mocarstwa 2.a.chodnie, czego wyra.z.em 
był pobyt ni62.mordowa.nego w swej pracy na necz 
z,vycięstwa premiera Churchilla i reprezentanta 
Prezydenta Roose~elta - Hacrimana w Moskwie. 
Obrady ta.m przeprowadzone przyczynią. się zna
komicie do sharmonizowania ogólnego planu wojny, 
polegającego na jaknajszybszym uruchomieniu i 
rzuceniu na - szalę wydaneń, całej potęgi , ja.ktt 
dysponują. Alianci. 

Wypad na Dieppe stwierdził dowodnie, że in
wazja kontynentu jest zupełnie możliwa. Groma
dzące się zaś w Wielkiej Brytanii wojska amery
kańskie i j uż ·dziś ogromna a w niedługim cz.asie 
druzgocą.ca przewaga- Aliantów w powietrzu, .zwia
stują. co czeka Niemców w przyszłości. Za War
szawę, za Rotterdam i Belgrad Niemcy otrz.yma.li 
już swoją. zapłatę. Ale zaplata jaka ich cz.eka 
w nadchodzących miesią.caoh za. wszystkie okru
cieństwa zniszczenia i zbrodnie będzie o wiele 
wyższa. 

Możecie być dumni, że w operacjach, niosących 
na kontynent sprawiedliwość i wyzwolenie uci
skanym narodom, a zasłużoną. karę oprawcom, 
wezmą. udział nasze zaprawione w trudach i boju 
wojska lądowe. Że nie zabraknie w nich wspa
niałego lotnictwa polslłiego. Że obok sławnych flot 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, bić 
się będzie równie dzielnie jak dotychczas Ma.rynarka 
Polska. 

Wojna nie skończy się w roku 1942, jak się nie
którym wydawało. Przeciągnie się ona przez 
czwartą, tak straszną dla Was, zimę. Wprawdzie 
historia wojen zna wielkie· niespodzianki w które 
obfitowa.6 może wojna ó charakterze totalnym i po
wszechnym. Okres obecny jednak i początek następ
nego roku to raczej wyczerpywanie stopniowe pne
ciwnika. To osłabianie go pod względem moralnym 
i fizyoz.nym. To przygotowywanie gruntu dla osta
tecznego tryumfu. Polega ono na wzmożeniu ikon
centrowaniu sil pruz koalicję pneciwniemiecką oraz 
podejmowaniu przez ni~ planowych uderzeń rozstrzy
gających. 

Swego czasu przystąpienie Stanów Zjednoczonych 
do wojny zdecydowało automatycznie o jej wyniku 
ostatecznym. Chodziło jedynie o czas, jaki był 
potrzebny wielkim demokracjom dla. odrobienia 

błędów, wywołanych złudzeniami, co do nowożyt. 
nych Hunów. Dzisiaj decyzja Brazylii, najwięk
szego bo 40-cio milionowego kraju Ameryki Połud
ni_owej , o znakomitym położeniu strategicznym, 
charakteryiuje najlepiej sytuację Niemiec. Krok 
demokracji południowo-amerykańskiej jest odpo
wiedzią na but ne przechwałki hitlerowskie i to 
tym dobitniejszą, ie daną im z końcem trzeciego 
roku wojny oraz w okresie najpotężniejszego wy
siłku militarnego Trzeciej Rzeszy. Jest takie ak· 
tem wiary w niechybne zwycięstwo ·Zjednoczonych 
Narodów. 

Jednym z. głównych czynników tego zwycięstwa 
są ujarlmione narody. Nigdy bowiem w dziejach 
nienawiść do najeidźcy nie była tak mocna., jak 
nienawiść do Niemców w podbitej przez nich 
Europie. Pogłębia ją teror wzmagający się po
ważnie nie tylko w ·Polsce, a.le i w innych krajach 
okupowanych. Zwiększa on opór i zawziętość 
zakutych w jarżmo okrutne ludów. ·Niedawno 
Prezydent Roosevelt zadeklarował publicznie, że 
kara zasłużona nie ominie zbrodniarzy i polecit 
informować go o wszystkich zbrodniach popełnia
nych przez najeidźców. Notujcie je skrzętnie i re
jestrujcie nazwiska katów, oraz współwinnych sza.le
jącego w Kraju bestialstwa, gdyż raz na zawsze 
wyplenić musimy to zło z korzeniami. 

Obywatele Rzeczypo.spolitej. Przemawiają.o w 
imieniu Rządu wzrwam Was do wytrwania i 
cierpliwości. Musicie pilnie baczyć, aby Waszej 
gotowości do największych nawet ofiar nie wy
zyskano ze szkodą dla Was i dla Rzeczypospolitej . 
Będzie9ie nadal wzorem godności , poczucia honoru 
narodowego i zdyscyplinowania. Będziecie jak do
tąd stale odnucać wszystko. co nie pochodzi od 
legalnej władzy Rzeczypospolitej. Wy Bracia i 
Siostry nasze pamiętajcie zawsze, że jesteście żoł
nierzami Polski Walczącej , którą. kieruje jedynie 
Rz~, a. na froncie z jego ramienia Naczelny Wódz 
Polskich Sil Zbrojnych . . 

Naród, który nie zginął, ani nie zal.a.mal się w 
tym straszliwym katal<liźmie dziejowym, potrafi 
wyciągnać nieodzowne wnioski z przegranej oraz 
ciosów. Rozumie on, ie tym jedynie sposobem 
przekuje kruchy złom klęski w stalową broń zwy
cięstwa.. 

Z KANCELARII P. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ. 

W dniu l września 1942 r. Pa.n Prezydent Rze
czypospolitej otrzymał od Prez.ydenta Stanów 
Zjednocz.onych A.P. następującą. depeszę: 

,, W trzecią. rocznicę niesprowokowanej i podlej 
napaści hord nazistowskich na Pański Kraj wyrażam 
Panu w imieniu Narodu Amerykańskiego i swoim 
własnym głęboki podziw odcz.uwany przez wszystkie 
miłują.ce wolność narody dla odwagi, hartu i 
niezłomnego ducha, okazywanego w tym ciężkim 

okresie przez Pańskich rodaków. Mocom bez
wz.ględnej agresji, rozpętanym przez Hitlera trzy 
lata temu, przeciwstawi.a.ją. się siły wszystkich 
Zjednoczonych Narodów. Ich połączone wysiłki 
w walce o wspólną. sprawę, w której wkład Polski 
jest tak znaczny, zapewnia.ją. zwycięstwo i wyzwo
lenie wszystkich ciemiężonych narodów oraz spra-
wiedliwy i trwały pokój ." · 

Franklin D. RoooeveU. 
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Na. powyisz!l'. depes?.ę Pan Prezydent odpowiedział 
na.stępują.co : 

Franklin D. Roosevelt 
Prez..ydent Stanów Zjednoczonych A.P. 
Waszyngton 

„Spieszę, a.by podziękować Panu.serdecznie, Pa.nie 
Prezydencie za Pa.na natchnione słowa w trzecią 
rocznicę niesprowokowanej na.paści na mój Kraj , 
napaści, która. była jednym z ogniw w łańcuchu 
zbrodni popełnionych pl"Zez Niemcy i ich sojuszni· 
ków przeciw życiu i wólności narodów. 

W ciągu tych strasznych lat cierpień , pn.ez jakie 
przechodzi mój .Kraj, Pańskie słowa przyjaini 
znalazły i w dalszym ciągu znajdują żywy oddiwlęk 
w sercach Narodu Polskiego umacniajtłC jego nie
zachwiane postanowienie doprowadzenia walki do 
zwycięskiego ko,,ca. 

Dl,isiaj gdy Zjednoczone Narody mają. po swej 
stronie wciąż wzrastają.cą. moc Stanów Zjednooio· 
nych Ameryki i gdy wkład Narodu Amerykańskiego 
na rzecz zwycięstwa. wspólnej sprawy wyraża się 
w tak stanowczy sposób, Polska wstępują.o w 
czwarty rok swoich zmaga11, pokłada nadzieję 
bardziej niż kiedykolwiek w zwycięstwo, które, 
jestem przekonany, zjednoczy oswobodzone narody 
w brat.erstwo wolnych Indów." 

Wla.dy8ł.aw Raczkiewicz. 

W dniu 3 wrze,m1a 1942 r. z okazji trzeciej ro
cznicy wypowiedzenia przez W . Brytanię wojny 
Niemcom, Pre~ydent Rzeczypospolitej przesiał do 
J. K. M. Króla Jerzego VI następują.cą depeszę: 

,,W dniu dzisiejszym minęły trzy lata. od chwili, 
gdy Wielka Brytania, świadoma swej odpowie
dzialności i dotrzymując danego s łowa. podążył a. 
wraz z innymi narodami brytyjskiego Common
wealth na pomoc Polsce, podejmując w ten sposób 
wyzwanie rzucone przez nikczemnego najeźdźcę, 
który sięgnął po panowanie nad awiatem. To 

stanowcze i męine postanowienie przeciwsta\vienia 
się rządom bezprawnej tyranii, powzięte zostało 
bez wahania, zgodnie z tradycją świetnej historii 
Narodu Brytyjskiego. Mimo cierpień przez które 
przechodzi Polska. w swych walkach przeciw najei
d:c.cy jesL ona dumną, że w tych zmaganiach od 
których zależy los lud~~ości, stot ramię przy i:-\\-mię-

1 niu z ludami brytyjskiego Commonwealth'u. W 
mocnym postanowieniu doprowadzenia wspólnej 
walki wraz z. Więlką. Brytanią. do zwycięskiego 
końca i w oddaniu wraz. ze wszystkiemi zjedno
cionymi narodami sprawie wolności człowieka 

N ar6d P9lski ufa,, ir.e nadchodzą.cy czwa,·ty rok 
wojny, będzie rokiem ostatecznej porażki wspólnego 
wroga..'' 

W odpowiedzi na powyiszą. depel'!zę J. K. M. 
Król Jerzy VI przesiał J.>anu Prezydentowi Rze
czypospolitej następującą depeszę , 

„Uczucia, którym Pn.n, Panie Prezydencie, dał 
wyraz w swojej depeszy w trzecią rocznicę wybuchu 
wojny wzruszyły mnie głęboko i najserdeczniej 
dziękuję Panu za szlachetne słowA. uznania dkt 
czynu podjętego przez Wielką, Brytanię i inne 
uczestniczą.ce i nią. w CommonwenJth narody w 
wypełnieniu danego przez nie słowa. AczkolV\,iek 
tny oiężkie lata nie wystarczyły dla osiągnięda 
całkowitego i ostatecznego zwycięstwa, wzrastająca 
stale siła. Zjednoczonyoh Narodów stanowi nie
wątpliwą rękojmię, ie za.świta dzień wolno~ci dla 
ciemiężonego Narodu Polskiego, który z taką 
odwagą i takim poświęceniem trwa w swoim oporze 
przeciw wrogowi. W tym prze~wiadoz..eniu, Jo. i 
moje narody wstępujemy wraz z naszymi możnymi 
Sprzymierzeńcami w następny rok zdecydowani 
bardziej nii kiedykolwiek, aby wszystkim narodom 
świata, które znała.zły się w niewoli pnywrócona. 
została wolność ." 

Oe<>1·r1e • Rex V I. 
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