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1 

ROZPORZĄDZENIE RADY MlNISTRÓW 

Z DNlA 25 STYCZNIA 1943 R. 

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

Na podstawie art. J J ust. (3) u:,ta.wy 7, dnia 17 
lutego l n2 r. o państwowej służbie cywilnej 
(Dz.U.RP. Nr. 21, poz. I 64) zarządza $ię co 
następuje : 

s l. 
W tabeli 8tanuwisk dla władz, urzędów, zakładów 

i instytucyj państwowych, stanowiącej załącznik 
do rozpor7.iądzenia Rady Minist,·ów z dnia 19 grudnia 
1933 r. (Dz.U.RP. Nr. 10:l, poz . 780), 7.mienionej 
rozponądzeniem Rady ,\Iinii;trów z dnia 2 li pca 
1936 r. (Dz.U.R.P. Nr. 52, poz. 370), 1, dnia 21 
stycznia I937 r. (Dz.U.R.P. Nr. 9, poz. 117), z dnia 
12 lipca 1937 r. (Dz.U.RP. Nr. 55, poz. 431), 1, dnia 
i4 listopada 1937 r. (Dz.U.RP. Nr. 83, po1.. 603), 
7, dnia 16 lutego 1938 r. (Dz.U.RP. Nr. 1:3, poz. 91), 
z dnia 20 marca 1938r. (Dz.U.RP. Nr. 22, poz. 195), 
z dnia 11 lutego 1939 r. (Dz.U.RP. Nr. 14, poz. 79), 
z dnia 15 października 194-1 r. (D;,;.U.R.P . .. Nr. 7. 
poz. 19), z dnia 6 lipca 1942 r . (Dz.U.RP. Nr . 7. 
poz. 16), i 7, dnia 22 września Hl42 r . (Dz.U.RP. 

.Nr. s, poz. I!'<) -- wprnwad1,ł\ tlię ;,;miany następu
j8,:oe : 

a) w czę~c,iach, dotyc:r.ą<:_ych Mini1:1terstwa :-:lpra
wiedliwo:ści, Ministen;twa l>i-zcmyslu, Handlu i 
Żeglugi ora-,, Ministerstw,, PrMy i Opieki 8pulecznej , 
w rubrykach „Zarzą.d Centralny" w kolejności 
stanowisk 2 umieszcza się stanowisko „Sekretar:,: 
Generalny " w kategorii J, i w zwią:zku z tym 
pnesuwa się odpowiednio kolejność dalszych stano
wisk, zamieszczonych w tych rubrykach : 

b) w Ministerstwie Tnformacji i Dokumenta.cji . 
utworzonym dekretem Prezydenta. Rzeczypospolitej 
z dnia 11 -września 1940 r . (Dz .U.RP. Nr . 13, poz. 
3 7) tworzy się stanowisko „Sekretarz Generalny'· 
w kategorii I, na.stępują.ce w kolej ności ~tanowisk 
po stanowisk u Minist.ra. 

§ 2. 
Rozponądzenie niniejs-ze wchodzi w iycie :t 

dniem ogloi.zenia. 
Pre7.es Rady Ministrów : Sikorslci 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU, HANDLU I ŻEGLUGI 

Z DNIA 5 LUTEGO 1943 R. 

o ustanowieniu tymczasowej Komisji egzaminów mistrzowskich. 

Na podstawie art. 158 i 159 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie przemy
słowym z dnia 7 czerwca 1927 r. (Oz.U.RP. Nr. fi3. 
poz. 468) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 
8 sierpnia 1938 r. (Dz.U.RP. Nr. 60, poz. 4G3), 
oraz na podstawie art. 3-go punkt I I rozporzą
dzenia Prezydenta. Rzeczypospolitej o izbach rze
mieślniczych z dnia 27 października I 933 r . 
(Dz.U.R.P. Nr. 8fi, poz. 638) zanądza.m co nastę
puje: 

§ I. 

l)ln, ouywateli polskich przebywających poza 
Krajem, uprawnionych do samoistnego wykony
\\ania rzemiosła lub posiadających wymagane w 
myśl art. I44-go polskiego prawa przemysłowego 
warunki do ubiegania. się o tytuł mistrza rzemieślni
czego ustanawia się przy Ministerstwie Przemysłu. 
Handlu i żeglugi tymczasową Komisję egzaminów 
mistrzo~kich . 

§ 2. 
Powołanej w § I Komisji nadaje się prawo prze

prowa.Jzunia egzaminów mistrzowskich w odnie· 
sieniu Ju wszystkicI1 rodzajów rzemiosł, wymienio 
nych w prawie przemysłowym oraz wyda.wania 
,hviadect ,,, zloienia egzaminu na mistrza.. 

§ :t 
Komisja składa się z mianowanego pnewodni 

czącego oraz dwóch członków, powoływanych w 
miarę potrzeby przez · przewodniczącego z listy 
egzaminatorów, mianowanych przez Ministra 
Przemysłu , Handlu i Żeglugi z pośród osób uprawio 
nych do używania tytułu mistrza rzemieślni<:zego 
oraz z pośród osób, posiadających wyższe wykształ
cenie techniczne (iniynierowie), zajmujących bądź. 
stanowisko kjerownicze w przemyśle, bądź stano
wis~o naukowe. Conajmniej jednym z członków 
Komisji winien być mi:Mz rzemieślniczy. 

§ 4. 

Podanie o dopuszczenie do egzaminu wnos1c 
n'l.leiy. do Ministerstwa Przemy:łh1, Handlu i Żeg-

ługi i zawierać ono wi nn o d11ne o:'lobiste kandydata 
oraz dowody odbycia przepisanej nauki rzemiosła. 
złożenia. egzaminu na czeladnika. z dodatnim wy
nikiem oraz dowodu odbycia pnepisa.nej pracy 
praktycznej. 

§ 5. 

Bgza.min mistrzowski składa się z dwóch części, 
praktycznej (sztuka majsterska) i ustnej. Celem 
egzaminu jest stwierdzenie, ie kandydat posiada 
wiadomości i wprawę z dziedziny praktycznej pracy 
odnośnego rzemiosła w stopniu wyższym i pozwala
jącym na skuteczne kierowanie praktycznym wyk
ształceniem uczniów. 

Część ustna ma na celu stwierdzenie posiada.nil\ 
w odpowiednim stopniu wiadomości teorytycznych. 
odnoszących się do du.nego rzemiosła oraz wiado
mości co do racjonalnej organizacji pracy, przy
sposobienia młodzieży rzemieślniczej, potrzeby i 
celów rzemieślniczych organizacji gospodarczych i 
ogólnych wiadomogci prawnych, odnoszących się 
do wykonywania rzemiosła, trzvmania uczniów i 
t.p. . 

§ fi. 

Funkcje prrewodnicząceg:o i członków Komisji, 
sposób postępowania i egzaminO\vania, udział przy 
egzaminie przedstawiciela Ministerstwa Przemysłu. 
Handlu i Żegl ugi , protokół i formę świadectw 
określi osobny regu lamin. 

§ 7. 

Protokół egzaminu winien być zloiony w .Mini
sterstwie Przemysłu, Handlu i Żeglugi - a. kandy
datowi, który złożył z pomyślnym wynikiem egza
min . wyda.je się ~wiadectwo 8!,'7.aminu Mistrzow
kiego. 

§ 8. 

Rozporządzenie wchodzi w iycie z dniem 5 lutego 
J 1)43 r. 

MiniHter Przemysłu, Handlu i ieglugi ; J. Kwapi?'1.ski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU, HANDLU l ŻEGLUGI 

Z DNIA 5 LUTEGO 1943 R. 

o ustanowieniu tymczasowej Komisji egzaminów czeladniczych. 

Na podst,awie art. 157-go ·ust. (1) rozponądzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie przemy
słowym z dnia 7 czerwca 1°!}27 r. (Dz.U.R.P. Nr. 
:'53, poz. 468) w brzmieniu ustalonym ustawą, z 
dnia 8 sierpnia 1938 r. (Dz.U.RP.· Nr. 60, poz. 
46!3) zarzll'.dzam co nast~puje : · 

§ I. 

Dla obywateli polskich przysposabiających się 
do zawo<lu rzemieślniczego," przebywających poza 
krajem ustanawia 'się przy Ministerstwie Przemysłu, 
Han<llu i Żeglugi tymczasową Komisję egzaminów 
,,zeladniczych. 

§ 2. 

.Powołanej w myśl § I- ego Komisji nadaje się 
prawo przeprowadzania egzaminów czeladniczych 
w odniesieniu do wszyst,kich rodzajów rzemiosł, 
wymienionych w prawie przemysłowym, oraz wy
dawania świadectw złożenia egzaminu na czelad
nika. 

§ 3. 

Komisja egzaminacyjna składa się z mianowa
nego przewodniczą.cego oraz dwóch członków, 
powoływanych w m iarę potrzeby przez przewodni
czącego z listy egzaminatorów, mianowanych przez 
Ministra. Przemysłu , Handlu i Żeglugi z pośród 
osóh, uprawnionych do samoist,nego wykonywania. 
rzemiosła ora.1. z pośród osób , rosia.dają.<:ych wyższe 
wyksztal<:enie techni orne, a także z· pośród wy
kwalifikowanych czeladników. Za.c;.'\dniczo i conajm
niej jednym członkiem Komi~ji winien być misi,rz 
rzemieślniczy lub nemieślnik uprawniony do samoi
:.tnego wykonywania zawodu. ,Jednym z pośród 
czlonk(lw egza.mina.Lorów winien być wykwalifiko
wa.ny czeladnik , o ile możności d..'\nego zawodu. 

7, pośród osób. posin.daj~ych wyższe wyk~zt.al
~enie techniczne. powołane być mogl} cło udziału 
\.\. Komisji egzaminacyjnej t,ylko te ot<oby. które 
bądź zajmowały kierownicze stanowi.<iko w pr1,e
myśle. bądź stanowisko naukowe. 

§ 4. 
Podanie o <l.opuszczenie do egza.tninu czeladni

czego wnosić należy do Ministerstwa Przemysłu. 
Handlu i Żeglugi-- i ma ono zawierać. <lane osohisi,e 
kandydata oraz dowody uko{1czenin. przepisanej 
nauki danego rzemiosła oraz nauki ogólnoksztalcącf:'j . 
W razie wątpliwości co do dostatecmych dowodów 
nauki dokszt,ałcaj&ee.i o dopuszczeniu do egzaminu 
decyduje Ministerstwo Przemysłu. Handlu i Żeglugi. 

§ 5. 

I~gzamin czeladniczy składa się z dwóch częRc1. 
praktycznej (sztuka czela.dna) i ustnej i ma na celu 
stwierdzenie, że kandydat na.był biegłości i wprawy 
w zwykłej pracy odnośnego rzemiosła oraz wiado
mości do wartości, na.bywania i przechowywania. 
i stosowania materiałów przerabianych w rzemiośle 
oraz co do sposobów pozna.wania. ich ja.kości -
poza tym ogólne wiadomości o państ,wie, obowiąz
kach obywatelskich. znajomości kraju, rachunków 
i korespondencji zawodowej , technologii i ogólnych 
wiadomości prawnych odnośnie wykonywania rze
miosła.. 

§ 6. 

Zakres działania przewodniczącego i 0złonków 
Komisji, sposób postępowania. i egzaminowania, 
udział przy egzaminie przedstawiciela Urz.ędu 
Oświaty i Spraw Szkolnych oraz MinisterstwA. 
Pr7..emyslu, Handlu i Żeglugi, formę i treść proto
kółu i świadectwa. złożonego egz.n.minu na ozelad
nikn., określi MQhny regulamin. 

§ 7. 

Protokół z egzaminu wnuen ~.YĆ złożony .:-rfinis · 
terstwu Przemysłu, Handlu i Zeglugi, a. kandyda
towi, który złożył egzamin z wynikiem pomyślnym 
wydanym zostaje świadectwo egzaminu na czelad
nika. 

§ 8. 

Rozporządzenie w0horł1.i w ~,ycie z dniem 5 lutego 
1 \14:l r. 

MinisLor Przemysłu. Handlu i icglugi: J. !{1L"tJ1i1'i.8ki 
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Część II 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

Przemówienie Pre1.ydcn1a Rzec1yp oi.polirej wygłoszone prze7. Radio 
l.nndyńskie w dniu 31 Grudnia 1942 Roku . . Srr. 4 

Z Kancelarii Cywiln..:f Prc7.vdenra R zecąpospoli c..-1 Srr. 6 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ, 

WYGŁOSZONE PRZEZ RADIO LONDYŃSKIE W DNIU 31 GRUDNIA 1942 ROKU. 

W znacznie lepsz.vch warunkach 1:;ytuacj i wojen
nej, nii w latach poprzednich skła.daiil Wam, ohy
watele RzeczypoRpolit.e.i . doroczn:vm zwyczajem 
życzenia na progu Nowego Roku . 

Początek czwartego roku wojny przyniósł liczne 
zwyci~stwa, sprawie /jjednoczonych do walki z pr;,e
mocą niemiecką Narodów. Wo.ienne osiągnięcia. Sprzy· 
mierzonych zmieniają tory, po których się toczą wy
padki międzynarodowe. Walka Narodów Zjedno
czonych dotychcza~ jedynie defensywna staje się 
ofensywną. 

Polski wojenny wkład moralny i materjalny -
IJohaterRtwo naszej Arm.ii w kampa.n.ii wrześniowej, 
jednomyślna postawa i poświęcenie całego Narodu 
Polskiego, pomimo trzyletniego zgórą bezmiaru 
cierpie11 Kraju, nMz wysiłek zhrojny w Norwegji. 
~'rancji i .Afryce, w przestworzach powietrza i 
mórz, ofiary w obozach koncentracyjnych niemiec
kich i tniejscach dalekiego zesłania, nie pozostaną 
bez rezultatu. kładą<; fundamenty pod pr7.yszłe 
zwycięstwo i jn.śniej8ze jutro 11uzego och·odzenia 
pa.111:;twowego. 

Polska, zgodnie ze ~wymi tradyc.iami. raz jeszcze 
1,a,świa.dczyła ie niema ta.k wielkich o#lar, którychhy 
Naród nie zloiyI dla obrony wolnoici, calo~ci i 
nie11odlegl0Rci Ojczymy. 

Pierwsze wielkie pontż.ki ~iemiec, od 8t,uleci 
opaJ1owa.nych przez harbarzy11ski szal nif-7..C'7.enia i 
podboju, obecnie ucie.leśniony w Hitlerze, rozbu-
4'!1,ić winny refleksje wśród wcią.gnię.tych przemoc,1 
do icJ1 obozu sprzymierzer1ców. Refleksje te, mam 
nadzieję, za.wrócą z drogi te państwa ~~uropy, 
które pod wpływem nacisku i zag.roienia ze strony 
Niemiec poszły Po drodze oportunistycznej z nimi 
współpracy. Miarą zasługi ich przyszłego powrotu 
do ideałów wolności, prawa i spra.wiedliv.·ości będzie 
szybko~ć ich decyzji. 

Udy szale wojny obróciły się już na stronę Naro
clów Zjednoczonych, choć droga do zwycięstwa nrnie 
być jeszcze długa, nadszedł czas jasnego wytknięcia 
celów wojennych, :by za11ewnić po wygranej wojnie 
- wygrany pokój. Od jasnej '";zji przyszłego 
świata, od podst.a.w konstrukcyjnych przyszłej 
}l}uropy będzie za-leiał na długie lata pokój na 
xwiecie. 

Polska na tle wielowiekowego ohrazu swych 
dziejów moie okreslić wyraźnie swoje dążenia. 
wojenne i swoją prn.:t.a.11·t ohliczoną. na. daleką. 
przyszłość. 

Polska jako państwo j uż. od X wiek u stanowi ła 
czynnik konstrukcyjny ładu i hezpiecze11stwa na 
t.erenie międzymor1-a guropy Środkowej. ,Ju i od 
XV stulecia podstawą uskoju Polski stu je się ustrój 
demokratyczny . Druga w J<;uropie, a pierwsza na 
kontynencie wpro"'adza Polska do swych podstaw 
ustt-ojowych zasadę , wolności obywatela i jego nie-
1.aleiności od samowoli władców i mo~myc·h, za~dy 
analogiczne do angielskiej Magna Charta, a p6zniej 
jedna z pierwsiych na. świecie przez Konstytu cj ę 3 
Maja i1lzie w kierunku ustalenia wolno,foi wszy1:;tki ch 
ohywłl.teli, niezfl.leinie od przynale;i.uo:foi stanowej. 
Poza ,lą.inościarni zaborczymi równie'l, i niep~kój r, 
powodu tych reform postępowych połączył autokra
tycznych \\·ladców sąsiedniC'h do wspólnej n1tpa~ci i 
rozbio1'Ów Polski, które wykreśliły ją na lat I '.!O 7. 

karty geografi(lz11ej guropy. 

Odrod?.01111. po wojnie światowej I 014- 18 r. Polska 
1.nowu dokumentuje swą dążność rlo postępu. 
wprowadzając daleko idące reform.}' społeczne. 

Na przestrzeni swych dziejów Polska pozost.awala 
zawsze wierną. zawartym traktatom i zobowiąza
nion1, choć ulegała często napaAciom sąsiadów ..11ie
przestrzegają.cych tych za.sad międzynarodowej mo· 
ralności . Przed wojną. obecną, za.warl1:;zy pakty o 
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nieagresji z obydwoma swymi potężnymi sąsiadami, 
nhciala. Polska. żyć z nimi w zgodzie i rozwijać się 
swobodnie w oparciu o pracę pokojową. To też nie 
uległa. a.ni kuszą<:ym propozycjom, a.ni naciskowi 
Hitlera, który usiłował ją. wciągnąć do wspólnej 
na.paści na Związek Rowiecki. Ostatnia, jui po 
.Mona.chjum, odmowa. Hitlerowi była jedną z przy
czyn jego ataku na. Polskę, stoj~ na przeszkodzie 
w urzecz.ywistnieniu odwiecznego niemieckiego planu 
·- ,,Drang na.oh Osten". 

Nie szukaj~ zdobyczy i rozwoju przez agresję, 
Polska. dała. w swej h istorji przykład związku naro
dów i państw na za.sadzie równaś<:i praw i obo
wiązków. Unja Lubelska to Polski Zwi~zek Naro
dów, jednoc7.ący w braterskiej unj i opartej na. 
dobrej i nieprzymuszonej woli Narody - Polski, Li
tewski i Ruski. Atral<cyjność tego związku i jego 
siła doprowadzała kilkakrotnie w toku dziejów do 
lą,czenia się z nim pańRtw sąsiednich Czech i Węgjer. 
Spoistość związku pozostawała sHną. nawet i pod 
uciskiem porozbiorowej niewoli, bo dwa. powstani&, 
polskie w X[X wieku najdłużej przetrwały w walce 
na. Ziemia.eh Litewski('.h i Ruskich dając dowód, 
ie ziemie te w swych najgłębszych dążeniach i 
założeniach gotowe były ,do bezkompromisowej 
walki o ponowne swe zjednoczenie z Macierzą. Od 
Kościuszki popruz Legjony Dąbrowskiego, pow
stania narodowe. ruchy rewolucyjne, walki o nie
podległość w czasie pierwszej wojny światowej , 

stanowiące jedną z piękniejszych kart naszej his
torji, ai do wojny w roku l9I8-20 i ofiarnej, bez
kompromisowej walki w roku l 939 - Polska tracąc 
dorobek wiekowy, składając najcenniejszą ofiarę 
krwi swej młodzieży broni z poświęceniem całości 
i wolności swych ziem Ojczystych. 

W myśl tych swoich ideałów wolności i braterstwa 
ludów dąży Polska do. konstrukcyjnego współżycia 
z innymi narodami. Dąży do równości i równo
rzędności tych narodów zarówno wielkich jak i 
małych, do restytncji państwowej tych, którzy 
przez silę i gwałt obcy utracili swą niezależność i 
niepodlegloAć i w bloku lub w blokach państw między~ 
morza Europy Srodkowo-Wschodniej widzi Polska 
pomyślność i silę obronną tej części Europy. 

Tylko mocna konstrukcja Europy środkowo
Wschodniej może się stać zwornikiem szerokich 
koncepcyj politycznych i częścią składową świato
wego związku wolnych narodów. który wyposail..Ony 
nietylko w nadrzędną kompetencję, a.le i w silę 
wykonawczą, byłby gwarantem niewzruszalności 
t raktatów i obrońcą wolności wobec wszelkiej 
agresji. 

W urządzeniu swego życia wewnętrznego rów
nież zgodnie z tradycją swej przeszłości dą.ży Polska 
do ugruntowania ustroju zapewniającego swobody 
obywatelskie i równość wobec prawa wszystkich 
obywateli Państwa niezależnie od ich wyznania i 
narodowości. Konstytuoje nasze charakteryzowały 

nasze życie pai1stwowe w ciągu wieków, jako 
,,oparte n.a wiekuistych zasadach prawa i wol
ności", a Państwo nasze jako „wskrzeszone walką 
i ofiarą najlepszych swoich synów". które „ma być 
przekazane w spadku dziejowym z pokolenia w 
pokolenie" będąc „ wspólnem dobrem wszystkich 
obywateli" . 

Stając do wojny po napaści niemieckiej w obronie 
całości, integralności i niezale-~ności swego terytor
jum państwowego, Polska zakończyć tę. wojnę 
może jedynie nie tracąc niczego z tych nienarn
szaJnych dla niej podstaw. 

Traktat Wersalski, oparty na wierze w dobrą. 
wolę i uczciwość demokratycznych Niemiec, nie 
uwzględnił w pełni pra.w i warunków bezpieczeństwa. 
Polslo, a z nim i bezpieczeństwa Europy, pozosta
wiając poza Polską. klin zaborczości niemieckiej -
Prusy Wschodnie, wrzynający się w teren Państwa. 
Polskiego od północy i tamują.cy wolne wyjście 
Polski na Bałtyk oraz ramię kleszczowe njezwróconej 
Polsce większej części Sląska., odcina.ją.ce od Polski 
na zachodzie najżywotniejsze centra gospodarczo
przemysłowe, co zahamowało jej rozwój gospodarczy. 
Przyznano .Polsce dostęp do Bałtyku jedynie na 
wąskim skrawku wybrzeża, a p.rzy ujściu Wisły 
stworzono wrogą Polsce za.porę, wzmacnianą., ku 
ironj i losu, żywotnymi si ł a.mi Na.rodu Polskiego i 
jego gospodarstwem narodowym. Rozwój i siła 
Polski, j ako czynnika la.du i pokoju europejskiego 
będą zależały w calosoi od naprawienia tych błędów. 

Od czasów prahistorycznych zaborczy germanizm 
pa.l'ł na wschód, znaczą.o swą drogę lunami pożarów, 
łupiestwem i mogiłami wycinanych w pień plemion 
słowiańskich. Na przełomie X i XI wieku giganty
czna postać Bolesława Chrobrego posta.wiła mu 
tamę, jednocząc Słowian zachodnich w potężne 
państwo, oparte mocno o Bałt.yk na północy,· a o 
Dunaj na południu. Trzeba pamiętać o najdaw
niejszych doświadczeniach historycznych, trzeba z 
nich wyciągać wnioski, kiedy po zwycięskiej wojnie 
będziemy tworzyć nowy i lepszy układ stosunków 
politycznych i teryto.rjalnych w Europie. 

Uroczyste deklaracje Państw Sprzymierzonych 
zapewniają restytucję państwową. tym narodom 
Europy, któr~ utraci~, wolność oraz udział wszyst
kich Zjednoczonych Narodów w zasobach mater
jalnych świata, zapewniają one też pomoc w od
budowie życia gospodarczego krajów zrujnowanych 
przez działania wojenne i grabieże okupacyjne. 
Cele te będą osiągnięte, gdy powstaną zdrowej silne 
organizmy państwowe, pozostające w bliskiej twór
czej i na wolności opfl.rtej współpracy, zdolne do 
przeciwstawienia się wszelkim zakusom zaborczym. 

W niepodległym i samodzielnym bycie państwo
wym narodów Europy Srodkowo-W schodniej zgru
powanych na gruncie współpracy politycznej, gos
podarczej i kulturalnej , w sojuszu z innymi podob
nymi ugrupowaniami widzę nietylko szczęśliwą 



Dziennik Usuw Nr l -6~ Cz~ć ll 

przyszłość kontynentu europejskiego, ale i długo
trwały pokój świata. 

Ku tym celom i ideałom zdąża. Polska. we wspól
nym wysiłku wojenny1n ze Zjednoczonymi Naro
dami. Osiągnięcie tych celów za.pewni Polsce nie
tylko tak zasłużony rozwój państwowo-polityczny, 
leoz i rozwój gospodarczy oparty o plan jaknajskute
czniejszego zużytkowania naszych bogactw natural
nych i uwzględniający podnieRienie poziomu życia 
gospodarczego i kulturalnego całego ludu pracu
ją,cego, a na.zewnątrz pokojową i bez jednostronnego 
wyzysku współpracę t.ak z najbliższymi S/łSia.dami. 
jak i zasobnymi gospodarczo pa11Stwami Europy i 
Ameryki. 

Historja przekazała na.ro opowieHci o pochodach 
Hunnów, hord Dżingis-Chana. lub Ta.merla.na.. Po
przez wieki szła od nich groza. 1..wierzęcego okrucień
stwa i rozpasania . Zdawało się, ie na.leży ona. do 
zamarłej przeszłości, ie kultura współczesna nie 
pozwoli już jej wskrzesić. Tymczasem wojna obec
na stała się przykładem nieprawdopodobnego w 
swej treści i wymiarach barbarzyństwa, uzasad
nionego myślą, filozoficzn!I! i doktryną narodu nie
mieckiego, a realizowanego przy użyciu najwyższej 
techniki. Cala ludzkość przeżywa straszliwe doś· 
wiadczenie. Przez obmyślone, wyrafinowane, to
talne wymordowywanie bezbronnej ludności zbrod· 
nia została podniesiona przez Niemców do poziomu 
prawa i patrjotycznej zasługi. Dekalog, ta podstawa 
etyki współczesnej, głoszony jest przez nich naod-
wrót. ' 

Jak w zakresie iycia jednostki, titk i w za.kresie 
prawa międzynarodowego, zbrodnia musi za sobą, 
pociągn!l!Ć karę. Lecz sama kara nie wystarczy. 
Poprzez historje Niemcy były za.wsze ośrodkiem 
wojennych agresyj, a ich wybujały nacjonalizm i 

megalomanja stawały się za\\ sze podstawą do 
gloryfikacji zbrodni. Trzeba więc w stosunku do 
nich zabezpieczyć się realnymi elementami. Dlatego 
też należy dać sąsiadom Niemiec lepsze granice 
strategiczne, a nadto trzeba, aby Reich przestał 
być instrumentem niemieckiego imperjalizmu, 
trzeba go roz.broić całkowicie, poddać kontroli nie
miecki system wychowania., skierować jego życie 
gospodarcze na tory przemysłu pokojowego. 

Cokolwiek powiemy o powojennej przyszłoiki. 
jedno wiemy- tocząca się wojna narodów, która się 
zaczęła na ziemiach polskich, nie może przynieść 
połowicznych rozstrzygnięć. · Dzieło jej musi staną,( 
na. wysokości ofiar, cierpień i bohaterstwa. musi 
rozpalić świty lepszego i trwałego życia ludzkości. 

Walczą.c o to dzieło , pamiętni zmagań naszego 
miecza., pługa i myśli kulturalnej walczymy o 
Polskę miłują.cą własną i cudzą, wolność. wierną 
u.sadom chrw.ścijańskim , społecznie sprawiedliwą 
i demokratyczną, ale ~ną i karną, patriotyczną, 
współpracującą, z innymi narodami nad rozwojem 
kultury ogólno-ludzkiej i nad jej zabezpieczeniem. 
Świadom tak licznych ofiar, jakie na.ród nasz w 

Kraju w tej walce ponosi, ofiar cichego bohaterstwa 
nieozdobionego nawet wawrzynem walki na polu 
bitewnym, które porównać moina. tylko z ofiarami 
meczęnników w pierwszych wieka.eh chrześcijaństwa 
-· składam im hold głęboki. Nie będą one daremne, 
jak daremnymi nie były ofiary męczeństwa. wy
znawców Chrystusa i staną się one fundamentem . 
moralnym, na którym oprze się niedaleki już try
umf prawa i dziejowej sprawiedliwości, w dniu 
zwycięstwa. · 

Dźwięki zegara dziejowego, wybijającego już po 
raz czwarty w toku wojny początek roku nowego. 
są tego zwycięstwa zapowiedzią,. 

Z KANCELARII CYWILNEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

W dniu l styczna J 943 r. w gmachu Am basa.dy 
R. P. w Londynie Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Władysław Raczkiewicz przyjmował życze
nia noworoczne od Rządu i Rady Narodowej, od 
przedstawicieli duchowieństwa, sil zbrojnych, kon
troli Państwa, sądownictwa, nauki i organizacyj 
społecznych na terenie Y\'. Brytanii oraz od pra
cowników państwowyc1. 

W imieniu Rządu złożył Panu Prezydentowi 
życzenia noworoczne Zastępca Prezesa Rady Mini
strów i Minister Spra.w Wewnętrznych St. Mikołaj
czyk wygłasza.ją,c następujące przemówienie : 

,,Pa.nie Pre~ydenoie, 

W lmienu Pana Premjera, który drugie Święto 
Noworoczne w twardej służbie dla sprawy zmuszony 
jest spędzać zdała od nas, w imieniu Rządu Rze
czypospolitej i Narodu przezeń reprezentowanego 
- składam najserdeczniejsze życzenia noworoczne. 

Najważniejsze życzenie-to, by ~rzyspieszone 
tempo wojny jaknajrychlej - w tym nowym roku 
jeszcze - pnynieść mogło zwycięstwo i pokój! 

Płynie ono z serc Polaków więzionych . . . gło· 
dzonych ... ha.ńb;onych i. poniewieranych w Kraju, 
wysiedlanych ze swych siedzib ojczystych, za.pę
dzanych na roboty, wcielanych gwałtem w szeregi 
armii wroga, cz.y izolowanych w obozach jeńców ... 

Woła ono krzykiem dziecka., wydartego z ramion 
matki polskiej i skazanego na germanizację, dziecka, 
pozbawionego w Kraju chleba i nauki. . . . 

Zawal'te jest w tę.sknocie tysięcy Polaków, roz.
sypanych po świecie, oczekujących na obcz.yźnie 
świtu zwycięstwa. . . 

Jest najgorętszem życzeniem polskiego żołnierza, 
lotnika i marynarza - pragnących jaknajrychlej 
przepędzić raz na zawsze niepnyjaciela z polskiej 
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ziemi, polskiego powietrz.a, polskiego morza, płacąc 
;; nawiązką, za kr-ew . . . Izy . . . cierpienia. . . . 
i poniewierkę. . . . 

Wypływa ono z tej straszliwej prawdy. że straty 
za.dawane na::izemu narodowi przez wroga są tak 
olbrzymie. ie Polski na długi okre:,; trwania wojny 
nie st,ać. Nietylko dial.ego, że Pol~ka pierwsza 
chwyciła za broń w obronie swej niepodległości , a le 
takie dlatego, że wypadki, które rozgrywały i 
rozgrywają się w Polsce. sięgają, konsekwencjami 
swojemi zbyt głęboko. 

Rozpaczliwe wołanie Kraju - pl'ędzej! ... prę
dzej! . . . - nietylko ie pokrywa się z na.sremi 
d(łioniami i pragnieniami, ale masta do najbardziej 
zasadniczego nakazu i określa nasze najwainiejE;ze 
obowiązki. 

Gdy więc rok ostatni przyniósł pełne ugruntowanie 
µewności zw:vcięstwa narodów sprzymierzonych, to 
obecnie chodzi w pierwszym rzędzie o przyspieszenie 
tempa wojny. · 

~kończyły się ofensywy i Blitzkriegi! 

Pia.ny hitlerowskie rozbicia. Rosji Sowieckiej, 
wzięcia Egiptu, zrewoluc:jonizowa.nia Indyj , po
wiązania się z Japonią, skol.w ~ Afryki do .Połud
niowej Ameryki, Żmuszenia. do kapituhwji Wielkiej 
Bryt,a.nji i Stanów Zjednoczonych - na.leżą. do 
przeszłości ! 

Nuta pewnt>Ści zwycięstwa u .Niemców zamieniła 
się w ich propagandzie już ty lko na. nutę strasze
nia swego narodu konsekwencjami przegranej 
wojny. Plany światoburcze - oficjalnie zamieniono 
na p lany defensywy dla odwleczenia dnia ostate
cznej klęski, a paroksyzmy wściekłości w stosunku 
do narodów okupowanych świadczą już ty1ko o 
szaleństwie osaczonego bandyty, który - świa<lom 
zacieśniającego się pierścienia i zblifając:ej się prze
granej - zniszczyć pragnie wszystko, co jeRt jeszcze 
w zasięgu jego siły. 

Stąd też wchodzimy w ten Rok Nowj' - z 
pewnością, zwycięstwa, lecz za1·azem z sercem 
pelnem lęku, by te ostatnie p01·ywy osaczonego 
bandyty Polsce szkód zbyt straszliwych nie przy
niosły. 

I 
Więcej ni:i, kiedykolwiek trzeba nam będzie 

rozwagi, zwarcia, '?.dyscyplinowania - doceniania 
powagi chwili - wyczucia hierarchji potrzeb i za
dań - oraz wzajemnej dobrej woli. 

Pokrywa się to ze szczerem życzeniem Kraju, 
który - spodziewając się że przei pobyt t utaj 
skorzystamy z dorobku i doświadczenia dem okra.
CJ-i za.chodnicb - sam swem stanowiskiem, -
ofiarą., - samozaparciem odcioa się od małostko
wości ludzkiej , czy małych kalkulacyj . robionych 
na jego rach unek. 

Gdy z jednej strony pewność zwycięstwa budzi 
radość, to równocześnie rodzą. się troski o nowy 
porządek powojenny. 

Zbyt wielkie ofiary pociągnęła za sobą wojna, 
zbyt wielkie cierpienia i straty - by uzyskane 
zwycięstwo nie miało by<', należycie ugruntowane po
kojem. Życzeniem naszem na Nowy Rok musi 
być niety!ko zwycięstwo, ale należyte zabezpie
czenie inte1·osów Polski w powojennym porządku 
Europy. 

Na.zwal kiedy$ krwawy .lt'rank Na.ró<l .Polski -
na.rodem idjotów, który nie liczy się z ruczy
wistości ą. i w momencie, gdy Niemcy zwyciężają 
od Narwiku do Afryki, uparcie głosi ie Polska 
będzie wolna. 

Naród Polski istotnie z bronią w ręku, nie licząc 
się z rzeczywistą przewagą. wroga, zawsze będzie 
bronił każdego skrawkłt ziemi polskiej i z niego nie 
zrezygnuje ! 

Nie było i nie będzie nigdy żadnego odpowie" 
<lzialnego Polaka ia.dnego Rz.1(lu, któryby tego 
stanu r4eczy nie zna.I i z ni m się nie liczył i nie 
ROlid&ryzowa.l. 

Chodzi jed11a.k o coś więcej : Polska. musi być 
tą.k pod względem stra.tęgicznylJ\ i gospodarczym 
i4bezpieczona.. by ani niemiecki „Drang nach 
Osten," ani „hegemonja gospodaJ'cza Niemiec" nie 
mogły podważać jej niepodleglę.go byt.u. 

Nie zrażą. nas także ulenie. jakie od pewnego 
czasu pa.da.ją, n,t prace skonfederowanych narodów 
środkowo-europejskich , gdyż w tych konfedera
cjach widzimy zabezpieczenie pokoju po zwycięskiej 
wojnie . 

Htoją,t na przełomie roku, świadomi jesteśmy. 
ie; 

- po uoisl<u i niewoli, poha,'lbieniu i wzgardzeniu 
-pn.Jjść musi pelria wolność jednostki i narodu : 

- po rządach gwałtu i nienawiści - muszą 
przyjść na. tych tel'onach rządy dernohacji i spra.
wiedliwo8ci społecznej : 

- po pa:nowaniu nowoczesnego pogaństwa -
przyjść musi panowanie zasad ohrzościja11skich. 

Wchodzimy w Nowy Rok - jakby już częściowo 
uzbrojeni w opracowane i przyjęte zasady, ie 
wspomnę .,cztery wolności," czy .J{a1·tę Atlan
tycką", powiązaną z późniejszemi o kła.da.mi i 
zobowiązaniami narodów s przymieri.onych . 

Hasła polityczne, gospodarcze i spolee,.-zne , co 
raz wyraźniej rzucane ta.k z tej , jak i z tamtej 
strony Oceanu świadczą, ie rodzi się nowy porządek 
rzeczy i ie instynktem samozachowawczym wie
dzione na.rody pragną za wszelką. cenę uchronić się 
na. przyszlooć nietylko od klęsk wojny, ale i od 
niedoli spole<iznej i gospodarczej . 

Przyszła sprawiedliwość nie byłaby ugruntowana, 
gdyby nie dala zadośćuc1,ynienia za niepl'awości 
obecnie dokonywane. 
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:HuHi przyJsc pełna, surowa i sprawiedliwa kara 
za zbrodnie. 

Gdy sięgniemy myślą wstec:,; - zobaczymy, Żt, 
1·ok ostatni przyniósł nam ngrnntowanie tej za.sady 
w prz.emówieniad, najodpowiedzialniejszych r)l'zy
wódców narodów s11rz.vmierzonych. 

Jeszcze coprawda nie 1·ozwia.ly sil; wsz.:v~~kio 
:,,łudzenia. je!-:r.cz.e zasłony doktrynalne niernz. z»s· 
łaniają rmczywist.o~ć. j<·~z<;z.e są niera.z 111twet 
atakowani ci, którzy w imię chrześ,·ijańsldch i 
ludzkich 1wzuć występują jawnie z ostrzeżeniem i 
'l.l'Jdaniem klłl'Y -·- ale t.vch ataków je8t corl:\z mniej. 

~tąd tt:i l'anie Prezyden<:it\ - skla~lając: dziś 
życzenia. ja.ko Głowie Pa,istwa - ży(;zę .Na1•odowi 
Polskiemu, by rok l 0-!:3 przyniósł mu w przy
spieszonem tempie zwycięstwo i niepodległość Oj
czyzny, zabezpie<:r.enie pokojowego bytu i roz woj n 
i jaknajszybs:,.ą sprawiedliwą. ka.rę sprawc.,om z.brodni 
i gwałtu. 

Panu Prezydent.owi i w1<7,ystk irn nitlll -· iy(·zę 
możliwości rychłego powrotu z 110<;1.m·iern dob1·z.<" 
spełnionego obowiązku." 

Pr0Zydcnt ltzeczypospolitej udpo\dedzial mi po· 
wy:i.s:,;e pnmtnvienie m\st~1n1jącymi slQw y ; 

„Dziękuję Panu Ministrowi 7,a życ7,enia wyn\.ione 
przez Pana w imieniu Rządu Ri.eczypospolitęj w 
zastępstwie Premiera, któremu troska o sprawy 
doniosłej wagi nie pozwoliła jeszo7,e wrócić do nas 
z z.a oceanu, a któremu \\' podjętych tam pt·1.e1.e11 
jako ~:,;efa ltządu i Naczelnego Wod:,;a pracach 
towanyszą nas1.<• najgoręts:,;t. rny~li. 

Dziękuję r<>wnież ltadzie ~1t1·odowcj, przt\dsl"awi
cielom d11chowic111>t.wa, Sil Zbrojny<:h, Kont.roli 
l'a11stwa, sądowni<:twa. nauki i organiz.a<;j1 społe
cznych ora.z prac:ownil,om pa,'i~twowym, ktl>rz.y tu 
]H7.ybyli, aby mi 7,ło:i.yć życzenia. 

Ze $wej st1·011 y najserde<:miej życz\• W:l7.J8tkim 
Państwu. aby w Now.vm Roku pra<'e w1•8ze nad 
odzyskaniem i umo(]nieniem wolnoici Rzeczypos
politej rozwijnly się · pomyślnie i przyśpies:,;yly 
wydatnie oczekiwany dr.iei'1 zwycięskiego ko,ica 
wojny i osiągnięcia naszych celów wojny. 

,Jak to wska:,;ałem w swym noworocz.nym 1w1.e
mówieniu do Narodu. pomimo, że wypadki ostał.ni~ 
na wielu pola.di walki ja~niejsze przed nami otwierają 
ho1·yzontv od tyoh. kt.ó1·eśrn.v wid:,;ieli wćiwoza-~, 

Cz<;ść lf. 

gdy składaliśmy sobie nawi.ajem podobne iyc1.enra 
przed 1·okiem. tem nie mniej wiele jeszcze będziemy 
musieli włożyć pracy i wysiłków, oraz wiele ponieść 
ofi&1·, nim dojdziemy do upragnionego celu. Dojść 
do niego musimy i dojd?,iemy, ale 1!10, osiągnięcia 
go powinniśmy skoncentrować W::!Z.Ystkie siły nasze 
i temu podporządkować Wlł1.ystkie nasze stamnia. 
Wszelkie inne zadania ),led11ą wobec tego naczel
nego nA,s:,;ego dążenia. 

~łus7,nie · te;i; wskaz.al Pan. l'l\nio Ministr1.e, w 
swym przemówieniu na potrzebę zwarcia .się wszy
stkich, na potr:,;ebę wutjemnej dobrej woli i na to, 
że tego wymaga od nas K,·aj. 1.'o nictylko pot1·zeba., 
to konieczność, to nasz obowiązek. Powinniśmy 
zespolić wysiłki w32ystkich. którzy czemkolwiek 
do osią.gnięcia nas,:ych 1:elów gl6wnych pr?.,Yczynić 
się mogą. 

Ożywieni ta.ką myślą prz.ewodnią musimy w 
ohlic1.u tak strasznej wttłki 1. wrogiem odsunąć na 
bok wszystko to, co nas <lzi ... li. Wiem. ie różnice 
poglądów i zainte1·esown.ń 11ie mogą nie istnieć 
w narodach opierający<;l1 swój ustrój na zasttdach 
demolmitycznych. Wiem iednak ł'Ównież. iż 
właśnie spolec1.e11stwa prawdz.iwia <lcmof.:raty<.:zne 
mają tę wyższość nad totalistycznymi, że 1,doln1:: 
są bardziej do dob1•owolnego poświęcenia swych 
posz<:7.ególnych osobistych. partyjnych lub klaso· 
wych intel'esów na ołtarzu wspólnego dobra. 

Daje tego dowody uodz.iennie Kra.j, pomilllo 
nieludzkich pneiladowai',. których odgłosy docho
dzące do nax ścinają kl-ew w żyłach. Dają tego 
dowody niezliczone t'7.esze rodaków męczonych w 
obozach kon(lenł,t·ac)·jnych i na robotach przymu
sowych. daj'\ tego dowody 7,esln11cy i depottowani, 
dnją. tego dowody iołnierze. walcząc_v na lądzie, 
morw i w powietrw. Do nkh w:;zystkich podąża 
myAl n,isz.a, gdy stanęliśmy na progu Nowego Roku. 

J kiedy zdała od Kraju prz.ypadln nam w ud1.iale 
możność swobodnej pracy <łla Polski na gościnnej 
ziemi brytyjskiej. nie Z,\-po111inajmy o tern, że ten 
fakt jeszc:,;e większe nakłada na. na:- obowią.zki i że 
przedewszv:.tkiern będ:demy powol:rni do złoienia 
rachunku z tego, jak w,vpolniliśm _v swe z.adania w ty111 
przełomowy-rn okresie w naszych dziejach. To tei 
najgorętszym moim życzeniem noworocznym jest, 
aby każdy z na.s mógł wrócić- do o~wobodzoncj i 
powiększonej Ojczyzny ,: re<1,lnym pn.eświa,dC7,e· 
niem. iż chlubnie ;;;pel nil swój obowią,:ek dla Poli;ki 
i ,Jej chwały, a Bóg N,1,jw,vżi;;z_v nie<:11 t-ej na.s:,.ej 
praj1y po błogosławi ... 
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