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Rok temu caJy Naród Polski okrył się żaJobą.. 
Zginą.ł na posterunku Szef Rządu Polskiego i Wódz. 
Naczelny, generał Władysław Sikorski, który w 
ciężkiej próbie losu , ja.ka. w wojnie obecnej więcej od 
innych na.rodów dotknęła Polskę, stał się 02.ołową. 
poetaoią. w wa.lee o wolność Ojczyzny. 

Historia jego życia. jest wszystkim zna.na, nie będę 
więc szczegółowo powtarz&ł faktów z jego służby 
Ojczyźnie, która iaczęła się od wczesnych lat mło
dości. Pokolenie nasze przygotowywało tajnie walkę 
o niepodległość już niemal od wieku chłopięcego i w 
tej szkole llll łości Ojczyzny kształcił się też i póiniej
szy Wódz Naczelny, generał Sikorski. Zapisał on, 
jako żołnierz, w wa.lee o niepodległość i w walce o 
gra.nice Ojczyzny niejedną. chlubną. kartę, a w Polsce 
Niepodległej zajmował najwyższe stanowiska do 
Szefa. Rządu włą.oznie. Lecz cała jego niespożyta 
energia i talenty polityczne wystiwiły w chwili 
najtra,giczniejszej dla Narodu, gdy wróg zalaJ Kraj 
cały krwią. i poiogą., próbują.o wykreślić imię Polski 
z mapy świata.. · 

Sikorski obejmuje ster Rzą.du Jedności Narodowej 
na. obczyinie i podejmuje pracę nad obroną Rzeczy. 
poapoli tej. 

Ideologiczna podstawa, na której został utworzony 
Rząd Jedności Narodowei, jest głęboko demokraty· 
czna, czemu świadectwo dają. zarówno moje orędzie 
do Narodu z listopada 1939 r., jak i grudniowa z 
tegoż roku deklaracja złożona przez Sikorskiego w 
imieniu Rządu. 

Sikorski \vierzył w Polskę, w jej zwycięstwo i wielką 
przyszłość, wiara ta. była źródłem, z którego czerpał 
swą. niezmordowaną. energię i nie pozwalała mu nigdy 
utracić mocy ducha nawet w chwilach najcięższych , 
a chwil takich było niemało. 

W ciągu ośmiu miesięcy okresu, który nazywa.my 

francuskim, uma,cnia. on stanowisko Polski w obozie 
sprzymierzonych i odbudowuje armię polską we 
Fra.n(?ji, a od pierwszej niemal chwili powstania 
Rzą.du Jedności Narodowej ustala tajny jego kontakt 
z okupowanym Krajem. Powstaje w Polsce tajna 
ekspozytura Rządu, którą. Rzą.d kieruje przez swego 
pełnomocnika. Rozrasta się ona z czasem w 
sprawną i silną. organizację, pokrywają.cą. swą. 
siecią. ca.łą. Rzeozypospolitą i skupiającą koło Dele~ 
gata Rządu zha.rmomzowaną współpracę głównych 
ruchów niepodległej myśli politycznej Krajn. 

Od pierwszej też chwili pnystępuje Sikorski do 
organ:izowania tajnej Armii Krajowej . Polska przez 
swą. Armię Krajową dala przykład nie mają.cy 
precedensu w historii wojen no\vożytnych. W Kraju 
za.jętym przez wroga nieprzebierają.cego w środka.eh 
i starającego się z niebywałym w historii okrucień
stwem zniszczyć wszelki ślad wolnej myśli, powstaje 
tajna armia, zorga.nizo\vana i karna, nie dają.ca. 
zasnąć spokojnie wrogowi pod osłoną jego wyćwi· 
czonych i świetnie uzbrojonych szeregów. Armia 
ta zadaje kłam obwieszczeniom wroga, woła.ją.o na 
świat cały przez swą ofiarną. i bohaterską. a.keję
"Polska jest, Polska iyje ". 

Gdy nastą.pilo załamanie się Francji i straciliśmy 
utworzoną. na jej ziemi poza Krajem armję, która 
weszła już do walki, choć me za.kończyła. jeszcze 
okresu organizacyjnego, Sikorski nie upadł na 
duchu, pomimo, że pokładał we . Francji wielkie 
zaufanie i sentyment i widział w niej główne oparcie 
sprawy polskiej. Przelatuje do Anglii, by przy 
pomocy tego nieugiętego sojusznika. uratować choć 
część naszej armii i by na gościnnej ziemi brytyjskiej 
na.czelne władze Polski mogły kontynuować walkę 
o przyszłość Ojczyzny. 

Na ziemi brytyjskiej zaozą.ł się okres najżywszej 



działalności politycznej Sikorskiego. Zacieśnia ser
decwe węzły łączące Polskę z W. Brytanią. i Stana.mi 
Zjednoczonymi, umacnia kontakty z rządami oku
powanych państw Europy i, po konferencji w St. 
Ja.mes's Pa.lace, inicjuje stałą ich współpracę. 
Wysuwa. projekt Federacji Środkowo-Europejskiej 
oparty o Federację Polsko-Czechosłowacką., jako 
ogniwo w ustroju bezpieczeństwa i pokojowego 
współżycia. narodów po wojnie. 

Przychodzi napaść niemiecka. na. Związek Sowiecki. 
Sikorski, widzą,c możliwości zna.lezienia. podstawy do 
stałej, przyjaznej współpracy z naszym wschodnim 
sąsiadem na. przyszłość a natychmiastowego współ
działania. z nim na. polu walki z niemieckim najeź
dzcą, wyciąga. pierwszy w imieniu Polski, prze
chodzą,c · do porządku dziennego nad wypadkami 
1939 r., dłoń do porozumienia. Zawarta przez 
Sikorskiego ze Związkiem Sowieckim umowa otwie
rała, możliwości znakomitego powiększenia Polskich 
Sił Zbrojnych i wydostania. z ciężkich wa.runków 
bytu Polaków, którzy znaleźli się na odległych zie
miach Zwią,zku Sowieckiego. 

Umowa. ta. nie dała, niestety, tych rezultatów, na. 
jakie miał prawo liczyć Sikorski. 

Nie zaniedbuje on sprawy Polski na żadnym 
odcinku. Z cechują.cą go energią. i niestrudzoną, 
pracowitością dzieli czas pomiędzy swymi dwoma 
obowiązkami Szefa Rzą.du i Naczelnego Wodza. 
Pomiędzy podróżami do New-Yorku i Moskwy i 
prac~ polityczną. w Londynie opracowuje projekty 
organizacji i przeprowadza. inspekcje stale wzras
tającej Polskiej Siły Zbrojnej. 
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Z ostatniej podróży na. Bliski Wschód - nie I 
powrócił ... 
Mówiąc o działalności tego wielkiego Pola.ka. nie- I 

podobna. pominąć jednej jego cechy zasadniczej- I 
stosunku do Kraju. Jego talenty męża stanu i 
ujmujące za.Iety osobiste, a przede wszystkim jego ) 
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energia. czynu, zjednały mu szczerą, sympa.tję i 
szacunek mężów sta.nu Na.rodów Zjednoczonych. 
Kraj zaś, jak to już podkreśliłem na wstępie, widział 
w nim uosobienie idei Polski Walczącej. Ze swej 
strony Sikorski był specjalnie dbały i wrażliwy 'na. 
opinję Kraju. Je.śli przechodził nieraz do porządku 
dziennego nad krytyką przeciwników na. uchodźtwie, 
głosu Kra.ju nasłuchiwał czujnie i podkreślał to, że 
uważa siebie za. sługę i ma.ndatarjusza. Kraju. 

Szczery demokrata., starał się oprzeć a.keję Rządu 
na. współpracy głównych kierunków myśli polity· 
cznej. Jego wizja.przyszłej Polski, to oparte o ideały 
demokracji rządne państwo w którem współpraca. 
wszystkich warstw społecznych, wszystkich równych 
w prawa.eh i obowiązkach obywateli, za.pewni pod
niesienie dobrobytu mas, a państwu rozwój, w 
bezpiecznym pokojowym współżyciu z są.siadami i 
przyjaznych stosuń.ka.ch z całym światem. 
Współpracowałem z gen.Sikorskim wielokrotnie 

w cią,gu 20-tu lat życia państwowego Polski Niepod
ległej; lecz współpraca nasza w · okresie 4-ch lat 
obecnej wojny, w okresie wspólnych trosk, nadzieji i. 
zawodów wytworzyła. stosunek serdeczny i bliski. 
Powstają.ce nieraz różnice zdań pomiędzy na.mi 
wyrównywał nasz wspólny pozbawiony zaintere
sowań ubocznych stosunek do sprawy ojczystej, 
a. nadewszystko nasza wspólna niezachwiana wiara 
w przyszłosć i wielkość Ojczyzny. To tei tragiczny. 
zgon jego odczułem nietylko jako dotkliwą, stratę 
dla Narodu, lecz i ja.ko stratę kogoś bliskiego. 

Bóg Najwyższy powołał go do siebie niespodzianie 
dla wszystkich i niespodzianie dla niego samego, nie 
zostawił też on po sobie testamentu. Jeśliby chcieć 
ten testament odtworzyć z jego czynów i życia, 
brzmiałby on - służba sprawie Ojczyzny bez. wy
tchnienia, niepoddawanie się zwątpieniu na.wet w 
okresach najcięższych i niezłomna. wiara w przyszłość 
Narodu. 

PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW ST. MIKOŁAJCZYKA 
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Żołnierze, lotnicy, marynarze, Polacy, 
Wkra.cza.my w decydują.cą, fazę genera.,nej roz

grywki i porachunku z Niemcami. 
Pa.dł rozkaz rozpoczynają.cy uwolnienie Europy od 

barbarzyńskiej okupacji na.jeźdźców i morderców 
nazistowskich. Wydał go na.czelny dowódca wojsk 
sprzymierzonych - generał Eisenhower. 

Wydal Rozkaz Wolności dla Europy syn wolnego 
na.rodu amerykańskiego, wolnej ziemi Waszyngtona, 
Lincolna., Kościuszki, Pułaskiego, postawiony zgodną 
wolą, Prezydenta Roosevelta. i :Premiera Churchilla 
na. czele sprzymierzonych armii ruszających do a.ta.ku. 

W momencie tak dawno oczekiwanym i utę-

sknionym serca biją żywiej, prężą. się wojskowe 
szeregi, za.ciska.ją. pięści Armii Podziemnej. 

Pola.cy, gdziekolwiek się znajdujecie - czy ja.ko 
żołnierze Armji Polskiej na. ziemi brytyjskiej, czy 
jako lotnicy okryci chwałą w dywizjonach myśliw
skich i bombardujących, czy jako marynarze pod 
banderą polską, czy bohaterstwem okryci żołnierze 
z pod Monte Cassino, -

Pola.CY. - żołnierze Armii Podziemnej - nasza 
odpowiedź: "Rozkaz" ! 

Za. Polskę, za śmierć, głód, poniewierkę, pohań
bienie, za. wolność waszą i. naszą. 

Lecz zwycięstwo zależy nie tylko od wierności 
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rozkazom Na.czelnego Dowództwa. sprzymierzonych, 
ale i od należytego i roztropneg<;> ich wykonywania. 

Polacy - żołnierze oddziałów bojowych, działa· 
jący w szeregach · armii sprzymierzonych, wierni 
rozkazom Naczelnego Dowódcy . wojsk sprzymie; 
rzonych, spełnią. swój obowiązek ofiarnie i z pełnym 
'oddaniem Sprawie, 

Żołnierze Podziemni wykonają rozkazy wydane i 
doręczone im na Jlliejscu dla wypełnienia powierzo· 
nycb im zadań. 

Reszta z was, moi Rodacy - karnie, solidarnie 
będzie współdziałać, pomagać w walce znanymi i 
poleconyre.i im sposobami. 

Podkreślam jednak, że w tym momencie nie 
nadszedł jeszcze czas do otwartego powstania. 
Rozkaz działania obejmuje jednostki specjalne w 
podziemiach, ze specjalnymi zadania.roi. 
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Moment powszechnej walki nadejdzie. Należy 
się do niego przygotować. 

O nim oznajmi wam osobny rozkaz. . 
Polacy, w podziemiach Europy uderzać silnie, 

tam gdzie padły rozkazy. Inni - pomagać, skupiać 
się i czekać na rozkaz, który padnie do generalnego i 
ostatecznego uderzenia. 

Chwila. ta. niedaleka. 
Niech Was prowadzi Bóg, honor i Ojczyzna! 
Śmierć i zniszczenie naszym odwieoznym wrogom 

Niemcom! 
Niech żyje Armia, Lotnictwo i Marynarka Polska ! 
Niech żyją. żołnierze polskiej Armji Podziemnej ! 
Niech żyje wolna. i niepodległa Polska! 
Niech żyją. sprzymierzone arroje wolności ! 
Niech żyje ich na.czelny wódz, generał Eisenhower! 

Tłoczono z poleoonia .Ministra Sprawiedliwości w D1-ukaroi Geo. Barber & Son Ltd. w Londynie. 

Cena 8 pensy. Numer niniejszy możne. naby<! w Ministel'l!twie Sp1·awiedliwości, 30, St. Jomes's St~t. 


