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Poz.: IO-z dnia 24 kwietnia 19i5 r . o zmianie niektórych pt"Zepieów l'O'l'ipon:qdzonia Prezydenta R?.oozypospolitej 
z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i s:i.el'6gowc6w .. . . . . ··: ... 

Poz.: 11 -z dnia 24 kwietnie. 1945 r. o zmianie dekretu Prez;odenta Rzeczypospol itej z dnia 30 marca 1943 r. o wojennym 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 5 KWlETNlA 1945 R. 

o zaopatrzeniu bylyoh członków Rządu 

str. 23 

str. 2-4 

str. 26 

str. 25 

str. 27 

No podstawie art. 79 ust. (2) ustawy kon~ty
tucyjnej stanowię co następuje : 

w ust. l stałego dochodu w wysokości niższej od 
zaopatrzenia, zaopatrzenie ~legi obnjżenin o sumę 
dochodu. 

Art. I. 

Byłym ~łonkom Rządu, zwolnionym z iajm.owa.
nych urzędów po dniu 1 października 1940 r ., 
służy prawo do zaopatrzenia. na czas trwa nia wyjąt
kowych okoliczno.~ci wywoła.nych wojną, w wyso
kości t. 75.-.- miesięcznie. 

Art. 2. 

(I) W razie uzyskania. przez oso by uprawnione 
do zaopatrzenia stałego dochodu w wysokości 
równej zaopatrzeniu lub wyższej od niego, prawo 
do zaopatrzenia gaśnie. 

(2) W rart.:ie uzyskania przez osoby wymienione 

I 
j 

Art. :l. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Pre
zeRowi Ra.dy Ministrów i Ministrowi Skarbu. 

Art,. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z moc~ obowiązującą od dnia l marca 1945 r . 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

P rezes Rady Minis t,rów: T. Arciszewaki 

K.ierown.ik Ministerstwa Ska.rbu : J. Kwapiński 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 10 KWIETNIA 194ó R. 

o Komisji Akade~ek:1eh Studiów Medycyny Weterynaryjnej 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

Art. 1. 

Tworzy się Komisję Akademickich Studiów Medy
cyny Weterynaryjnej pI"Zy Royal (Dick) Veterinary 
College w Edynburgu. 

· A1t. 2. 

Komisja Akademickich Studiów Medycyny We
terynaryjnej posiada uprawnienia rad wydzia,ło
wych polskich szkół akademickich medycyny we
terynaryjnej, określone w ustawie o szkoła.eh a.ka.
demickich z dnia 15. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 1 z 1938 r., poz. 6), z wyją.tkiem. nada.wani.a. 
stopnia doktora i przeprowadzania. postępowania 
habilitacyjnego. · 

Art. :r 
Zadaniem Komisji Akademickich Studiów Medy

cyny Weterynaryjnej jest organizowanie studiów 
medycyny weterynaryjnej przy Royal (Dick) Veteri
nary College w Edynburgu przez dostosowanie i 
uzupełnienie tych studiów do programów obowią
zujących na akademickich uczelnia.eh medycyny 
weterynaryjnej w Polsce. 

Art. 4. 

Komisja Akademickich Studiów Medycyny We
terynaryjnej może zaliczać studja już odbyte przez 
młodzież polską, w Royal (Dick) Veterina.ry College 
w Edynburgu. jeżeli studia te były dostosowane i 
uzupełnione do programów obowiązująoyoh na 
akademickich uczelniach medycyny weterynaryjnej 
w Polsce oraz wydawać dyplomy lekarza medycyny 
weterynaryjnej w miejsce dotychczasowych świa
dectw. 

Art. 5. 

Komisja. Ake.demjckich Studiów Medycyny We
terynaryjnej składa. sję z profesorów zwyczajnych i 
nadzwyczajnych oraz docentów polskich akademic
kich szkół medycyny weterynaryjnej, przebywają
cych w Zjednoczonym Królestwie, powołanych prze-z 
Prezydenta. R zeczypospolitej na wniosek Ministra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

Art. 6. 

Komisja. Akademickich Studiów Medycyny We
terynaryjnej wybiera. na okres jednego roku z 
pośród swego grona. przewodniczącego, którego 
uprawnienia odpowiada.ją uprawnieniom dziekana. 
polskiej szkoły akademickiej . 

Art. 7. 

Dekret wnieJszy obowią.zuje na. cza.s trwania 
wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną. i 
traci moc obowiązują.cą. w terminie określonym 
pr2ez rozporządzenie Rady Ministrów. 

Art. 8. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza. się Mini
strowi Wyznań Religijnych i Oświecenia. Publicz
nego. 

Art. 9. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

1:'•·ezydent, Rzeczypoopolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów: T. Arciszewski 

Kierownik Ministerstwa Wyznań Religijnych 
Ośwjecenja Publicznego: W. Folkierski 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 24 K WIETNIA 1945 R. 

o zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 patdzlernika 1932 r. o słutble wojskowej 

podoftcerów i szeregowców 

N a podstawie art. 63 ust. ( 1) ustawy konstytucyj -
nej stanowię co następuje : · 

Art. i. 
W art. l dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 6 marca 1.940 r. w sprawie zmiany i zawie
szenia. mocy obowiązuj~j niektórych przepisów 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
7 pę.iqzięrnika 1932 r. o służbie wojskowej podo
ficerów i szeregowców (Dz. U.R.P. Nr. 5, poz. 12) 
w miejsce słów: " 105 ust. l lit. a), art. art. 106," 
wstawia się słowa : " a.rt. 106 ust. 2 i 3, art. art. ". 

Art. 2. 

W art. 106 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 7 października. 1932 r. o 
służbie wojskowej podoficerów i szeregowców (Dz. 
U.R.P. Nr. 9, poz. 24 z 1940 r.) zmienionego dekre
tem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia. 2 lipca. 
I941 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie 
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wojskowej podoficerów i szeregowców (Dz. U.R .P. 
Nr. 4, J?OZ. 8) oraz dekretem ·prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 27 października 1943 r. o ochot
niczej służbie kobiet (Dz. U.R.P. Nr. 111 poz. 34), 
w miejsce słów : " od 6 mięsięcy do 1 roku '' wstawia. 
się słowa : " do 3 lat ". 

Art. 3. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini
strowi Obrony Narodowej. 

Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. · 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów: T. Arciszewski 

Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej : 
M. K ukiel Gen. Dyu:. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 24 KWIETNIA 1945 R. 

o zmianie dekretu Prezydenta Rzec1:ypospolltej z dnia 30 marca 1943 r. o woJennym ·podatku dochodowym od pl"tedsiębiorstw 
teglugi morskiej I rybołóstwa morskiego 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj-
nej stanowię co na.stępuje : · 

Art. I. 

W dekrecie Prezydenta ~~czypospolitej z dnia 
30 ma.rea. 1943 r. o ~ojennym podatku dochodowym 
od przedsiębiorstw ź~glagi morskiej i rybołóstwa 
morskiego (Dz. U.RP. Nr. 3, poz. 7) wprowa.d7.a. 
się na.stępujące zmiany: 

l) W art. 2 po wyrazach "za dochód" dodaje 
się przecinek i następujące wyrazy: "bez 
względu na to czy prze<lsięhiorstwo stanowi 
wła.snoi;ć osób fizycznych lu b prawnych." 

2) Art. 2 pkt. 3) otrzymuje następują.ce brzmie
nie: 
" 3) corocznych odliczeli na wspólny dla wszy
stkich statków pr-/;edsiębiorstwa fundusz rezer
wowy, przeznaczony na wykonanie napraw 
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odroczonych z powodu wyjątkowych okoli
czności wywołanych wojną, przeglądów i robót 
klasyfikacyjnych oraz na. przebudowę statków 
w celu doprowadzenia ich do stanu normalnej 
użytkowuości handlowej . 

Coroczne odliczenia· na wyżej wymieniony 
fundusz rezerwowy obli.cza się od wartości 
każdego statku przedsiębiorstwa. Odliczenia 
te wynoszą dla statków, mających w dacie 
'la.mknięcia rachunkowego odpowie.dnie.go okre
su obrachunkowego bądź w da.cie ich zbycia 
lub utraty; 

a) poniżej IO lłl.t wieku 6% ich wartości, 

b) 10 lub więcej lat wieku 12% ich war
tości. 

.Za wartość stat~u uważa się : 

a) jeśli chodzi o statki nabyte przed dniem 
l września 1939 r. - ich wartość na dzień 
l września 1939 r. , 

b) jeśli chodzi o statki ~byte po dniu 31 sierp
nia. 1939 r. - ich cenę pa.bycia. 

Z6 

Powyższy fundusz rezerwowy lub część jego 
niezużyte w ciągu 3 lat od daty ustania. nadzwy
czajnych okoliczności wywołanych wojną na 
którykolwiek z celów, na ja.kie ten fundusz 
jest przeznaczony, podlega doliczeniu do docho
dów przedsiębiorstwa i opodatkowaniu według 
zasad niniejszego dekretu. Rada Ministrów 
może, w drodze rozporz~ien.ia, na wniosek 
Ministra. Przemysłu, Handlu i Żeglugi przedłu- ., 
żyć powyższy termin.". 

3) Po art. 2 doda.je się art. i2a. w następuj!\!cym 
brzmieniu: 
" Nie uważa się za dochód podlegający opo
datkowaniu : 

1) przychodów nadzwyczajnych w postaci sub
wencyj, jeżeli te przychody n.ie stanowią 
periodycznych wpływów ; 

2) wpływów z częściowego lub catkowitego 
spienięienia. objektów majątkowych z za
strzeżeniem, że wpływów uzyskanych ze 
spieniężenia. statków nie uważa się za dochód 
podlegający opodatkowaniu tylko wówczas, 
gdy w okresie 3 lat zostaną użyte na zakup 
nowych statków, który to termin Minister 
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Skarbu w każdym poszczególnym wypadku 
może na wniosek Ministra Przemysłu, Han
dlu i Żeglugi przedłużyć o dalsze 2 lata ; 

3) wpływów uzyskanych z odszkodowań opar
tych na ubezpieczeniu lub innych tytułach 
prawnych za utratę, zniszczenie lub uszko
dzenie statków, maszyn, urządzeń lub 
innego inwentarza. ; 

4:) wpłat z tytułu umorzonych wieriytelności ; 

5) wogóle ta.kich przychodów, które stanowią 
iwiększenie lub wzrost Jl')il,j\tku, lecz ·nie 
stanowią dochodu . ". 

4) W art. 3 w pierwszym zdaniu po wyrazie 
" odpisanie " dodaje się wyrazy " na. zużycje " 
i skreśla się wyra.z " dla. " . 

5) W ą.rt. 4 po wyra.za.eh " prawidłowego odpisa
nia. dla " doda.je się na.stępujące 'Y'yrazy : 
"wszystkich lub poszczególnych rodzajów ". 

Art. 2. 

Upoważnia się Ministra Skarbu do ogłoszenia. jed
nolitego tekstu dekretu Prez.ydenta. R.zeczypospolitej 
z dnia 30 ma.rea 1943 r. o wojennym podatku docho
dowym od przed.si~biorstw i,eglugi morskiej i rybo 
łóstwa morskiego (Dz. U.R.P. Nr. 3, poz. 7) w 
brzmieniu nadanym niniejszym dekretem. 

Art. 3. 

Wykona.nie dekretu niniejszego porucza. się Mioi
strom Skarbu oraz Przemysłu, Handlu i Żeglugi. 

Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów: T. Aroi8ZeW8.a 

Kierownik Ministerstwa. Skarbu i 
Minister Przemysłu , Handlu i Żeglugi ; J . Kwapi:Mki. 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 30 KWIETNIA 1945 R. 

o zmianie dekretu Prezydenta RzeozyP<)spollteJ z dnia 24 listopada 1937 r. o znakaeh wojska i marynarki wojennej 

· Na podstawie art. 63 ust. (1) usta.wy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

Art. L 

W art. 15 lit. b) dekretu Prezydenta. Rzeczypospo
lit.ej z dnia 24 listopada 1937 r. o zna.kach wojska i 
marynarki wojennej (.Dz. U.R.P. Nr . 5, poz. 32 
z 1938 r.), zmienionego dekretem PJ:ezydenta Rz.e
czypospolitej z dnia 15 października 1943 r. o unia.
nie dekretu Prezydenta Rzeczr.eos:eolitej z dnia. 
24 listopad.a 1937 r. o znakach wojska i marynarki 
wojennej (Dz. U.R.P. Nr. 10, poz. 27), na począ.tku 
zdania. wstawia się słowa : " dla wszystkich formacji 
zmotoryzowanych ''. 

Ań. 2. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini
strowi Obrony Narodowej. 

Art. 3. 

Dekret wchodzi w życie 2, dniem ogłoszenia,. 

Prez.ydent R zeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : '.l' . .Arciszewski 

Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej : 

M. K ukiel Gen. Dyw. 
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Część Il 

DZIAL URZĘDOWY 

Zarz~zenie MinisLra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia l 945 r. o uchyleniu rozpol'Ul,dzenia Ministra. Spraw Wojskowych 
z dnia 12 listopada 1939 r. w sprawie działalności Polskiego Ozei'Wonego Krxyia w czasie wojny ... ... ... .. . 

Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 194.'i r. w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Polski Czerwony Kn.yż .. . 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej wygłoszone przez radio londyńskie w Wielktt, Sobotę (:n. [Il. 1945) ... 

DZIAŁ URZE,DOWY 

ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

Z DNIA 29 KWIETNIA 1945 R. 

o uehyleniu rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowyeh z dnia 12 listopada 1939 r. 
w sprawie dzialalnośel Polskiego Czerwonego Krzyża w ezasie wojny 

Art. 2. 

str. 28 
!Itr. 28 

str. 30 

Na podstawie § 48 pkt. 4 statutu Polskiego Czer
wonego Krzyża zarządzam, co następuje : 

Art. I. 
Zarządzenie mniejsze wchodzi w iycie z 

dniem ogłoszenia. 

Uchyla się rozporządzenie Ministra Spraw Wojsko
wych z dnia. 12 listopada. 19:39 r. w sprawie działał· 
ności Polskiego Czerwonego Krzyża w czasie wojny. 

Kierownik Ministerstwa. Obrony Narodowej : 
M. Kukieł Gen. Dyw. 

ZARZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

Z DNIA 30 KWIETNIA 1945 R. 

w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Polski Czerwony Krz.yż 

Na podstawie art. 47 ust. 2 i 4 i art. 60 prawa. o 
stowarzyszeniach z dnia 27 października 19:{2 r. 
(Dz.U.RP. Nr. 94, poz. 808) zarządza się, 
co następuje : 

§ I. 

W statucie stowarzyszenia Polski Czerwony Krzyż, 
nadanym zarządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 
listopada 19:-l6 r. (Monitor Polski Nr. 29:-l, poz. 52:-l) 

w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Rady Mini
strów z dnia. 28 maja 1940 r. w sprawie zmiany 
statutu stowarzyszenia Polski Czerwony Krzyż 
(Monitor Polski Nr. 127--1 :-l:-l, poz. :-l:~), wprowadza 
się następujące zmiany : 

I. W§ l ust. 3 po wyra?.ach "przepisami praw
nymi" umieszcza się kropkę i zawiesza się moc 
obowiązującą pozostałej części tego ustępu. 



Część II. 

II. § 2 ust. 2 ot1'2ymuje brzmienie następujące : 
" Stowarzyszenie Polski Czerwony Krzyż 

może prowadzić swą działalność również za
granicą". 
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lll. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie następu. 
jące: 

" Siedzibę władz centralnych Polskiego Czer- · 
w?nego Krzyia usta.Ja 4arząd Główny w porozu
mteni? z Radą, Główną,, o ile Stowarzyszenie 
·Polski Czerwony Krzyi prowadzi swą działal
ność również zagranicą ". 

IV. W § 24 ust. 10 zawiesza się moc obowią
zującą pierwszego zdania ; członkowie Zanądu 
mogą pobierać wynagrodzenie, którego zs.sa.dy 
ustala Rada Główna na wniosek Za.rz.ą,du Glów-
nego. 

V. Na czas trwania. wyjątkowych okoliczności 
~ywola.nych wojną. zawiesZ&. się moc obowiązu
Ją.cą § 36, a § 36a otrzymuje brzmienie następu
j9,:ce: 

1) Rada Główna. składa się z 18 członków. 
W końcu każdego roku kalendarzowego ustę
paje trzecia część członków Rady, w pierw
szych dwóch latach w drodze losowania., a 
następnie według starszeństwa wyboru. N a 
tym samym posiedzeniu Rada Główna winna 
dokonać wyboru nowych członków ; ustę
pujący członkowie mogą. być ponownie wy
brani. 

2) W skład Rady wchodzą ponadto członkowie 
honorowi P. C. K. 

3) Przewodniczą.cego1 zastępcę przewodniczą.:
cego oraz sekretarza Ra.dy Głównej wybiera 
corocznie Rada Główna ; członkowie Rady 
pełnią swe obowiąq,ki bezpłatnie z wyjątkiem 
Przewod:niczą.cego i Sekretarza Rady Głównej, 
którzy pobiera.ją wynagrodzenie w wysokości 
u~ts.Ionej pr-ze1; Radę Główną. 

4) Posiedzenia Rady Głównej zwołuje Prze
wodniczą.cy przynajmniej ra11, na kwarts.ł. 
Przewodnic11,ący winien zwołać posiedzenie 
dla przyj~cia bilansu i sprawozdania z 
działalności za rok ubiegły (nie później niż 
do 1 ma.ja), dla uchwalenia. pr.ogramu prac j 
preliminarza budżetowego na rok przyszły) 
(nie później nii do 31 grudnia), na iąda.nie 
Zarządu Głównego, Głównej Komisji Re
wizyjneJ, bą,d~ czterech członków Rady 
Główne] ; w ostatnich ttzech wypa<lkach 
posiedzenie winno być zwołane w ciągu 
miesiąca. W posiedzeniach Rady Głównej 
bierze udz,ia,ł delegat Zarządu Głównego bez. 
prawa głosowania. 
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5) Członkowie Rady Głównej nie mogą być 
członkami Zarzą,du Głównego, Komisji Re
wizyjnej i nie mogą zajmować żadnych 
innych stanowisk w stowarzyszeniu Polski 
Czerwony Krzyi. 

6) Z zastrzeieniem wyjątków przewidzianych 
w niniejszym statucie do ważności uchwał 
Rady Głównej potrzebna jest obecność trze
ciej części ogólnej liczby członków i przyjęcie 
uchwały większością głosów. Uchwała o 
wyborze członków Rady Głównej i Zarządu 
Głównego wymaga. obecności conajmniej po
łowy ogólnej liczby członków Rady Głównej. 
W razie równości głosów decyduje głos 
Przewodniczą.cego. Uchwały w przedmiocie 
zmiany statutu i rozwiązania stowarzyszenia 
wymagają, większości dwóch trzecich głosów 
ogólnej liczby członków Rady. 

7) Do Rady Głównej stosuje się odpowiednio 
przepisy § 22 ust. 4, 7, 10, § 24, ust. 9 i 
§ 38 ust. 3. 

VI. W § 37 ust. l w p. pod lit. a) skreśla się 
wyraz "posiedzenia"; w p. pod lit. b) ski:eśla 
się wyrazy" i ich zastępców" ; w p. pod lit. s) 
zamiast -wyrazów " uchwala.nie wniosków " um:ie
szcza się wyraz " decydowanie ". 

VII. W § 3'7 uchyla się ust. 2. 

VIII. § 3'7-a uchyla się. 

IX. Na czas trwania wyjątkowych okoliczności 
wywołanych wojną § 38 ust. 1 otrzymuje nastę
pujące bt:'?,mienie : 

'< Zarząd Główny składa się z 7 - 12 członków 
wybieranych pr-z.ez Radę Główną. W końcu 
katdego roku kalendarzowego ustępuje trzecia 
część członków Zarządu Głównego, w pierw
szych dwóch latach w drodze losowania, a 
następnie według stars7,eństwa wyboru. Ustępu
jący członkowie mogą być ponownje wybrani. 
Gdyby Rada Główna. nie dokonała wyboru w 
ciągu mfosiąca od zawiadomienia o wakują.cym 
stanowisku członka Zarządu, wówczas Zarząd 
Główny moie dokonać wyboru przez kooptację. 
Wybór winien być dokonany więks11,ością. głosów 
wszystkich członków Zarządu Głównego. Zarząd 
Główny wybiera. corocznie spośród siebie Pre
zesa., wice-prezesów, sekretarza, skarbnika., szefa 
sanitarnego i szefa zaopatrzenia. Szefem sani
tarnym może być tylko lekarz. W posiedze
niach Zarządu Głównego bierze udział delegat 
Rady Głównej bez prawa. głosowania.". 

... 



}nienniJc Ust.a.w Nr. 4 

X . W § 38 ust. 3 słowa " powziętą większością 
dwóch t!"lecich głosów przy obecności przynaj
mniej połowy członków " złf.stępuje się słowami 
,.. powziętą większością głosów ogólnej liczby 
członków" 

XI. Zawiesza się moc obowi 48. 

XII. § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie następu
jące: 

" Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić 
na. mocy uchwały Rady Głównej , powziętej po 
wysłuchaniu wniosku Za.rządu Głównego ". 

30 Część U: 

§ 2. 

Mandaty dotychczasowych władz na.czelnych 
P. C. K. wygasa.ją po upływie 3 dni od wejścia. w 
iycie niniejszego zarządzenia. Przed upływem tego 
terminu Rada Ministrów wyznaczy zarządzeniem 
nowe władze naczelne P. C. K. (Radę Główną, 
Za.rząd Główny i Komisję Rewizyjną). 

§ 3 

Za.rządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia.. 

Prezes Rady Ministrów : T. Arciszewski 

DZIAŁ NIEURZ~DOWY 

PRZEMÓWlENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

wygłoszo oe przez radio loodyńskle w Wielką Sobotę (31. Ili. 1945) 

W chwili, gdy zabr-z:mią dzwony Wielkanocne, 
myśli wielkiej rodziny polskiej, rozproszonej po 
ca.łym świecie, zwrócą się ku dalekiemu Krajowi . 
;Dzień Zmartwychwstania. Pańskiego je.~t świętem 
radości. Nie to jednak uczucie przepełnia dziś 
serca nasze. Na z.i.emi naszej niema już brutalnego 
najeidzcy niemieckiego . Stoi on w tej chwili w 
obliczu nieuniknionej klęski, która. na całe wieki 
położy kres jego zbrodniczej .zaborczości , a przecież 
nie nadszedł jeszcze kres naszej niedoli i nie biją 
jeszcze dla na.s dzwony prawdziwej wolności. 

Nie wolno nam wszakże tracić wiary i nadziei i 
pewien jestem, że nikt z Was ich nie stracił i nie 
straci. Wier.Gymy i walczymy. Nikt nie zdoła 
wykreślić z historii heroizmu naszego na.rodu, nikt 
nie zdoła zatrzeć w pa.mięci świata tych ofiar i zasług, 
któreśmy położyli nietylko dla sprawy własnej, 
lec-.G i d la sprawy wszystkich Sprzymierzonych 
Narodów. Jesteśmy i będziemy nietylko na ziemi 
naszej i na mapie Europy, lecz żyjemy i żyć będziemy 
w sercach wszystkich prawdziwie wolnych ludzi. 
Nasza sprawa jest czysta, nasze prawa niewątpliwe. 
Przekreślenie ich byłoby metyl.ko naszą krzywdą, 
gdyż tównałoby się podeptaniu tych zasad, za które 
najlepsi synowie wszystkich wolnych narodów od
dają swe iycie. Przyszły lepRzy świat, o który 
walczymy wraz z narodami zjednoczonymi w boju 
przeciwko ty1:anii dyktatur, nie może być oparty 
na przemocy i krqwdzie. Polska silna i niepod
legła nie jest frazesem, ale istotnym postulatem 
każdego wolnego człowieka i dlatego wierzymy, ze 
$7,tA,ncl.A.r, który powiewał na W est.erplatt,e, nad 
Warszawą. w roku 1939, a ponownie w roku zeszłym 

nad powstańczą Warszawą., który wiódł do zwycię
stwa na Monte Cassino i w Falaise, który powiewa 
na lądach i morzach wszędzie tam, gdzie się toczą 
boje o wolność - załopoce dumnie i radośnie nad 
odrodzoną Polską, rzeczywiście niepodległą. 

Niezłomnie pI"Zekona.ny otem, życzę Wam, Bracia 
w Kraju, w dniu Zmartwychpowstania Pańskiego, 
mocy dalszego wytrwania w dzisiejszych ciężkich 
chwilach. Pewien jestem , że nikt i nic nie -wydrze 
Wam z duszy wierności względem Ojczyzny i jej 
prawowitych władz, ta.k jak nic i nikt nie zdoła 
za.chwiać Waszego umiłowania wolności . 

Bądźcie też pewni , ie czynimy wszystko, 00 w 
naszej mocy, aby ulżyć Waszej doli i, bez względu 
na okoliczności, w ktprych nam maleić się przyjdzie, 
nie ustaniemy w wysiłkach dla naszej świętej sprawy. 

Polakom poza Krajem, za1·ówno tym, którzy 
niosą dla Polski ofiarę krwi i życia w szeregach Sil 
Zbrojnych , jak i tym, którzy jej słu..ią sw11: codzienną 
pra.cą - życzę, aby w serca.eh ich , przepełnionych 
uczuciem miłości Ojczyzny, za.pa.nowa.la. -zupełna 
jedność. Na pokolenie nasze, które przeiyło radość 
odrodzenia, wstrząs klęski, uniesienie wa.lki. a teraz 
mężnie znosi gorycz zawodu, spadło br-.Gemię olbrzy
miej odpowiedzialności, za to, by nie poszła na 
marne krew przelana za Polskę pr%ez miliony jej 
synów. Nie wątpię, ie brzemię to udźwigniemy i ż.e 
będziemy mogli na8zyrn następcom patrzeć w oczy 
otwarcie i śmiało. Spełnimy nasz obowiązek, nie 
wyrzekniemy się na.szych celów, nie zaprzestaniemy 
pracy, a - da Bóg - spotkamy się wkrótce ,v 
Wolnej i Niepodległej Polsce. 

Tłoczono z polecenia Ministra. Sprawiedliw0&:i w Drukarni Goo .. Barb&r & Son Ltd. w Londynie. 

Cena 8 pensów. NWller ni.niejs:,,y moina nabyć w Minis(-0ratwie Sprawiedliwości, 30, St.. J'amos's Street. 


