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CZ~~ II. 

!Ylr.AL URZ~·rJY. 

ZARZĄDZENIE PRE2YDENl'.A RZECZYP08roLITEJ. 
z dnia 10 czerwca 1966r. 

o zamknięciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art.2 ust./1/ dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 
1939r. o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U .R.P.Nr. 2 z 1958r,, poz.4/ 
zarzę.d.zam zamknięcie sesji Raccy Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 18 czerwca 1966r. 

HIBZYDENI' RZECZYPOSPOLITFJ 
/ -/ .August zalewski 

PREZES RADi MINISTRó'7 
/ -/ .Aleksander Zawis za 

()Świadczenie Rady Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie uchwal. "Zjazdu Polski Walczę..cej" • 

Rada Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 4. czerwca 1966r. uchwalił.a 
co następuje : 

I. 
Tak zwany "Zjazd Polski Walczę.cej" W · dniach 19-21 maja 1966r. porrnię..l. uch,val.ę 

pod tytuł.em "polityczna organizacja emigracji", w której uznał. zasacy "aktu zjedno
czenia11 z 1954-r. za podstawę działalności politycznej", a "organy polityczne -wyło
nione na czas do wprowadzenia w życie w pehu aktu zje droczenia: radę trze eh, radę 
jedno:foi narodowej i egzelru.tywę zjedmczenia narodowego" - za polskie kierownictwo 
polityczne i w tym charakterże reprezentuję.ce interesy narodu i państwa polskiegd'. 

Uchwalę.. tę.. zjazd us il.uje przekreślić, podobnie jak to uczynił. reżym warszawski., 
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935r. i zlikwidować o~rtę.. 
na tej Konstytucji i obecnie trwaję..cę.. prawn.ę.. oięgl.ość Rzeczypospolitej Polskiej w 
Osobie Prezydenta Rzeczypospolitej i powołanego przez Niego Rzę..du. · 

Tak zwany II Zjazd Polski Walczę..cej" walczy przede wszystkim z Konstytucję.. z 193.5r. 
i naszym legalizroom. Pod tym wzgęd.em idzie ręka w rękę z naszymi wrogami, a dział.a.· 
ność jego jest zgodna z działaniem reżymu korrunistycznego w Polsce. 

Rad.a Rzeczypospolitej Polskiej protestuje przeciwko terru, przeciwko usil.ovraniu 
odrzucenia Konstytucji z 1935r., uznaję.o ję.. za główny nasz oręż n vmlce o Niepod.legla:c 
Polski. 

II. 

Rada Rzeczypospolitej Po4-skiej domaga się zwolnienia wszystkich Polaków pr zeby
waję..cych dotychczas w Rosji /z.s.s.R./ w więzieniach, "lagrach", na zesłaniu lub tak 
zwanym ",·rolnym pos:i.eleniu". 
Rada Rzeczypospolitej Polskiej żę.d.a, aby Rosja /z.s.s.R./ zapłacił.a odszkodmvanie Tym 
setkom tysięcy ozy milionom Polal<I5w, którzy bez jakichkohnek podstaw prawnych byli 
zesłani do Rosji /z.s.s.R./, trzymani w obozach, więzieniach, "lagrach'' lub na "wolnym 
zesłaniu", :c;muszani· do ciężkiej niewolniczej pracy, wreszcie spadkobiercom tych z po
wyższych Polaków, którzy w Rosji /z.s.s.R./ zmarli lub byli tam zamordowani /Katyń i 
inna dotę..d nieuja,mione miejscowości kaźni/. Obo\lię..zek uiszczenia odszkodowania leży 
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obecnie na zwyciężonych Niemcach w stosunku do ofiar hitleryznu. Taki sam obowię.zek 
powinien leżeć także na II zwycięskiej" Rosji /z. S.S.R./. 
Rada Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rzę..d R.P. do poczynienia starań, aby rzeczone 
odszkodowanie było wypłacone. 

Ogłoszenie Glóm1ego Komisarza Wyborczego 
z dnia 30 kvn.etnia 1966r. 

o wyznaczeniu członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na pod.stawie art.l lit.h oraz art.16 lit.c dekretu Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 31 stycznia 1963r. o sposobie powoływania członków Rady Rzeczypospolitej 
Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.l z 1963r. ,poz.2/ na wakuję.ce miejsca członków Rady Rzeczy
pospolitej Polskiej Niezależny Ruch Społeczny wyznaczył .Aleksandra \fierzbickiego i 
ppłk.Ednunda Olszewskiego. 

Loruzyn, dnia 30 kvlietnia 1966r. 
Główny Komisarz \fyborczy 

/-/ Jan Zygnunt Eisler 
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Odbito z polecenia Ministra Spravliedli...-rości. 


