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cz~ II. 
IE IAL URl~WY. 

Z.ARZJplENIE PREZYDENT.A RZECZIPOSPOLITEJ 

z dnia 29 lutego 1968r. 
o mianowaniu Kanclerza n-danu Yrojennego "Virtuti 
Militari" • 

Na podst~wie art.10 ust.2 ustawy z dnia 25 marca 1933r. o orderze Wojennym 
"V:irtuti Militari" /Dz.U.R.P.Nr.2 ,; 1959r. ,poz.4/ miarru.ję na lat dwa, poczynaję.o od 
dnia 7 marca 1968r., Kanclerzem tego orderu 

generała bry~aey Romana SZ~Sia:EGO 

PREZES RADY J.ITNI8.rRó1.1' 
/-/ .Aleksander Zawisz~ 

MINISTER OBRANY NARODOWEJ' 
/-/ stefan Dembiński gen.dyw. 

rnEZYDENT RZOOZYPOSPOL:CTF.J 
/ -/ .A u.gust Zaleski 

ZARZĄDZENIE PREZYDENr.A RZJIDzypQSPOLITFJ 
z dnia 29 lutego 1968r. 

o zv1olzp.eniu członków .Kapituły. orderu wojennego 
!'Virtuti Militari" 

Na podstawie art.10 ust.6. ustawy z dnia 25 rwrca 1933r. o orderze wojemzym 
"Virtuti Militari" /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1959r. ,poz.4/ zwalniam z dniem 6 marca 1968r. 
następuję.oyoh CQ.łonków Kapituły orderu. ?'ojennego "Virtuti Militari" : 

płk.Henryka BOROWIKA 
ppłk. Zu'grunta KUBISZA 
mjr.Bronisława LOKAJ.A 

PRE6YDENI' RZECZYPOSPOLITEJ 
/ -/ .August Zaleski 

PREIBS RADY MINISTRÓW 

/-/ .Aleksander Zawisza 

MINISTER OBRON'L NAROOOWEJ 
/-/ stefan Dembiński gen. eyw .. 
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ZARZAJ)ZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 29 lutego 1968r. 

o powołaniu członlmw Kapituły orderu wojel)l1.8go 
"Virtuti Militari" 

Na podstawie art.10 ust.6 ustayzy z dnia 25 marca 1933r. o orderze wojennym 
"Virtuti Militari" /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1959r. ,poz.4/ powołuję na lat d • .a·., poczynaję.c od 
dnia 7 marca 1968r. następuję.cych członków Kapituły orderu wojennego "Virtuti Mil:Ltari": 

płk. Henryka BOROWIKA 
ppłk. Zu'gnunta KIJBISZA 
mjr.Bronisława UJI\.AJA 

BłEZES RADY MINISTRó1i 
/-/Aleksander Zawisza 

MINISTER OBRONY IURODOWEJ 
/-/Ste:ran Dembiński gen. dyw. 

];'REZYDEN.r RZECZYPOSPOLITEJ 
/ -/ August Zele ski. 

ZARZApZENIE PREZYDENI'A RZECZIPOSPOLITEJ 
z dnia 10 kwietnia 1968r. 

o otwarciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art.2 ust./:L/ dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9_ .e;rudnia 
1939r. o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1958r. ,poz.4/ 
zarzę.dzam otwarcie sosji zwyczajnej Rady Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 Iovietń:1.a 
1968r. 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/-/ .Aleksander Zawis za 

Do Pana 
Bohdana Wendorff'a 

w Londynie 

PREzyl)EN.r RZECZY.POSPOLITEJ 
/-/ .bugust. Zalesld. 

Zwolnienie Ministra_. 

Przychylaję.c się do Pa,ńskiej_ prośby zwalniam Pana z urzę.du Ministra. 

LOndyn, dnia 19 stycznia 1968r. 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/-/Aleksander Zawisza 

PREZl'DENr ~ ED2YPOSl?0Lll'EJ 
/-/ .August Zaleski 
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Mianowanie Ministrów. 

Do Pana 
Pułkownika aud.stefana Gałyńsldego 

w Londynie. 

Y:1.arn.ję Pana Pułkownika Ministrem. 

Lem.cyn, dnia 25 stycznia 1968r. 

PREZIB RADY MINISTRÓW 
/-/Aleksander Zawisza 

Do Pana 
Profesora dr.Jerzego Augusta Gawendy 

w Londynie. 

PREZYDENI' RZFX::ZYPOSPOLITF.J 
/-/ August Zaleski 

Mianuję Pana Profesora Ministrem Y{yznań Religijnych, Oświaty i Kultury. 

Londyn, dnia 12 marca 1968~. 

PREZES RADY ł.ITNISTRÓ17 
/-/Aleksander Zawis za 

PRE.zrnENT RZEC.zyp()SPOLITF.J 
/-/ August Zaleski. 

Ośvó.adczenie Rzędu R.P. 
w sprawie preyjmowania obcego obywatelstwa. 

Rada Ministrów w dniu 27 lutego 1968r. pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów 
~leksandra Zawiszy uchwaliła następuj~ce ośWiadczenie Rzędu R.P. w spraWie przyjmowa
nia obcego obywatelstwa. 

"Nieuniknione w naszym przedlużaj~cym się uchodźstw.ie politycznym zjawisko coraz 
liczniejszych naturalizacji, to jest przyjmowania obywatelstwa kraju pobytu, wymaga 
od Rzęu R.P. zajęcia stana-wiska. 

Rzę.d R.P. pragnie podkreślić, że chociaż w naszych warunkach nabywanie obywa
telstwa obcego i przeto wyzbywanie się obywatelstwa polskiego u,.-,aża za politycznie wy
soce~ niewskazane, nie poczuwa się jednak w prawie i nie chce k:roku takiego zbyt suro
wo osę.dzać. Niewę.tpliwie każdy nabywaję.cy obywatelstwo obce musiał mieć ku tenu po~, 
które uważał za ważne. i7 naszych nieraz ciężkich, przedlużaję.cych się uchodźczych wa
runkach, życiowe potrzeby niekiedy przytępiaj~ u niektórych osób pierv,otne ostre po
czucie potrzeby przetrwania. Wymaga to wyrozumiałości. 

Zrozumienie przez nas samych na uchodźstwie politycznym naszego statusu obywa
telskiego nie pokrywa się z jego zrozumieniem przez rzę.ey mocarstw uznaję.cych rzęd 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Podczas gdy my uważamy, że pozostajemy obywatelami 
Rzeczypospolitej Polskiej tak długo jak długo nie nabywamy obywatelstvre obcego, w 
zrozumieniu tych mocarstw tak długo jak długo nie nabywamy obywatelstwa obcego i nie 
preyjmujemy paszportu n reżymowegd' krajowego czy konsularnego, - pozostajemy "bez
państwowcami" w znaczeniu konwencji z dnia 28 lipca 195lr. 

Jeżeli w odniesieniu do naszych uchodŹców politycznych rzę.dy tych mocarstw \V 

niektórych wypadlvłch stosuję. kwalifikację zbliża~ do poję.cia ''podwójnego obywatelstwa" 
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/które nie jest przewidziane w ustawodawstwie polskim/, to w ioh zrozumieniu mowa jest 
o obyi."mtelstvde nowonabytym i o obywatelstwie polskim, ale tylko w znaczeniu uznawa
nego· przez nie·ustawodawstwa reżymowego. 

Dla nas istota zagadnienia polega na tym, że nabycie obywatelstvra obcego prze
suwa obowię.zek lojalności i odpow:ie dzialności vobec nlad.zy kraju poprzedniego obywa
telstwa, to jest Polski w naszym wypadlo..t, na władze kraju nowego obywatelstwa, zmie
niaję.c przez to zobowię.zania moralne i prawne. Najvcymowniejseym i drastycznym wyrazem 
tego jest przysięga sk:2.adana prey preyjmowaniu nowego obywatelstwa. Eliminuje ona 
niepodzielny obowię.zek lojalności w stosunlru do kraju, którego obywatelstwo porzuca 
się i przesuwa go na kraj, obywatelstwo którego nabywa s~ię. W stosunku do niego po
winna poczę.ó obowię.zywać niepodzielna lojalność moralna i prawna. U nas przysięga 
taka koliduje z art.6 Konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935r. Kolidowałaby ona również 
ze ślubowaniem składanym przy obejmowaniu przeróżnych urzędów np. członka Rzędu R.P., 
jak też przy obejmowan:ill mandatu w Radzie R.P. Toteż ·Rzę.d R.P. nie może i nie chce 
przyczyniać się do wprm7c:1dzania danej jednostki w konflikt z jej własnym sumieniem 
i prayrem, przez narażanie jej na możlil'rość naruszania dawnych i nowych obowię.zlaSw 
loja;t.ności. 

Z uwagi na powyższe Rzę.d R.P. oświadcza, że w świetle naszego polskiego prawa, 
obowię.zuję.oego nas również na uchod.Źstwie politycznym, nasi byli obywatele, obecnie 
naturalizowani, nie mogę. zajmować urzędów i stanowisk wyni.agajęcych składania śluho
wania wierności i lojalności w stosunlm do Państwa ]?olsld.ego. Niemniej oczekuje się 
od nich, że będę. oni nadal pomagać sprawie polskiej wszędzie tam, gdzie nie będzie to 
kolidowało z ich obowię.zkiem lojalności w stosunku do kraju ich nm-rego obywatelstwa. 

Przeto Rzęd R.P. ape],uje do wszystkich ]?olal'JSw, rozsiarzych po całym świecie, 
którzy dla jakichkolwiek będ.Ź powodów i w jakikolwiek sposób nabyli obywatelstwo obce, 
aby współdziałali w miarę możności z Rzę.dem R.P. na rzecz przywrócenia Polsce wolności 
i niepodległości. 

· Najlepszę. lai tew drogę. jest łę.czenie się w .regioMlne niepodległościowe orga
nizacje polonijne dla tym skuteczniejszego wywierania odpowiednich wpłyv.ów na miejsco
we społeczeństwo i na władze, oraz dla tym powszechniejszego utrzyieywania możliwie 
najściślejszej łę.ozności z naczelnymi legalnymi władzami Rzeceypospolitej Polskiej, 
przebywaję.cymi na uchod.Źstvde. 

Dla zrozumiałych ·względów dalsza inicjatym w tych kierunkach może wychodzić 
jedynie ze sf'er polonijnych." 

Oświadczenie Rzę.du R.P. 
w sprawie ostatnich zajść w Warszawie. 

Rada Gabinetowa w dniu 12 msrca 1968r. pod przewodnictTiem Prezydenta Rzeczy
pospolitej Augusta Zaleskiego jednoll\YŚlnie uchvraliła następuję.ce oświadczenie Rzędu 
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ostatnich zajść w Warszawie. 

"Demonstracje polityczne, terenem których stały się ostatnio państwa ujarzmione 
przez Rosję, sę. jeszcze jednym dowodam, że te narody nigdy nie pogodziły się z narzu
conym im .po. ostatniej wojnie porzę.dkiem-społecznym i politycznym. Mted.zynarodowo 
ośrodki w których slrupiaję. się obęcnie zasadnicze decyzje o pr eyszlym układzie sto
sunków na świecie, winny uznać konieczność przywróoenia poszczegpl.n,ym narodom również 
i w tej części naszego globu należnej im wolności i niepodległooci, tak jak o to 
·walczę. w Afryce i w Azji. 

My Polacy zawsze dok.lad.nie zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nasz Naród nigdy 
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nie pog9dzi1 się z :n.arzuconę.. mu obcę ideologi~ i ustrojem. W tych d.Diach cały wolny 
świat uzyskał nowe teg·o dovrody, z których winien wycięghę.ć wlaćoiwe konsekwencje, 
a to przede wszystkim z uwagi na wymogi slll.Szności i sprawiedliwości w atosunl<u do 
Polski. 

Wszyscy powinni zrozumieć, że Naród Polski, który przeszedł tyle ciężld.oh pr6b 
w wieklo.i dziewiętnastym i dwudziestym i pomimo tak usilnej presji okupantów, nie dal 
się zlaniać i pozostał wierny vń.erze i wolności. Nasza młodzież wychowawi.w.ostatnich 
dekadach pod tak czuj~ i wszędzie penetrujęcę ingerencję narzuconych przez Rosję 
komunistycznych władz reżymowych nie. zatraciła i nie zatraci w ża<hzym stopniu poczu
cia potrzeby wolności i niepodległości. 

Pozornie uśpiona na skutek wymogów życia codziennego, została gwałtownie obu
dzona na dźwięk słów, którą już przez kilka pokoleń utrzymywały Naród Polski w goto
wości w każdej chwili do walki o niepodległość Kraju i wolność Narodu. Te sam3 słowa 
z "Dziadów" Mickiewicza -i tym ·razem zelektryzowały przede wszystkim naszę młodzież. 
za którę stanęło cale społeczeństwo polskie. 

Musirey jednak zaapelować do całego Kraju, aby i tym razem nie dal się unieśc 
przechfCzesnemu zapale~, nie zerwał się do czynu przed czasem i nie narażał się przez 
to na ofiary be z pewności osięgnięcia celu. Jeszcze czas wi to nie nadsze~. Mu.simy 
zachować wszystkie nasze siły, musirey szczędzić naszę patriotycz~, wapanialę mło
dzież. Próba sil w Kraju wykazuje natomiast, że już nadeszła pora aby narzucom 
władze poczęły się liczyć z prawowitymi żę.daniami Narodu, a wi szerokim świecie -
że Naród Polski nigdy nie pogodzi się z obcym jarzmem." 

----------------------------------------------------------------------------~-------
Odbito z polecenia Ministra. Sprawiedliwości. 


