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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia l kwietnia 1989 .roku 

o budżecie Rządu R.P. na Uchodźstwie na okres 
od 1-go stycznia 1989 roku do 31 grudnia 1989 r. str. 23 

CZj~C II 

DZIAŁ URZ:ij:DOWY 

ZARZ~DZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 15 maja 1989 roku o powołaniu członka Rady 
Narodowej R.P. przedstawiciela Zrzeszenia Ewangeli-
k6w Polak6w w Wielkiej Brytanii. str. 28 

ZARZłDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 22 maja 1989 r. o zwołaniu Rady Narodowej 
R.P. na pierwsze posiedzenie w nowej kadencji str. 28 

ZARZ~DZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 24 maja 1989 r. o powołaniu członk6w Rady 
Narodowej R.P. z tytułu powołania przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej str. 29 

ZARZ~DZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 30 maja 1989 roku o powołaniu członka Rady 
Naroaowej R.P. z tytułu powołania przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej str.29 

ZARZ~DZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 30 maja 1989 roku o powołaniu członka Rady 
Narodowej R.P. z tytułu powołania przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej str.~)O 
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Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na rocznicę 
Konstytucji 3 Maja 

DZ'IAŁ NIEURZ:ij:DOWY 

Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej podczas 
składania Mu życzeń Imieninowych w dniu 4 marca 
1989 roku 

Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej na 
otwarciu Zjazdu Zjednoczenia Polskiego w Wiel
kiej Brytanii w dniu 1 kwietnia 1989 roku 

Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej 
podczas przyjęcia w dniu 3 maja 1989 roku 

CZ:ij;~C I 
7 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 1 kwietnia 1989 roku 

o budżecie Rządu R.P. na Uchodźstwie na okres 
od 1 stycznia 1989 r. do 31 grudnia 1989 roku. 

str. 3 O 

str. 31 

str. 33 

str. 36 

Na podstawie art. 79 ust. /2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię 
co następuje: 

Art. 1 

Kwotę wydatków zwyczajnych na okres od 1 stycznia 1989 roku do 
31 grudnia 1989 roku ustala się na 123,250 funtów szterlingów 
zgodnie z załączonym budżetem. 

Art. 2 

Na pokrycie ustalonych w art. 1 wydatków służą przelewy ze Skarbu 
Narodowego i inne dochody. 

Art. 3 

/1/ W razie gdyby dochody nie wpłynęły w przewidzianej w budżecie 
wysokości, upoważnia się Radę Ministrów do dokonania operacji 
finansowych niezbędnych do pokrycia deficytu; w razie niemoż
ności przeprowadzenia tych operacji, do odpowiedniego zmniej
szenia, na wniosek Ministra Skarbu, preliminowanych wydatków, 
biorąc pod uwagę stopień ważności zadań stojących przed 
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/2/ Dokonanie operacJ1 finansowych może nastąpić po uprzednim 
zasięgnięciu opinii Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz 
zgodnie z Art. 8 /1/d Statutu Rady. 

Art. 4 

/1/ Wydatki Państwowe będą dokonywane na cele wymienione w działach 
i paragrafach budżetu w granicach kredytów otwartych przez 
Ministra Skarbu. 

/2/ Główna Komisja Skarbu Narodowego będzie upoważniać na wniosek 
właściwego Ministra i na pisemne zlecenie Ministra Skarbu od
powiednie ogniwo Skarbu Narodowego do wpłat kwot przeznaczo
nych na pokrycie budżetowych wydatków placówek zagranicznych 
oraz subwencji na miejscowe cele kulturalno-oświatowe przewi
dziane w budżecie. 

Art. 5 

/1/ Rada Ministrów moze przeznaczyć uzyskane oszczędności w posz
czególnych działach budżetu na zwiększenie kredytów, przewi
dzianych na akcję niepodległościową. 

/2/ Ponadto Minister Skarbu może w razie potrzeby na wniosek wł-aś
ciwego Ministra i w porozumieniu z Prezesem Ministrów prze
nosić kredyty z paragrafu do paragrafu w poszczególnych 
działach. 

Art. 6 

Centralne urzędy państwowe, które otrzymają kredyty na pokrycie 
wydatków 'swego resortu, składają Ministrowi Skarbu sprawozdanie 
z kwot wydanych według schematu ustalonego przez Ministra Skarbu 
w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli. 

Art. 7 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu. 

Art. 8 

Sekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowią
zującą od 1 stycznia 1989 roku. 

PREZES RADY MINISTROW 

/-/ Prof.dr.Edward Szczepanik 

MINISTER SKARBU 

/-/ Stanisław Borczyk 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Kaz~mierz Sabbat 
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Budżet wydatków i dochodów państwowych 
na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1989 roku. 

Dział A. 

par .. 1 
li 2 
li 

li 

li 

li 

li 

3 
4 
5 
6 
7 

Dział B 

par„ 1 
li 2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Dział C 

par. 1 

Dział D 

par. 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Urząd Prezydenta Rzeczypospoli~ej 

Prezydent Rzeczypospolitej 
Fundusz dyspozycyjny 
Kancelaria Cywilna /szef i personel/ 
Wydatki kancelaryjne i pocztowe 
Telefony 
Podróże Prezydenta Rzeczypospolitej 
Archiwum Prezydenta 

Rada Narodowa R.P. 

Zwrot wydatków przewodniczącego 
Częściowy zwrot wydatków członków 
zamiejscowych 
Wynajęcie sali 
Wydatki kancelaryjne i pocztowe 
Sprawozdanie Rady Narodowej R.P. 
Oddziały Rady Narodowej R.P. 
Podróże 
Wybory 

Najwyższa Izba Kontroli 

Wydatki NIK 

Rada Ministrów 

Zwrot wydatków Prezesa Rady Ministrów 
i sekretarza R.M. 
Fundusz dyspozycyjny 
Zwrot wydatków Ministrów i Podsekretarzy 
Kierownik Biura Rady Ministrów 
Biuro Rady Ministrów 
Biuro Ministerstwa Skarbu 
Biuro Ministerstwa Spraw Wojskowych 
Wydatki kancelaryjne i pocztowe 
Telefony 
Wydatki reprezentacyjne Rady Ministrów 
Nieprzewidziane 

Rocznie 

Ł 960.00 
600.00 

2400.00 
800.00 

1000.00 
1.200.00 

600.00 

Ł 7560.00 

350.00 

1000.00 
400.00 
200.00 
100.00 
600.00 

1000.00 
3000.00 

Ł 6650.00 

50.00 

960.00 
240.00 

2500.00 
1600.00 
5000.00 
1560.00 
1000.00 
1750.00 
2000.00 

750.00 
200.00 

Ł 17560.00 



Dział 

par „ 
li 

li 

li 

li 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

li 

li 

li 

li 

li 10 

E 

Dział F 

par. 1 

par„ 2 
li 3 
li 4 
li 5 
li 6 
li 7 

li 8 

li 9 

- 26 -

Zewnętrzna Akcja Niepodległościowa 

Zwrot wydatków Min. Spraw Zagranicznych 
Centrala Min.Spraw Zagranicznych 
a/ Sekretarz Generalny 
b/ Biuro 
Kontakty Międzynarodowe 
Placówki zagraniczne, dotacje,konferencje 
Wydawnictwa w języku angielskim: 
a/ Biuletyn informacyjny i inne wydawni-

ctwa 
b/ Polish Affairs 
Wydatki kancelaryjne i pocztowe 
Telefon 
Prenumerata czasopism 
Podróże i łączność 
Nieprzewidziane wydatki 

Rocznie 

300.00 

400.00 
2000.00 

600.00 
3000.00 

2000.00 

2000.00 
1000.00 
1000.00 

200.00 
4000.00 

200.00 

Ł 16700.00 

Wewnętrzna Akcja Niepodległościowa 

Ministerstwo Spraw Krajowych 

Działalność i dotacje 

Ministerstwo Spraw E~igracji 

Konferencje polityczne, udział w zjazdach 
Podróże członków Rządu 
Zwrot wydatków delegatów Rządu i MSE 
Doraźna akcja społeczna 
Rada Pomocy Uchodźcom 
Swiatowy Zjazd Polaków 

Ministerstwo Informacji 

Wydawnictwa w języku polskim 
a/ PAT 
b/ Rzeczpospolita: redakcja 

administracja 
honoraria 
druk 
kolportaż 

c/ Inne wydawnictwa 
Akcja w sprawie Skarbu Narodowego 

8000.00 

2000.00 
1000.00 

600.00 
200.00 
700.00 

1000.00 

900.00 
900.00 

1400.00 
1000.00 

10000.00 
4500.00 
2000.00 
1000.00 



par. 1 O 
li 

li 

li 

11 
i2 

13 

Dział G 

par „ 1 

li 2 

li 3 

li 4 
li 5 
li 6 

Wpływy 

1. 
2. 
3. 
4 . 
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Ministerstwo Kultury i oświaty 

Wydział Oświaty i Kultury 
Subwencje na cele kulturalno-oświatowe 
Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie 
/wydawnictwo/ 
Nieprzewidziane subwencje 

Utrzymanie gmachu przy 43 Eaton Place 

Wydarki osobowe: 

a/ administrator gmachu 
b/ sprzątanie 

Obciążenie stałe: 

a/ podatek miejski 
b/ renta gruntowa 
c/ ubezpieczenie gmachu i windy 
d/ inspekcja i konserwacja windy 
e/ woda 

Stałe wydatki rzeczowe: 

a/ elektryczność 
b/ gaz 
c/ mycie okien 
d/ środki czystości i wydatki domowe 

Zakup inwentarza i naprawa 

Koszty prawne 

Remont domu 

Ł 

Ł 

Budżet Państwowy na rok 1989 

Wpłaty Skarbu Narodowego 
Wpływy z wydawnictw 
Inne wpływy i zwroty budżetowe 
Z funduszu rezerwowego 

Ł 

Rocznie 

200.00 
1500.00 

100.00 
1000.00 

38000.00 

100.00 
1600.00 

7500.00 
130.00 

1800.00 
500.00 
500.00 

1200.00 
2500.00 
150.00 
750.00 

3000.00 

1000.00 

16000.00 

36730.00 

75000.00 
2000.00 

15000.00 
31?.50.00 

Ł 123250.00 



Wydatki 

Dział A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
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Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej 
Rada Narodowa R.P. 
Najwyższa Izba Kontroli 
Rada Ministrów 
Zewnętrzna akcja niepodległościowa 
Wewnętrzna akcja niepodległościowa 
Utrzymanie gmachu przy 43 Eaton Place 

7.560.00 
6.650.00 

50.00 
17.560.00 
16.700.00 
38.000.00 
36.730.00 

Ł 123.250.00 

8 

ZARZ~DZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 15 maja 1989 roku 

o powołaniu członka Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 
przedstawiciela Zrzes·zenia Ewangelików Polskich w W .Brytanii. 

Na podstawie art. 1 punkt /1/ statutu Rady Narodowej Rzeczy
pospolitej Polskiej oraz punkt I ust. 3/ załącznika do Statutu 
Rady Narodowej R.P. /Dz.U.R.P. No. 3 poz. 3 z 1977 r./ powołuję 
na członka Rady Narodowej, w kadencji Rady rozpoczynającej się 
w dniu 10 czerwca 1989 roku jako przedstawiciela Zrzeszenia Ewange
lików Polaków w Wielkiej Brytanii: 

Pana Andrzeja S~GAJŁŁO w Hanwell, Anglia. 

PREZES RADY MINISTROW 

/-/Prof.dr.Edward Szczepanik 

9 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Kazimierz Sabbat 

ZARZ~DZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 22 maja 1989 roku 

o zwołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na pierw
sze posi~dzenie w nowej kadencji. 

Na podstawie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o powołaniu 
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P. No. 3 z 1973 r. 
poz. 4/ oraz art. 11 Statutu Rady Narodowej R.P. /Dz.U.R.P. No. 3 



- 29 -

z 1977 r. poz. 3/ zwołuję Radę Narodową Rzeczypospolitej Polskiej 
na piersze posiedzenie w nowej kadencji na dzień 10 czerwca 1989 
roku. 

PREZES RADY MINISTROW 

/-/ Prof.dr.Edward Szczepanik 

10 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Kazimierz Sabbat 

ZARZ~DZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 24 maja 1989 roku 

o powołaniu członków Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 
z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Na podstawie art. 1 /1/ Statutu Rady Narodowej R.P. /Dz.U. R.P. 
No. 3 poz. 3 z 1977 r./ oraz art. 1 punkt C dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej o zmianie załącznika do statutu Rady Narodowej R.P. 
/Dz.U.R.P. No. 3 poz. 6 z 1983 r./ 

powołuję na członków Rady Narodowej R.P. z tytułu powołania przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej na okres kadencji Rady Narodowej roz
poczynającej się w dniu 10 czerwca 1989 roku następujące osoby: 

1. Panią dr. Lidię Ciołkoszową z Londynu 
2. Pana Ludwika Łubieńskiego z Londynu 
3. Panią Halinę Martinową z Lóndynu 
4. Pana Bohdana Wendorffa z Londynu 
5. Pana Franciszka Wilka z Harrow, Mddx. 

PREZES RADY MINISTROW 

/-/ Prof.dr. Edward Szczepanik 

11 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Kazimierz Sabbat 

ZARZ~DZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 30 maja 1989 roku 

o powołaniu członka Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 
z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Na podstawie art. 1 /1/ statutu Rady Narodowej R.P. /Dz.U. 
R.P. No. 3 poz. 3 z 1977 r./ oraz art. 1 punkt C dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej o zmianie załącznika do statutu Rady Narodowej R.P 
/Dz.U.R.P. No. 3 POZ. 6 z 1983/. 
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powołuję na członka Rady Narodowej R.P. z tytułu powołania przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej na okres kadencji Rady Narodowej roz
poczynającej się w dniu 10 czerwca 1989 roku następującą osobę: 

1. Pana Zygmunta Szadkowskiego w Londynie 

PREZES RADY MINISTROW PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/Prof.dr.Edward Szczepanik /-/ Kazimierz Sabbat 

12 

ZARZ~DZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 30 maja 1989 roku 

o powołaniu członka Rady Narodowej Rzeczypospolitej Pol
skiej z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Na podstawie art. 1 /1/ statutu Rady Narodowej R.P. /Dz.U. 
R.P. No.3 poz. 3 z 1977 r./ oraz art. 1 punkt C dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej o zmianie załącznika do statutu Rady Narodowej 
R.P. /Dz.U.R.P. No. 3 poz. 6 z 1983 r./ 

powołuję na członka Rady Narodowej R.P. z tytułu powołania przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej na okres kadencji Rady Narodowej roz
poczynającej się w dniu 10 czerwca 1989 roku następującą osobę: 

1. Pana Jana Kazimierskiego w Londynie 

PREZES RADY MINISTROW 

/-/ Prof.dr.Edward Szczepanik 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Kazimierz Sabbat 

ORjDZIE NA ROCZNICj KONSTYTUCJI 3 MAJA 

Każdy naród o historycznych tradycjach przeżywał dni chwały 
i dni smutku. Nie brak ani jednych ani drugich w naszej narodowej 
historii. 

W historii narodu naszego wysuwa się na czoło pamięć 
o Konstytucji 3 Maja. 

Była ta konstytucja wyrazem mądro~ci politycznej, zapowiedzią 
reform społecznych i politycznych, nadzieją na odrodzenie i umocnie
nie kraju. Głosiła ideje postępowe wyprzedzające stan umysłów 
w Europie. Była zapowiedzią nowoczesnego my~lenia i organizowania 
Państwa. 
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Została obalona przez obcą i zawistną przemoc, przy współ
działaniu rodzimej małości i samowoli. Ale jej dziedzictwo i jej 
pamięć po~woliła Polsce przetrwać dzieje lat rozbiorów. 

Dziś kiedy Polska wchodzi w okres zmian, narodowi powinny 
przyświęcać te same zasady i te same ideały Polski prawdziwie nie
podległej i wolnej i prawdziwie demokratycznej. 

Londyn, 3 maja 1989 roku PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Kazimierz Sabbat 

DZIAŁ NIEURZ~DOWY 

PRZEMOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
podczas składania Mu Życzeń Imieninowych w dniu 4 marca 1989 r. 

Od trzech tygodni toczą się w Warszawie rozmowy "okrągłego 
stołu" między partią i władzą komunistyczną z jednej strony, a 
z drugiej strony przedstawicielstwem opozycji, ściślej mówiąc 
głównej jej grupy skupionej wokół "Solidarności"; przedstawiciel
stwom powołanym przez Wałęsę osobiście, a więc bez formalnych 
pełnomocnictw. · 

Jakaż to niezwykła zmiana! Po rozgromieniu Solidarności, 
po okresie stanu wojennego, po ośmiu latach uporczywych i bez
względnych prześladowań, więzień, skrytobójczych mordów, władza 
komunistyczna zaprasza opozycję, co prawda tzw. "opozycję 
konstruktywną" do rozmów. Sam ten fakt jest miarą zmian w położe
niu wewnętrznym i zewnętrznym Polski. Wzmacnia te zmiany fakt 
zmian podobnych a nawet dalej idących na Węgrzech a także prze
jawy narodowych dążeń w krajach na obrzeżu Związku Sowieckiego, 
zwłaszcza wśród naszych sąsiadów bałtyckich. 

Jakie jest źródło tej zmiany, a w szczególności zmiany 
w Polsce? Co zmusiło reżym komunistyczny w Polsce, po długich 
oporach, do rozmów? Bankructwo systemu komunistycznego. przede 
wszystkim systemu ekonomicznego, ale także politycznego, społecz
nego i kulturalnego. Po 45 latach rządów doktryny komunistycznej, 
Polska, tak jak i inne sąsiednie kraje zniewolone, jest w osta
tecznym upadku. Gospodarka w ruinie, przemysł przestarzały 
i niewydolny, zadłużenie zagraniczne katastrofalne, brak towarów, 
nędza mas, inflacja, strajki robotnicze. Solidarność nie dała się 
złamać i trwa nadal. Niezależna działalność polityczna rośnie 
na sile, kraj podminowany jest wielką siecią wydawnictw podziemnych 
prawie jawnych. Kraje kapitalistyczne odmawiają dalszych pożyczek 
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warunkując je poszanowaniem praw człowieka. Ciągle jednak Partia 
ma pełną władzę w ręku, ma aparat administracyjny, siły bezpie
czeństwa i wojsko. Ciągle może odwołać się do Związku Sowieckiego, 
ale i tutaj nastąpiły zmiany. Gorbaczow sam stoi wobec niewydol
ności systemu komunistycznego, sam głosi "pierestrojkę" i "głasnost" 
w Sowietach. Interwencja w Polsce mogłaby zagrozić jego polityce 
w Sowietach a nawet jego losowi i jego polityce odprężenia w sto
sunkach międzynarodowych. W takiej sytuacji Partia wystąpiła 
z propozycją rozmów "Okrągłego Stołu" z "opozycją konstruktywną~ 
Prowadzi te rozmowy z pozycji siły - administracyjnej i politycz
nej, mimo słabości ekonomicznej i ideowej. 

Co osiąga opozycja w tych rozmowach? 
Osiąga przede wszystkim prawo do legalnego istnienia i działa

nia, aczkolwiek w ramach niezbyt określonej "konstruktywności". 
Jest to złamanie po raz pierwszy żelaznej zasady totalnej i wyłą
cznej władzy Partii. Może to być, choć nie musi, początkiem 
procesu erozji dyktatury władzy, początkiem pluralizmu politycz
nego. Opozycja otrzymuje zapowiedzi legalizacji niezależnego 
związku zawodowego Solidarność i zapowiedź reform gospodarczych 
negocjowanych z opozycją, zapowiedź zmian ustaw regulujących 
prawa człowieka i prawa obywatela; wreszcie przywilej kluczowy, 
choć ciągle niezbyt pewny, 40% udziału w mandatach do Sejmu. 

Co osiąga władza? 
Zyskuje uznanie prawowitości ze strony uczestników konferen

CJl przez sam fakt podjęcia rozmów i przez deklaracje o poszano
waniu porządku konstytucyjnego PRL. Zyskuje przyjęcie i potwier
dzenie przez opozycję roli kierowniczej dla Partii Komunistycznej. 
Przyjęcie i potwierdzenie przez opozycję roli kierowniczej dla 
Partii Komunistycznej"wyrażone w oddaniu P~ttii 60% mandatów 
sejmowych, całej administracji a zwłaszcza Wojska i sił bezpie
czeństwa oraz poparcie i udział w wyborach ''niekonfrontacyj~ych" 
conajmniej w zakresie owych 60%, a więc w wyborach bez wyboru 
przewidzianych na czerwiec rb. Przez udział w wyborach opozycja 
dokonuje legitymizacji władzy komunistycznej po raz pierwszy 
od 1945 r. Zobowiązuje się również do współdziałania z władzą 
w zakresie politycznym i gospodarczym, jak np. gaszenie strajków. 
Wałęsa gaszący strajki to wymowny symbol. 

Jakie jest nasze stanowisko wobec rozmów "Okrągłego Stołu"? 
Widzimy korzyś.ci, jak.ie z tych rozmów dla społeczeństwa w Kraju 
wyniknąć mogą. Nie wyznajemy zasady "im gorzej w Polsce, tym 
lepiej". Głosiliśmy i głosimy potrzebę rozwagi w działaniu. 
Widzimy potrzebę niezależnego organizowania się społeczeństwa, 
które od 45 lat było pozbawione tej podstawowej potrzeby. 
Rozumiemy potrzebę realizmu w działaniu i metody stopniowego 
zdobywania podmiotowości. Nie rzucamy oskarżeń. Nie wątpimy 
w patriotyzm negocjatorów i w to, że pragną oni Polski wolnej 
i suwerennej tak jak i inni. Czekamy na zakończenie rozmów 
i ich wvniki. 
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Trzeba dodać, że sytuacja międzynarodowa sprzyja dziś 
dążeniom wyzwoleńczym w Europie Srodkowej. Po wielu bowiem 
latach sprawa Europy Srodkowej, zniewolonej przez Sowiety w na
stępstwie jałtańskich pouozumień, staje się przedmiotem szerszej 
debaty międzynarodowej. Powinno to rzutować na tok rozmów 
w Warszawie. 

Doświadczenie historyczne Polaków jednak wskazuje na potrzeb 
pluralizmu dróg wiodących do wyzwolenia. Nie mogą zamilknąć 
"niezłomni". Obok programu "reformistycznego" konieczny jest 
program "niepodległościowy". Nie przeszkadzamy w rozmowach, 
będziemy się cieszyć z tego co uda się osiągnąć, ze zmian, które 
przyniosą, ale te ruchy i te wypowiedzi, które głoszą pełny 
program niepodległościowy, nawet jeśli jeszcze odległy, są nam 
bliskie. Będą one rosnąć na sile, bo taka jest i tradycja i natura 
Polaków. Emigracja niepodległościowa od 50 już lat głosi prawo 
Polski do niepodległości, wolności i demokracji i o te prawa 
walczy konsekwentnie. W ostatnich 15 latach hasła te znalazły 
w Kraju bardzo żywy odgłos i poparcie wśród ruchów wolnościowych 
i demokratycznych. Oczywiście dobrowolne legitymizowanie władzy 
komunistycznej przez działaczy krajowych utrudni naszą rolę 
w Kraju i na terenie międzynarodowym. Uważamy jednak, że legalizm 
na uchodźstwie nie jest celem samym w sobie, lecz skutecznym 
narzędziem walki o niepodległość i suwerenność. W tej sytuacji 
potrzebny będzie zwiększony wysiłek i nasz i tego nurtu w Kraju, 
który będzie nadal domagał się niepodległości i suwerenności 
i demokracji. Ale rola nasza i nasze podstawy polityczne i prawne 
pozostają niezmienione. Dopóki na ziemi polskiej nie zbierze się 
suwerenny Sejm Rzeczypospplitej Polskiej, wybrany w wolnych, 
powszechnych demokratycznych wyborach, Sejm, w ręce którego 
Prezydent Rzeczypospolitej złoży pieczęcie i symbole suwerenności 
dotąd trwać będzie nasza służba. 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

na otwarciu Zjazdu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej 
Brytanii w dniu 1 kwietnia 1989 roku 

Panie Prezesie, Panie i Panowie, 

Zjazd dzisiejszy, ten sejmik polski w Wielkiej Brytanii, 
odbywa się w 50-tą rocznicę wydarzeń w historii Polski, które 
określiły nie tylko nasz osobisty los i nie tylko los narodu, 
ale los Europy. Trudno bez wżruszenia myśleć o tych dniach 
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wrześniowych, dniach zalewu przez druzgocące siły ognia i Żelaza 
niemieckiego, dniach walki beznadziejnej, rozpaczy, żalu i zawodu. 
W tych dniach Naród nasz dokonał wyboru - walki aż do zwycięstwa. 
Jesteśmy tutaj wypełniając ten wybór do końca. 

Może zjawić się pytanie, czy mogło być inaczej, czy musiało 
być tak jak było. Czy polityka polska nie popełniła w 39-tym 
roku historycznego błędu. Czy nie należało pójść z Rosją lub pójść 
z Niemcami, a nie podejmować samotnej walki, licząc jedynie na 
odległych sojuszników Francję i Anglię. Takie trzy wybory stały 
przed narodem polskim w 39-tym roku. Pomyślmy przez chwilę. 
Pójście z Niemcami, do czego zachęcał nas Hitler od przyjścia do 
władzy w Niemczech, przy filozofii hitlerowskiej Niemców jako 
narodu panów, a narodów słowiańskich jako narodów pod ludzi, 
oznaczałoby nie tylko powrót niemczyzny na granice z 1914 roku, 
ale oznaczałoby także wyniszczanie narodu polskiego i zamianę go 
w naród niewolników. Inaczej wyglądałby świat, gdyby decyzja 
polska była inna. Zapewne po dzień dzisiejszy cała Europa, a także 
świat jęczałby pod niemieckim butem, sprawnie funkcjonującym. Nie 
był to wybór, którego można było dokonać. Był inny wybór: pójścia 
z Rosją przeciwko Niemcom. Zachęcali nas do tego Francuzi. Cóż 
by taki wybór oznaczał? Zabór ziem wschodnich Rzeczypospolitej, 
zniewolenie narodu polskiego i zniewolenie narodów sąsiednich, 
zapanowanie komunizmu na naszych ziemiach i zapewne w całej Europie, 
zrobienie z Polaków wówczas rzeczywiście narodu sowieckiego, 
mówiącego językiem polskim. Patrząc z perspektywy SO-lecia, możemy 
powiedzieć, że jedyny wybór, jaki stał przed nami, było podjęcie. 
walki, nawet beznadziejnej, walki, która uratowała nie tylko 
honor, bo to rzecz niewymierna, ale uratowała przy ogromnych 
stratach istnienie narodu polskiego. Naród pozostał i pozostała 
państwowość polska. Pozostała dlatego, że był wrzesień - tragiczny 
ale otwierający dalszą drogę i nadający sprawie Polski wymiar 
międzynarodowy, czyniący z wojny polskiej wojnę światową - że był 
rząd polski na uchodźstwie, że były Polskie Siły Zbrojne okryte 
chwałą, w której mieliśmy zaszczyt służyć, że była Armia Krajowa 
i opór całego narodu. To były warunki, które uniemożliwiły 
w Jałcie zniszczenie państwowości polskiej. Gdyby nie udział Polski 
w obozie aliantów, bylibyśmy prawdopodobnie siedemnastą republiką 
sowiecką, a obok nas takimi republikami byłyby nasze sąsiednie 
narody, że los Polski dziś rozstrzyga o losie sąsiadów. I dlatego 
w ten rok SO-lecia, kiedy zaczynamy obchody narodowe w całym 
świecie, potrzebna jest myśl o tym jak celowe było nasze poświęce
nie, naszego pokolenia, jak słuszną drogę, chociaż ciężką naród 
polski wówczas wybrał. 

Ale przy okazji dzisiejszego spotkania trudno nie poświęcić 
paru chwil uwagi zagadnieniu, które nas dzisiaj, w tych dniach 
i tygodniach wszystkich zajmuje: - rozmowy "Okrągłego stołu" 
w Warszawie. Po 4S-ciu latach władzy komunistycznej okazało się, 
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że ta władza absolutna i pełna doprowadziła kraj do upadku i skraj 
nej ruiny trudnej do wyobrażenia. I oto partia komunistyczna · 
stanęła w sytuacji, że nie może dalej ujechać. Odwołuje się więc 
do społeczeństwa o współdziałanie, bo władzy z rąk nie chce wypuśc 
bo dyspopuje administracją, wojskiem i policją. To, że do tych 
rozmów dojść musiało to jest triumf społeczeństwa, to wynik naporu 
społeczeństwa. Ocenom tych rozmów i ich przebiegowi poświęcają 
wiele uwagi wszystkie pisma polskie w kraju: jawne, tajne, pół
tajne i pisma na emigracji. Nie ma potrzeby przypominania tych 
ocen. Dostrzegamy w nich strony pozytywne - powtarzam: nie jesteśm 
zwolennikami hasła "im gorzej w kraju, tym lepiej", cieszymy się 
z przewidywanej poprawy, z każdego wzmocnienia społeczenstwa 
obywatelskiego. Dostrzegamy też błędy, czy też braki w tych rozmo
wach, które są dla nas widoczne. W rozmowach tych nie uczestniczym 
bezpośrednio. Jesteśmy pośrednio w nie wciągnięci w dwojaki sposćb 
Po pierwsze przez to, że jako Polacy mamy i prawo i obowiązek wyp~ 
wiadania się na temat rozwoju losów Polski, na temat przyszłości 
Polski. U podstaw naszej emigracji był protest przeciwko rzeczywi
stości i było zrozumienie podziału ról między Krajem a emigracją. 
Kraj musiał się ugiąć, żeby przetrwać. Zadaniem emigracji było 
zajmowanie postawy, którą w różnych czasach określano jako postawę 
niezłomną. Można na pochwałę emigracji powiedzieć, że tę niezłomna 
postawę emigracja w znakomitej większości zachowała. Trudno może 
w tym momencie powstrzymać się od przytoczenia pięknego przykładu 
starego dowódcy 1-szej Dywizji Pancernej, mojego dowódcy, generała 
Maczka, który na uwertury reżymowe odpowiedział: "40 lat za póino" 
Chwała mu za takie stanowisko. Ten podział ról pozostaje nadal. 
Jakiekolwiek będą wyniki "Okrągłego stołu", nie przyniosą one 
spełnienia tych celów, o które walczyła, walczy emigracja i o któDe 
walczy Kraj. Będą te wyniki stanowiły poprawę, będą stanowiły post 
i podstawę do dalszej akcji. Na terenie Kraju nie wszyscy biorą 
udział w tych rozmowach. Bierze w nich udział tak zwana "opozycj 
konstruktywna", która gotowa jest brać udział w wyborach, które 
nie będą wyborami. Ale i na terenie Kraju istnieje coraz bardziej 
rosnąca na sile grupa działaczy, organizacje niepodległościowe, 
organizacje niezależne stawiające sobie ten sam cel, który stawiaj 
sobie "niezłomni" z Londynu i z innych miast emigracji: Polskę 
prawdziwie wolną i suwerenną. Ich siła będzie rosnąć. Nie potępia
my tych, którzy szukają porozumienia z władzą jako metody, bowiem 
i oni - jako cel dalszy - widzą wolność Polski. Ale ci, którzy 
wyznają podobne hasła jak my, którzy te hasła głoszą, zasługują 
na nasz szacunek i na poczucie wspólnoty. Nie ma wątpliwości, że 
ten nurt życia politycznego w Kraju będzie rósł. 

Po drugie jesteśmy przedmiotem ofensywy reżymu. Wydawało się 
i tak mówiono, że wyrzuceni jesteśmy na śmietnik historii, że 
emigracja nie ma znaczenia, a tymczasem okazuje się, jak wainą jes 
emigracja, skoro tyle uwagi poświęca się emigracji i tyle zabiegów 
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o jej pozyskanie. Widocznie nasza rola nie była taka mała. 
Wydawało się jeszcze parę lat temu, że perspektywa historyczna 
do odzyskania wolności jest jeszcze bardzo daleka, Brzeziński 
mówił o latach czteidziestu jeszcze trzy lata temu. Dzisiaj 
wydaje się, że perspektywa ta ulega znacznemu skróceniu. Ulega 
skróceniu dlatego, że nie tylko w Polsce, ale w całym bloku 
następują zmiany, które jeśli nie są nieodwracalne, to będą 
niesłychanie trudne do odwrócenia. 

Zapewne nie wystarczy czasokresu życia naszego żołnierskie
go pokolenia na to, żebyśmy ujrzeli dzień wolności, ale możemy 
mieć poczucie, że dobrze spełniliśmy swój obowiązek i w mundurach 
i w szeregach i w życiu późniejszym i że w historii Polski 
nasza rola znajdzie omówienie o ocenę sprawiedliwą. 

Zjednoczenie Polski w Wielkiej Brytanii przez cały ten 
czas - a byłem u kolebki Zjednoczenia wtedy, kiedy się tworzyło 
- Zjednoczenie Polski w Wielkiej Brytanii stanowi chyba naj
bardziej sprawną ze w~zystkich organizacji centralnych w skupi
skach polskich w świecie. I dlatego przy tej okazji chcę 
wyrazić Zjednoczeniu uznanie za te wiele lat pracy i życzenie, 
aby nie osłabło w pracy aż do dnia wyzwolenia Polski. 

PRZEMOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

w dniu Swięta Narodowego 3-go Maja. 

Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzeczypospolitej podaje do 
wiadomości tekst przemówienia Prezydenta Rzeczypospolitej Kazimierza 
Sabbata z okazji Swięta Narodowego 3-go maja wygłoszonego na 
uroczystym zebraniu w siedzibie Prezydenta R.P. w Londynie w dniu 
3-go maja 1989 r. 

Wobec tego iż większość zaproszonych gości nie było polakami 
Prezydent R.P. Rzeczypospolitej przemówienie wygłosił po angielsku. 

My Lords, Ladies and Gentlemen ! 

I wish to welcome you to the seat of the Polish Government 
in Exile on the occasion of our Polish National Day. In particular 
we are glad to have with us Mr.Cecil Parkinson, Minister for Energy 
and his wife, but here with us in his capacity as the President 
of the Anglo-Polish Conservative Association, we welcome members 
of Parliament, we welcome our staunch friends, the Father of the 
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House Sir Bernard Braine, always ready to speak on our behalf 
and Sir Frederick Bennett chairman of the Katyn Memoriał 
Committee, which I am glad �o say, can at long last see the 
results of many years of perseverance. The Soviets are almost, 
but not quite, ready to admit their responsibility for the 
hideous murder of 15,000 Polish officers war prisoners in 1940. 
We welcome Lady Bennett,President of the Anglo-Polish Society. 
We welcome our friends representing other captive nations of 
Central and Eastern Europe, with whom we share the e�iles lot, 
the same purpose and hopes for the future of our countries. 

Sadly, we miss our trusted friend Lord Chelwood, who as 
Tufton Beamish had the wisdom and courage to condemn the Yalta 
decisions in 1945 in the House of Commons. He used to be with 
us on such occasions as today. 

We are celebrating the anniversary of the May 3rd 
Constitution adopted in Poland in 1792. This Constitution 
espoused the same ideas as those of the American Constitution 
of 1783. The Constitution was destroyed by the finał partition 
of Poland. Central Europe had to wait another century for the 
establishment of democracy. 

After the Teheran and Yalta Agreements the concept of 
Central Europe, even the term itself, disappeared from the 
political vocabulary for 45 years. Only West and East Europe, 
a divided Europe, remained, the West Europe of Nato, the 
European Economic Community, rich and free, and East Europe of 
the Warsaw Pact, exploited by the Soviets, poor, .miserable 
and opressed. 
The arms· race was on and the danger of open conflict ever prese 
For the captive nations of Central Europe there was only one ai 
· ::� to survive, and yet there were repeated attempts to gain
more freedom.

The days of reckoning caught up, at long last, with the 
Soviet empire.Gorbatchov announced his "new thinking", "glasno 
and "perestroika". Obviously, the Soviet empire can no longer 
cope. They offered arms reductions, and partial troop withdrawa 
from Central Europe is taking place. National upheavals flare 
up unexpectedly in various peripheral republics - Armenia, 
Georgia, Tadjikistan. Central Europe is simmering again - The 
Baltic Republics Poland and Hungary. In the latter countries 
the ruling communist parties make a pretence that they are 
prepared to share power with the opposition, always on conditic 
that the communist party retains full control. Such steps no 
doubt indicate the weakening and not the strength of the party. 
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Needless to say that, however these improvements are 
welcomed, and welcomed they are, they fall far short of the 
minimal standards of democracy. "Non-confrontational" elections 
are not free elections - 35% of members of the Sejm allowed for 
the so called "constructive opposition do not make a democratic 
parliament. There remains the in-built communist majority in the 
parliament. The posts of head of government and head of State 
endowed with the powers of the First Secretary of the communist 
party, the full control of security services, police and the Army 
give the communist party full control of the country. The odium 
of failure, however, the reponsibility for bad government, and 
especially for bad economy will be shared by the opposition. 

For these reasons further pressure from the free countries 
and the pressure from exiles like ourselves should be continued. 
It has proved effective. 

Central Europe as a political phenomenon is gradually 
returning and reappearing as a legitimate and essential subject 
of international relations. Some Western politicians are demanding 
the implementation of the Yalta agreements. They maintain that 
these agreements were not bad, but that they were not implemented 
by Stalin. Whatever the hopes and intentions of the signatories 
were, they meant in practice the division of Europe. Therefore 
Yalta should be reversed not re-established. 

We recently received an appeal from the Hungarian Democratic 
Forum which we understand now functions officially in Hungary. 
Our Hungarian friends are calling for the creation of a supra
national entity of Central European countries in order to face 
the challenge of a Europe of to-morrow. We fully support such 

· calls. The era of aggressive nationali~m in Europe is over. 
The experiment of Western European Community of Nations has proved 
very successful, both in economic and political terms. What can 
be more convincing than, say, the Franco-German unity of sovereign 
states who for sucha long time were mortal enemies ! Similar 
co-operation between the nations of Central Europe is essential. 
The countries of Central Europe for centuries were a part of 
Europe and shared in culture and civilisation of Western Europe. 
They are longing to be associated with the West European Community 
and are waiting for practical steps leading to such development. 

It took 45 years for Central Europe to re-appear again. 
Let it grow in strength and take up again its rightful share 
in the Europe of to-morrow, a Europe much more united and 
interdependent. 

Thank you my Lords, Ladies 'and Gentlemen for being with 
us today. 

--================================================================== 

Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości 

======================================================-===========--


