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TREś(J DZIAŁU URZljDOWEGO: 

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 
d11ia 2 listopada 1939 r. o rozwiązaniu Sejmu i 
Senatu. 

Pismo Pana Prezydenta Rzeczypospolit2j z 
dnia 7 listopada 1939 r. ·..:walniającc:· Marszałka 
Polski Edwarda Smigłego-Rydza ze stanowiska 
Naczelnego Wcdza i Generalnego fospektora Sił 
Zbrojnych. 

Pismo Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 7 listopada 1939 r. mianujące Generała 
Dywizji Władysława Sikorskiego Naczelnym Wo
dwm i Crneralnym Inspektor2m Sił Zbrojnych. 

Odezwa Prezesa Rady Ministrów Gern::-rała 
Dywizji Władysława Sikorskiego i Rządu Rze
czypospclitej Polskiej z dnia 6 października 
1939 r. do Narodu. 
Odeżwa Rządu do uchodźców z dnia 2 { paź

dziernika 1939 r. 

DZIAŁ URZĘ:DOWY 

-ooo-

ZARZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 2 LISTOPADA 1939 ROKU 

O ROZWIĄZANIU SEJMU I SENATU 

W Zarządzeniu Pr"':.:ydenta Rzeczypospolitej z 

dnia 13 wr".leśnia 1938 roku, rozwiązującym Iz

by Ustawodawcze, wybrane we wrześniu 1935 

rolm, Prezydent Rzeczypospolitej wskazał jako 

przyczynę ich rozwiązania, że w szerokich ma

sach narodu wzrosło zrozumienie potr:.:eby czyn

niejszego współdz.iału w pracy dla Państwa, że 

przeto ·:iależy odnowić skład Izb, ażeby mogły 

one dać pełniejszy wyraz nurtującym w społe

czeństwie prądom. Równocześnie Prezydent Rze-

PISM O 

PANA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 7 LISTOPADA 1939 R. 

ZWALNIAJĄCE MARSZAŁKA POLSKI 

EDWARDA SMIGLEGO RYDZA 

ZE STANOWISKA 

NACZELNEGO WODZA I GENERALNEGO 

INSPEKTORA SIL ZBOJNYCH 

Do Pana 

Marszałka Polski 

EDWARDA SMIGLEGO-RYDZA 

Nac..:elnego Wodza i Generalnego Inspektora 

Sił Zbrojnych. 

Nawiązując do pisma Pana Marszałka z dnia 

27 października r. b., w którym złożył Pan swoją 

funkcję , na podstawie art. 13. ust. (2). pkt. d. 

wolą, stanąłem na c:..:ele Rządu Jedności Narodo
W €j i objąłem Naczelne Dowództwo podlegają

cych mu sił zbrojnych. 
W momencie tym ślubuję Tobie, Narodzie Pol

ski, oraz Cieniem poL:głych obrońców Ojczyz
ny i wolności ,. jak i bohaterom Warszawy, Mo
dlina, Westerplatte i Hdu, a wreszcie wszystkim 
Nieznanym żołnierzom Rzec:..:ypospolitej, którzy 
spełnili swój najświętszy wobec Polski obowią

zek, - że i ja go spełnię tak, jak mi h rnor żoł · 

nierza i Polska nakazuj,e. Tak mi dopomóż Bóg. 
Oświadcz.am w imieniu własnym oraz imieniem 

Rządu, że jedynym celem Rządu Jedności Naro · 
dowej będzie odbudowanie Polski wie:lkiej i rząd

nej, która bęC:·- ie dla wszystkich swoich obywa
teli !la równi sprawiedliwą. Pragnę, ażeby te 
słowa zapadły głęboko w serca Polaków, którzy, 
wraz z naszą bohate-rską Armią dowiedli czy
nem swej bezgranicznej miłości i ofiarności dla 
Ojczymy. 

Ustawy Konstytucyjnej zwalniam Pana Marszał- Krew przelana przez cały Naród, przez miljony 

ka ze stanowiska Naczelnego Wodza i Generalne- lud:..:i ze wszystkich warstw i wszystkich stanów, 
nie pójdzie- na marne. Zaciągnięty przez Mocar

go Inspe·ktora Sił Zbrojnych. 
stwa Zachodnie dług moralny wobec Polski bę 

Ambasada R.P. w Paryżu, dnia 7 listopada 1939 r. dzie spłacony . Zgodnie z zapewnieniami naszych 

Prezydent Rzeczypospolitej szlachetnych Sprzymierzeńców , nie· usta!lą oni 

(-) Wladys,law Raczkiewi,cz pospołu z nami w walce o ostateczny tryumf wol

-o Oo-

PISM O 

PANA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 7 LISTOPADA 1939 R. 

MIANUJĄCE GENERAŁA DYWIZJI 

WLADYSLA W A SIKORSKIEGO 

NACZELNYM WODZEM I GENERALNYM 

INSPEKTOREM SIL ZBROJNYCH 

Do Pana 

Generała Dywizji 

WLADYSLA WA SIKORSKIEGO 

Na podstawie art. 13. ust. (2) pkt. d. Ustawy 

ności, prawa i sprawiedliwości. Polska wyjdzie 
z tej walki wzmocniona - by trwać na wieki. 

O ustaleniu pr..;yczyn, które doprowadziły do 
zajęcia całego obszaru Polski przez Niemcy i 
Rosję, zdecyduje Historia oraz Naród · po oswo
bodzeniu naszej ziemi. 

Obecnie w imieniu Rządu Rzeczypospolitej i 
Narodu oświadczam uroczyście w obliczu całego 
świata, że nowy rozbiór paf1stwa polskiego jest 
gwałtem, którego nigdy nie uznamy. Nie umają 
go równkż, pod żadnym warunkiem, !łasi Sprzy· 
mierzeńcy i Przyjaciele. 

czypospolitej wyra:.lił oczekiwanie, że nowe Izby Konstytucyjnej mianuję Pana Generała Naczel·· 

zajmą stanowisko w sprawie ordy:iacji wybor- nym Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił 

Polska, Jej Naród i Jej Duch, Jej pełny chwa
ły tysiącletni dorobek cywilizacyjny, są nks-
mierte-lne. żyjącym symbolem wielkości Ducha 
Polskiego jest Ignacy Paderewski. Wobe·c Niego 
ponawiam ślubowanie , że służyć będziemy Pol
sce ze wszystkich swych sił wieruie·, uczciwie, 
wytrwale i niezłomnie. 

czych do Sejmu i Senatu. Zbrojnych. 

Wybory, przeprowadzone w listopadzie 1938 Ambasada R.P. w Paryżu, dnia 7 listopada 1939 r. 

roku ani Izby, które z nich wyszły, nie zadość

uczyniły potrzebom Państwa, wskazanym w po

woła:iym powyżej Zarząd;;eniu Prezydenta Rze

c:>,ypospolitej. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 

13. ust. (2) pkt. h. Ustawy Konstytucyj11ej, roz· 

wiązuję Sejm i Senat z dniem dzisiejszym. 

Ambasada R.P. w Paryżu, dnia 2 listopada 

1939 roku. 

Pr~zydent Rzeczypospolitej 

(- ) Wlrtrlysla·w Raczkiewicz 

·- -o Oo-- -

Prezydent Rzeczypospolitej 

(-) Władysław Raczkiewicz 

-ooo-

ODEZW A 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

I RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

DO NARODU POLSKIEGO 

Rodacy, 

W tej dziejowej dla Narodu chwili, jedynie 
czyny, a nie słowa mają znaczenie. Dlatego po 
wodowany twardym obowiąz.kiem żołnierskim, 

rodejmuję działanie. W pełnym porozumieniu 
z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej i za Jego 

Zapewniam uroczyście naszych potężnych So
juszników, że Polska pozostanie be . .: .w:z,ględnie 

wierna danemu prz·ez Nią słowu. Armia Polska, 
formowana na ziemi francuskiej, pod mojem do
wództwem, przejmuje· z rąk skrwawionego Na

rodu walkę o wielkość Ojczyzny, a spełniając 

przypadającą Jej rolę dziejową, bronić będzie z 
bezgranic.::nym poświęceniom naszej wiary, ho

noru, wolności i naszych odwiecznych praw do 
niepodległego bytu państwowego. 

Chyląc czoła przed Cieniami Bohaterów, któ
rzy polegli na polu chwały, wzywam wszystkich 
Polaków, gdziekolwiek się znajdują, do ofiarnej 
i karnej służby żołnierskiej i do dalszej nieugię 
tej walki o święte nasze prawa. 

Paryż, dnia 6 paździemika 1939 r. 
-Prezes Rady Ministrów 

(-) Gen. Dyw. Wladysla,w SUwrslci 
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ODEZWA 

RZĄDU DO UCHODźCóW 

WŁADYSŁAW RAC Z K I E W I C Z Nasz naród we wspólnej walce przeciwko siłom 

Z DNIA 27 PAźDZIERNIKA 1939 R. 

RODACY, UCHODżCY WOJENNI! 

Nie poraz pierwszy w n_aszych dziejach rusz~
la za granicę fala Polaków, zmuszona. do teg~ 
przez najazd wroga. Po wstrząsach woJennych 1 

politycznych, jalum ule-gła 0Jczyzna, set~1 ty: 
sięcy Polaków -;;ostały rozprosz<;ine przez bi~wy 1 

l:wakuację, wielkie masy lud~kie dost~ły się do 
lt umunii, Węgier i Łotwy, a Jeszcze większe ma-
sy do niewoli. . . . 

Znaleźli się na tułaczce lud.~rn wszyst~1ch st~
,1ów i zawodów, złączeni wspólnym ,me~zczęs
ciern oderwani od swoich rodzin, domow i war
sztatów pracy. Vchodźcy wojenni cierpią J?,ietyl
ko ·nędzę mate-rialną. lch ciężkie położeme po
głębiają jeszcze moralne ·n_iedole,, J?Oczuci~ , be~
ezynności, a p1-:ledewszystk1m swiadomosc, z-2 
rozdarta Ojczyzna wystawiona jest na łup na
jeźdźców. Zdaje sobie doskonale sprawę z tego 
wszystkiego Rząd Rzeczypospolitej. 

Rząd uważa zapewnienie uchodźcom pomocy 
materialnej i moralnej opieki, za jedno z najważ-
11iejszvch swych zadai1. Nie łatwa to jednak 
:;praw; w warunkach, w których przychodzi nam 
działać. Rząd Rzeczypospolitej ro;-:porządza ni
kłymi w stosunku do potrzeb środkami. Nie to 
też jedno zadanie stoi przed Rządem, który oca
lił większość skarbu Rzeczypospolitej, lecz poz
bawiony jest nieomal wsze-lkich dochodów. 

Wywiezione i zabezpiec::one zagranicą złoto 
Banku Polskiego, Rząd uważać musi za depozyt 
narodowy., który powinien być zachowany d1a ce
lów gospodarczo-finansowej odbudowy kraju, po 
jego oswobodzeniu ~ jarzma przejśc iowego, lecz 
rujnującego najazdu. Odbudowa natomiast armii 

Prezydent Rzec.zypospolitej Polskiej 

DO JEGO KROLEWSKIEJ MOsCI, 

JERZEGO VI, 

KRóLA WIELKIEJ BRYTANII, 

CESARZA INDii. 

Drogi i Wielki Przyjacielu, 

Czuję się w obowiązku zawiadomić Waszą Kró
lewską Mość, że ponieważ Pre-zydent Rzeczypos

politej Prof. Ignacy Mościcki wy-lnaczył mnie 

jako swego następcę, zgodnie z artykułem 24 par.1. 
obowiązującej Konstytucji, oraz złożył swą wła

dzę w dniu 30 września 1939, - tegoż dnia ob
ją~em władzę i czynności Prezydenta Rzeczypos

politej Polskiej. 
Przy tej sposobności pragnę zapewnić Waszą 

Królewską Mość o moim głębokim pr-..:ekonaniu, 

że w obecnej sytuacji oba nasze kraJe- mogą je-

dynie wzmocnić więzy nierozerwalnego sojuszu 
między Wielką Brytanią a Polską, i pragnąłbym 
~apewnić ponownie o mojej głębokiej wierze, iż 

ich ścisła współpraca we wsz,ystkich dziedzinach 
pokona wrogie siły zapewniając tryumf prawa 

i sprawiedliwości nad duchem agresji i przemo
cy. W tym przekonaniu proszę Wa~;.:ą Królew
ską Mość o przyjęcie zapewnień mojej głębokiej 

polskiej , która prowadzić będzie dalej nieugiętą czci i szczerej przyjaźni. 
walkę z najeźdźcą, wymagać brdzie wielkie!", 
środków finansowych. To też vrzeprowadzono 
ostre redukcje i oszczędności i tylko szczupł e 
grono osób skupiono obok Rządu, by prowadzić 
jego konieczne i ważne dla przyszłości prace. 

Równoc-;;eśnie, gdy buduje się armia polska, 

Dan w Paryżu, 1 października 1939 r. 

Podpisano: Władysław Raczkiewicz 

przystępujemy z całą energią do serdecznej opie- Kontrasygnowano: August Zaleski 
ki nad Wami, Rodacy uchodźcy wojenni. Z ini- , 
cjatywy Rządu i przy pomocy szlachetnych na- . . . 
rodów, powstały komitety niesienia pomocy ofia- N'.1 1;1smo powyzsze nadeszła następująca od 
rom napaści niemieckiej i bolszewickiej. Opieka powiedz: 
Rządu prowadzona będzie energicznie dalej w 
kierunku planowego rozmieszczenia uchodźców 
we wszystkich krajach, gdzieby mogli :.::nale-źć 
pracę i odpowiednie warunki bytu. Rząd zwrócił 

JERZY VI. 

się również do wszystkich organizacyj humani- Z BOżEJ LASKI KRóL WIELKIEJ BRYTANII, 
tarnych świata, by podjęły najszerszą akcję po
mocy. Na uzgodnienie i zorganizowanie sprawnie 
działającej opieki, zebrania funduszów i dostar
c,~enia uchodźcom pracy, potrzeba jednak czasu. 

. Je~t ~zeczą zrozumiałą, że ludzie którzy prze
cierp1~h ta~ wiele: niecierpliwią się i burzą, po
szulmJąc wm11ych ich nieszczęść. A mimo to wzy
wam:y Was _do zaprzestania swarów osobistych i 
spo~o,w. politycznych! Gdy przeszłość zostanie· 
wyJa~mona, odpowiedzialność każdego Polaka w 
przebiegu ostatnich zdarzeń będzie osądzona nie
tylk?. przez. ~istorię, ale i przez naród. W tej 
ch'Y,1h, mus1c1e . wszyscy zdobyć się na solida1·
nosc podtrzymuJąc się wzajemnie na duchu. Kto· 
by tego . apelu nie posłuchał, ten poniesie- kon
sek'YencJe swego postępowania. Walka nie je-st 
sl.rnnczona ! Pami~taj~i~, że Polska, choć gnębio
?.a yrz.ez, wroga, 1stn!eJe nadal i że· dla Niej mu
s1_c1e zyc. Przetrwac musicie przeciwność losu 
az ?O ~zasu gdy wrócicie do wolnej i sprawiedli~ 
W EJ 0Jczyzny ! 

Paryż , dnia 3 listopada 1939 r. 

Prezes Rady Ministrów 

(- ) Gen. Dyw. Wladys,law Sikorski 

·, 

DZIAŁ NIEURZĘ:DOWY 

-ooo--

IRLANDII I BRYTYJSKICH DOMINióW 

POZA MORZAMI, OBRONCA WIARY, 

CESARZ INDII, ETC. ETC. ETC. 

PREZYDENTOWI 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

PRZESYŁA POZDROWIENIA. 

Nasz Dobry Przyjacielu, 

Otrzymaliśmy pismo skierowane do N as w 
dniu 1 października, w którym Wasza Ekscelen

cja .;awiadamia Nas, iż zważywszy, że poprzedni 

Prezydent Rzeczypospolitej, Pan Ignacy Mościcki 
wyznaczył Waszą Eksce-lencję na swego następcę, 

zgodnie z postanowieniami obowiązującej Kon· 

stytucji i że z.łożył swój urząd w dniu 30 wrześ

nia, Wasza Ekscelencja objęła czynności należą

ce do wysokiego urzędu Prezydenta Rzeczypos

politej Polskiej. 
Prosimy Waszą Ekscelencję o przyjęcie przy 

tej sposobności zapewnienia Naszej stałej przy
jaźni oraz najlepszych Naszych życz.eń zdrowia 
i powodzenia przy pełnieniu wysoce odpowiedzial

nych ;-:a dań, które J ej zostały powierzone. 

tyranii i brutalnego ucisku aż do chwili , kiedy 
prawo i sprawiedliwość będą uwieńczone zwycię · 

stwem. 
Pole-camy przeto Waszą Ekscelencję opiece~ 

Wszechmogącego. 

Dan , la N :1sz,1m dworze Sw. Jakub:1, cb'.:1 1:"\ 

października 19;; ) roku, w trzecim roku 

panowania. 

Wa~~: :rj E lrnc,. 1encji dobry przyjaciel 

Podpisano : J er;;y V I 

E. - ,1t rasygnowano: Lord Jfalif a:r: 

-00-)-

z PREZYDIUM RADY MJNTSTROW · 

z okazji urodzin Pana Prczydr·nta. Ig~1:1~:-;?;o 
Paderewskiego wystcsował lhąd w <lnrn u li sto
pada 1939 r. następującej treści dqk:szę: 

PREZYDENT IGNACY PADEREWSlO 
MORGES 

CZCIGODNEMU DROGIEMU PANU l'REZY
DENTOWI PRZESYŁAMY W ROCZNICl~ JEGO 
URODZIN JAKNAJGOH.I:~TSZE ŻYCZENIA 

ZDROWIA I SIL OCZEKUJĄC OD NIEGO DAL-

3ZYCH WSKAZAN W PRACY NAD ODBUDO· 

V./ ANIE1vl WIELKIEJ POLSKI. 
Sikorski, Stro{iski, Haller, Kuc. Łado.~ . Seyda. 

Sosnkowski, Stańczylc . Z2l.eski, Kw, .. cl , Ji'a,lf er, 
'iralińsld, Popiel„ Stras lrurgcr. 

Na depeszę powyższą Dostojny Soiu. i;;,,ant od

powiediiał następującym pismem : 

Riond-Bosson MORGES 7 list opada 193fl r . 

Wie:1ce Szanowny i Droyi Panie Generale, 
Na ręce Pańskie , jako szefa Rządu, składam 

wyrazy najgoręt~:.::ej podzi~k~ za _telegram . z ży
czeniami, nadesłany na dzien moich urodzrn. 

Jestem szczęśliwy, że u schyłku mego życia 
mogę przyjąć życzenia wyrażone mi przez Rząd 
in corpore i calem sercem je odwzajemni?. . 

Nie-eh Bóg Panom dopomaga w spełmenm Ich 
ciężkiego zadania i niech błogosławi pracy Wa
szej ·:iad odzyskaniem i odbudową Ojc:,;yzny. 

Drogiego Pana Generała oraz Panów Ministrów 
i Podsekretarzy Stanu, którzy łaskawie te-legrarn 
podpisali, proszę o przyjęcie wyrazów mego wy
sokiego szacunku oraz zapewnie11 szczerze przy
ja:.::nych i oddanych uczuć. 

(-) I. J. Paderewslci 
-oOo-

. We wtore·rl: dnia 17 paidziemika b.r. ~łożyli w 
ręce Pana Prezesa Rady Ministrów Gen. Dyw. 
Władysława Sikorskiego przysięgę służbową no
wo mianowani Podsekretarze Stanu: Dr. Zyg
munt Gralil'iski w Ministerstwie Spraw Zagrani
cznych, Alfred Falter w Ministerstwie Skarbu i 
Karol Popiel w Ministerstwie Opieki Społecznej . 

-000-

w piątek dnia 27 października b.r. odbyło się 
posiedzenie, Rady Ministrów pod przewodnictwem 
P ana Prezesa Rady Ministrów Gen. Dyw. Wła
dysława Sikorskiego, poświęcone bieżącym pra
com Rządu. 

-oOo-
W środę dnia 8-go b. rn. odbyło si ę posiedze

nie Rady Ministrów pod pr...:ewodnictwem Pana 
Prezesa Rady Ministrów Gen. Dyw. Władysława 
Sikorskiego, poświęcone bieżącym pracom Rządu. 

--o O c- -·-

Z MINISTERSTW A SPRAW WOJSKOWYCH 

Pan Minister Spraw Wojskowych mianował 
Generała Brygady Maria na Kukie ła Zast~~p<.:ą 
Ministra Spraw Wojskowych. 

-000-

z MINISTERSTWA SPRAW ZAC:RANICZNYCH 

Pan Prezydent Rze-czypospolitej odwołał z 

7. !( /\ NC~LA RTI P. PREZYDgN'f A 

RZECZYPOSPOLITEJ W wykonywaniu tych zadań może Wasza Ek
scelencja oczekiwać z pełnym zaufaniem, że Jej 

ciężko doświadczeni współobywatele, których 

cierpienia w obliczu dzikiej i niesprowokowanej 

dniem 7-go listopada HJ39 r. Amba8adora H.: ;e
czypospolitej Polskiej w Paryżu Juljusza Lulrn
siewicza ze swego stanowiska. 

-oOo
SPROSTOWANIE 

Pomiędzy Panem Prezydentem R:.::eczypospoli · 
tej P olslciej Władyslawc~m Raczkiewicz.em a Kró· 
lrn1 Wi c-!kicj Bryta nii J erzym VI miała miejsce 
nastęvująca wymiana pism z racji objęcia sta
nowiska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
przez Pana Prezydenta Władysława Raczkiewi-

napaści wzbudziły najgłębszą sympatię i podziw 
W Nr. 232-244 z dnia 31 października 19:19 r . 

wszędzie tam, gdzie ideały wolności i honoru są na . str. 2. w kolumnie 3-ciej, wil!rsz 27 ou góry 
cza: cenione, i że będą mocno podtr':lymywa11i przez (wiersz 4-ty ~ 5) -- należy skre:'.;Iić. 

·- -· - - --- - - -- --
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