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ków stanowić będzie nieprzezwyc1ęzoną zaporę I 
nie tylko dla fali :;:dziczalego germanizmu, który 1 

zapragnął wszystkiego dokoła siebie, lecz również 
przeciwko moskiewskiemu barbarzyństwu, które 
w takim samym stopniu zagraża naszej zachod

niej cywilizacji i etyce chrześcijańskiej. 
O ich obronę, o Honor i Wolność Ojc:..:yzny, o 

świętą wiarę naszą - o · Boga - przeciwko po
gaństwu i bezbożnictwu - przyjęliśmy bój . 

I bój ten wygramy.'' 

-oOo-

ZWOLNIENIE MINISTRA SKARBU 

·oRAZ PRZEMYSŁU I HANDLU 

Do Pana 

PUŁKOWNIKA ADAMA KOCA 

Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu 

Zgodnie z Pańskim życzeniem zwalniam Pana 

~ urzędu Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Han- I 
dlu. I 

Prezydent Rzeczypospolitej 

(-) Wla.dyslaw Raczk iewicz . 
Prezes Rady Ministrów 

(-) 

Angers, dnia 9 grudnia 193D r . 

-oOo-

Sikorski 

ZWOLNIENIE PODSEKRETARZA STANU 

W PREZYDIUM RADY MINISTRÓW 

Do Pana 

Dr. HENRYKA STRASBURGERA 

Podsekretarza Stanu 

w Pre·zydium Rady Ministrów 

MIANOWANIE PODSEKRETARZA STANU 

W MINISTERSTWIE SKARBU 

ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU 

Do Pana 

PUŁKOWNIKA ADAMA KOCA 

Mianuję Pana Pcdsekretarzem Stanu w Minis

terstwie Skarbu oraz Przemysłu i Handlu. 

Prezydent Rze·czypospolitej 

(-) Władysław Raczk iewicz 

Prezes Rady Ministrów 

(-) Sikorski 

Minister Skarbu 

oraz Przemysłu i Handlu 

(-) Henryk Strasburger 

Angers, dnia 9 grudnia 1939 r. 

-oOo-

DEKRET 

Z DNIA 30 LIS TOP ADA 1939 R. 

O URLOPOWANIU PRACOWNIKóW KON

TRAKTOWYCH, UMYSŁOWYCH 

I FIZYCZNYCH 

(Przedruk z ''Dziennik'a Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej" Nr. 101 poz. 1004) 

Na podstawie art. 79 ust. (2) Ustawy Konsty
tucyjnej stanowię co następuje: 

Art. 1. 

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności 
-vywołanych wojną, właściwa władza może udzie· 
lić bezpłatnego urlopu pracownikom kontrakto
wym, umysłowym i fizycznym, z którymi zawar
te zostały umowy o pracę przed dniem 1 paździer
nika 1939 r. 

Art. 2. 
Pracownik, który korzysta z urlopu bezpłatne· 

go, obowiązany je·st stawić się na wezwanie właś
ciwej władzy do pracy w terminie nie dłuższym 
jak 3 miesięcy kalendarzowych od dnia otrzyma
nia wezwania, w przeciwnym razie umowa o pra-

ł cę ulega rozwiązaniu. 

Sta -1 Art. 3. Zwaln~am Pana z urzędu Podsekretarza 

nu w Prezydium Rady Ministrów. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

(-) Władysław Raczkiewicz 

Prez·cs Rady Ministrów 

(-) Sikorsk i 

Angc·rs, dnia 9 grudnia 1939 r. 

-oOo-

MIANOWANIE MINISTRA SKARBU 

ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU 

Do Pana 

Dr. Henryka STRASBURGERA 

Mianuję Pana Ministrem Skarbu oraz Przemy

słu i Handlu. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

( - ) Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów 

(- ) Sikorski 

Angers, dnia 9 grudnia 1939 r . 

-ooo-

Wykonanie de·kretu niniejszego powierza się 
'Ministrowi Opieki Społecznej, Ministrowi Skarbu 
oraz innym właściwym Ministrom. 

Art. 4. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

(-) Władysław Raczkiewicz 
Prezes Rady Ministrów 

(-) Sikorski 
Minister Opieki Społecznej 

(-) Stańczyk 

Minister Skarbu 
oraz Przemysłu Handlu 

(-) Adam Koc 
Minister Spraw Zagranicznych 

(-) August Zaleski 

-oOo-

DZIAŁ NIEURZEDOW:V 

-oOo-

Z KANCELARII 

P. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

W sobotę dnia 3-go grudnia b.r. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej wraz z otoczeniem opuścił Paryż 
i wyjechał do Angers. 

Na dworcu Montparnasse w Paryżu żegnali 
Pana Prezydenta w imieniu Rządu Francuskie-go 
Pods~kretarz Stanu w Ministerstwie Spraw ~a
gramcznych Champetier de· Ribes i Szef Gabine-

l tu Cywilnego Prezydenta Republiki Franc~skiej, 
Pan Fatou. Nadto przybyli członkowie Ambasa· 
dy R.P. w Paryżu z Charge d'Affaires p. Minis
trem Feliksem Frankowskim. 

O godzinie 15.30 pociąg specjalny wiozący Pa
na Prezydenta Rzeczypospolitej przybył na sta
cję Trelaze, gdzie pr::y · wyjściu z wagonu Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej został powitany przez 
Pana Prezesa Rady Ministrów Generała Władys
ława Sikorskiego, członków Rządu, przedstawi
cieli Rządu Francuskiego, Korpusu Dyplomaty
cznego, akredytowanego pr:.:y Rządzie Polskim 
z ambasadorami Francji, Wielkiej Brytanii i Sta
nów Zjednocz.onych Ameryki na czele. 

Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej towarzy
szyli Pan Minister Spraw Zagranicznych August 
Zaleski, Szef Kancelarii Cywilnej Minister Dr. 
Stanisław Łepkowski, pułk. dypl. Franciszek Ar
ciszewski, Szef Kancelarii Wojskowej, rtm. Koś
cia adjutant Pana Prezydenta i p. Adam Piot
rowski Sekretar.: osobisty. 

Po powitaniu na dworcu orszak udał się do 
Zamku Pignerolles, który będzie siedzibą Pana 
Prezydenta. Przy przyjeździe Mer gminy St. 
Barthelemy wygłosił przemówienie powitalne, a 
młoda panna wręczyła Panu Prezydentowi wią
zankę kwiatów o barwach narodowych polskich. 

Honory wojskowe przy wjeździe do Zamku od
dał oddział wojsk francuskich miejscowego gar
nizonu oraz oddział wojska polskiego. 

W uroczystości powitalnej wzięli udział liczni 
przedstawiciele władz cywilnych, wojskowych i 
duchownych miasta Angers. 

-oOo-

Z PREZYDIUM RADY MINISTRóW 

W piątek dnia 1 grudnia b.r. odbyło się posic·· 
dzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem Pa
na Prezesa Rady Ministrów Generała Władysława 
Sikorskiego. 

Rada Ministrów uchwaliła projekt dekretu Pre· 
zydenta RP. o powołaniu Rady Narodowej jako 
ciała doradczego. 
Następnie Rada Ministrów uchwaliła wniosek 

Ministra Skarbu w sprawie obsługi długów pań· 
stwowych. 

Wreszcie Rada Ministrów wysłuchała obszerne
go sprawozdania o sytuacji w kraju. 

* 
Pan Prezes Rady Ministrów Generał Włady

sław Sikorski przyjął w Angers przedstawicieli 
miejscowej prasy, którym oświadczył między 
innymi co następuje: 

"Miałem sposobność widzieć jednego z mych 
rodaków, który prawdziwym cudem wydostał się 
z piekła, stworzonego przez Niemców na ziemi 
polskiej. Opowiadał mi on co następuje: 

Drogi wiodące prze;: Polskę; różnią się zupeł
nie od innych. Są one znaczone grobami, które 
ścielą się gęsto jedne przy drugich, a przed mias
tami widać całe przestrzenie· świeżo usypanej zie
mi. Tam właśnie spoczywają ofiary nowej insty
tucji społecznej wymyślonej prze~ Niemców: po· 
datek krwi. Oddziały Ge·stapo wpadają tego czy 
innego dnia do jakiegoś miasta lub wioski, po
rywają na chybił trafił kilkudziesięciu mieszkań
ców i rozstrzeliwują ich natychmiast na miejscu. 

Nigdy żaden naród teroryzowany nie przeżywał 
podobnego koszmaru, nawet we śnie. Nigdy i ni
gdzie nie widziano podobnego oporu. Nigdy wre· 
szcie nie było bard~iej konieczne braterstwo bro
ni i sumienia, aby złączyć narody cywilizowane. 

Pomimo ohydnej propagandy społeczeństwo 
polskie nigdy nie straciło zaufania do Sprzymie
rzonych. Nic nie jest w stanie złamać Narodu 
Polskiego, a tylko śmierć lub zwycięstwo mogą 
go wyzwolić. Naród Polski pokłada swą wiarę w 
tryumf prawa i sprawiedliwości, które nie są dla 
niego tylko pustymi słowami. Cierpienie i żałoba 
całego Narodu Polskiego pr.;ekształciły to pojęcie 
w rzeczywistość. Społecze·ństwo polskie ma pra
wo do uzyskania tego o co ciągle walczy: wolno
ści. Ten cel przyświeca Rządowi i Armii polskiej 
sformowanej na gościnnej ziemi FrancJi. Rząd i 
Armia nie mają innej racji bytu i innego celu 
walki jak tylko za poległych i męczenników, wie
r ::ąc w przyszłość pokoju i sprawiedliwości. Wal
czymy za tych, którzy umarli, za tych którzy ży· 
ją w męce, walczymy o przywrócenie pokoju i 
sprawiedliwości.'' 

-oOo--

Z MINISTERSTW A SPRA WIEDLIWOśCI 

Pan Minister Sprawiedliwości mianował Prof. 
Dr. Stefana Glasera Dyrektorem Departamen-
tu w Ministerstwie Sprawiedliwości . · 

-ooo-
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Redaktor Tadeusz Swi~~icki~ · 


