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1'REś6 DZIAŁU URZ~DOWEGO : 

Odezwa Rządu z dnia 18 grudnia 1939 r . do 
ogółu Społecze·ństwa w kraju . 

Zarządzenie Ministm Spraw Wojskowych z dnia 
11 grudnia 1939 r. w sprawie działalności stowa
rzyszenia "Polski Czerwony Kr..:yż' ' w czasie woj
ny. 

Ukazał się Nr. 104 Dziennika Ustaw Rzeczy-, 
pospolitej Polsk'iej z dnia 11 grudnia 1939 r. i 
zaw :.era następujący Dekret Prezydenta Rzeczy-· 
pospolitej: 
Poz : 1008-z dnia 9 grudnia . . 1939 r. o powołaniu 
Rady Narodowej. 

DZIAŁ URZĘDOWY 

-oOo-

ODEZWA RZĄDU 

Z DNIA 18 GRUDNIA 1939 R. 

DO OG6ŁU SPOŁECZEŃSTWA W KRAJU 

ładowań , oddaje niespożyte usiugi sprawie naro 
dowej . 

Rok 1939 znaczy w dziejach Europy najwięk- ' 
szą klęską Słowiańszczyzny z.1chodniej na prze
strzeni tysiącletniej w1:1lki z zalewem germaf1skim. 
W&:.:ystkie swoje postępy w odwiecznym pocho
dzie na wschód Niemcy ;:,awdzięczali przedewszy
stkim zręcznemu wyzyskaniu sporów, jakie to
czyli między sobą krótkowzroczni Słowianie-. 

Polska świadoma swej przodującej misji w wal
ce z parciem Niemczyzny na wschód, wskazuje 
na potrzebę wysnucia należytych wniosków z 
gorzkiej nauki dziejów. W ramach nowej orga
nizacji politycznej Europy środkowo-wschodniej 
jedną z głównych podstaw stać się musi solidar
ny -.::espół państw słowiańskich. Nowa organiza
cja tej części Europy powinna stworzyć między 
Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem, 
:..warte i zgodne współdziałanie państw, odpierać 
napór Niemiec na wschód i oddzielić Niemcy od 
Rosji. Zmierzając do takiej budowy, Polska zgod
na jest ze Sprzymierzonymi w dążeniu do mocnej 
i trwałej równowagi, chroniącej Europę przed no
wymi wstrząsami. 

i Nie przesądzając w niczym przyszłego ustroju i 
i politycznego, społecznego i gospodarc:.:ego pańs{ - ! 
I wa, o którym zadecyduje kraj po odzyskaniu wol- : 
I ności , Rząd stwierdza: 1 

I 

I Polska będzie państwem, stojącym nadal na i 
gruncie kultury i zas:id chrześcijańskich. i 

' 
I Polska będzie państwem demokratycznym, opar ' 

Cena numeru 1 fr. fr . 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

Z DNIA 11 GRUDNIA 1939 R. 

W SPRAWIE DZIALALNOsCI STOW ARZYSZE · 

NIA ' 'POLSKI CZERWONY KRZ.Yż" W CZASIE 

WOJNY 

Na podst.1wie ~ 3'l ust / 21 statutu Stowarzy:,;ze 
nia "Polski Czerwony Krzyż'' nadanego Zarządze · 
nicn Rady Ministrów z dnia . 30-go listopa~a 
1936 r. / "Monitor Polski '' z dma 17 grudma 
1936 r. Nr. 293 poz. 523/ w brzmieniu ustalonym 
Zarządzeniem R.:idy Ministrów z dnia _17 paździ~r
nika 1939 r. / "Monitor Polski" ·..: dm&. 28-go hs
topada 1939 r. Nr. 258-26'7 I powołuję dodatko~o 
w skład Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyza 
zatwierdzonego ~ 1. Zarządzenia Ministrn. Spraw 
Wojskowych z dnia 12-go listo.pada 19~9 r. w spra. 
wie działalności Stowarzyszema Polski Czerwony 
Krzyż w czasie wojny / ' 'Monitor Polski" -,: dn:!:i 1 
grudnia 1939 r . Nr. 268-270/ : 

P. Markizę de Guines de Bonnieres. 

Minister Spraw Wojskowych 
w z. I. Zastępca Ministra 
(-) Dr. Marian Kukieł 

Generał Brygddy 

- o O o--

Rodacy! tym o najszersze· warstwy Narodu. Swoboda jed- _________ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiii. 

Rzą.d Wasz, rząd Jedności Narodowej, zwraea 
się do W,.1s, by przedstawić swe: zasady i dążenia. 

Rząd uznaje za naczelną zasadę, że źródlem 
władzy w Polsce jest Naród Polski , twórca tysiąc
letniego Państwa Polskiego i jego wsk1 ·..:e3iciel. 

Kampania wrześniow::1 dla wielu przyczyn, któ
re będą wyjaśnione całkowicie , miała przebieg 
dla Polski tragiczny. Ale bohaterstwo żołnierza 
polskiego i niezłomna postaw,:1 Narodu, są dz~ś i 
pozostaną aż do chwili ostatecznych rozstrzy
gnięć dźwignią życia Polski w pochodzie ku bp
szemu jutru. Naród nasz, choć pr·...:ejściowo poko
nany, dowiódł swą bezprzykładną ofiarnością i 

nostki i prawa obywatelskie zespolą się w niej w 
zapewnieniu rządów sprawnych. odpowiedzial
nych i kontrolowanych przez rzetelne przedstawi

cielstwo narodowe, wybrane w uczciwych wybo
rach, dokonanych na podstawie demokratycznej 
ordynacji wyborczej. 

W stosunkach społeczno-gospodarczych Polska 
urzeczywistni · ·.:asadę sprawiedliwości, prawo wszy
stkich do pracy, ze szczególnym uwzględnieniem 
praw rzesz pracujących n:1 ziemi i do warsztatów 
pracy. 

gotowością bojową, dowodzi dziś heroizmem i Mniejszościom narodowym, które wraz z Naro-
nieugiętą siłą ducha wobec szalejącego teroru 
okup1antów, że jest Narodem Wielkim, że godny dem polskim wzięły udział w walce· i pozostały 
był zwyciężyć, że godny jest żyć wolny w wolnej wierne Państwu Polskiemu, Polska zapewni spra
ojczyźnie , kształtując sam swe losy. wiedliwość, swobodny rozwój narodowy i kultu-
Rząd jest tylko narzędziem władzy Narodu i ralny, ora;: opiekę prawa. 

jego :~godnej woli, powołany, by Narodowi służyć 
Wykluczony jest na przyszłość tryb rządów jed·· Wpatrzony w teraźniejszość i w przyszłość i 
nostki, rząd nieodpowiedzialny i niekontrolowa - Rząd pozostawia Narodowi osąd nieszczęsnego os- : 
ny. w myśl zgodnego pojmowania spr,·.1wy przez tatniego ckresu przeszłości, z,:1pewniając, że ·..:e : 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i przez Rząd, swej strony pragnie uczynić wszystko, ażeby raz ! 
każde postanowienie w sprawach ważnych :.:apa- na zawsze uniemożliwić nawrót do tych stosun- : 
d::1 w ścisłym porozumieniu Pana Prezydenta z ków, które doprowadziły Polskę na skraj prze- : 
Rządem. paści. ; 

DZIAŁ NIEURZĘ:DOWY 

- POO-

Z PREZYDIUM RADY .MINISTRÓW 

W piątek dnia 15 grudni:.1 b.r. odbyło się w A~
gers posiedzenie Rady Ministró_w_ po~ przewodm
ctwem Pana Prezesa Rady Mimstrow Generała 
Władysława Sikorskiego. 

Rad::t Ministrów uchwaliia tekst odezwy do spo
łeczeństwa , przedstawiającej poglądy Rządu na 
główne zadania. 
Następnie Rada Ministrów powzięła uchw:alę 

W sprawie gwałtów, dokonywanrch _P~ZU '."'~ad.ze 
niemieckie w Polsce. a w szczegolnosc1 na JeJ zie 
miach zachodnich. 

Wreb:.:cie Rada Ministrów zatwierdziła projekt 
re,:.:porządzenia o zabezpieczeniu mienia państwo
wego oraz o poprawie bytu uchodźców wojennych . 

ODWIEDZINY 

PANA PREZESA RADY MINISTRÓW 

U EMIGRACJI POLSKIEJ 

Rząd uznaje za naczelne swoje zadanie, przez . Oto jest droga, któ~~ idziemy, 'h'.ier:.:ąc, że mu- \ w niedzielę dnia 10 grudnia b.r. Pan Prezes Ra
najwydatniejszy udział Polski i jej armii w woj- si_ om_ nas dop~owadz1c do c8:łkowitego wyz„v:ol~- 1 dy Ministrów Generał Władysław Sikorski udał 
nie, wyzwolić ziemie R-.,eczypospolitej z wrogiej m_a ~J~zy~ny 1 odrodzema_ s~ę Rzeczyposp~hteJ, się w towai :.:ystwie Charge d 'Affaires R.P. w P:t
okupacji i zapewnić Polsce, obok bezpośredniego ~:v1elk1eJ metylko obszarem 1 liczbą obywatel! , ale : ryżu Ministra Feliksa Frankowskiego i najbliższe · 
i rozległego dostępu do morza, grnnice, dające 1 potęgą ducha. • go otoczenia na póinoc Francji aby nawiązać oso-
rękojmię trwałego bezp:eczeństwa. Polska uczest- W ręce wyzwolonego Narcdu pragniemy · : :ożye l bisty kontakt z wychodźctwem polskim. . 
niczy w wojnie jako sojuszniczka Francji i Wie!- wiadzę, Nie użyjemy jej inaczej, jak w jego służ- 1 z ramienia władz fr, _rncuskich jako przedstaw1-
kiej Brytanii , na zasadzie pełnej równorzędności bie. Pmgn\emy z czystym sumieniem stanąć prz::- d ciel Ministra Robót Publicznych de Monzie towa
państwowej i niezłomnej wierności oraz śc: słej jego sądem. rzyszył Panu Prezesowi Rady Ministrów Dyrek-
w_spólp~acy_ i poroz~mi~1:ia, z,aró'h'.no ':" prow~:lze- Uczynimy wszystko. by zasłużyć na Wasze tor Blum-Picard. . . 
mu woJny 1 ustalemu JeJ celow, Jak 1 w zawier .1- f . Gdy pociąg wszedł na dworzec Jednego z miast 

. k . W . k p , t p l zau ame. , ł ·t mu po OJU. OJS o suwerenneg_o , ans wa ? ~ Prezes Rady Ministrow zosta powi 1:.tny przez 
skiego walczy na prawach pełneJ rownorzędnosc1 i T,ak nam dopomóż Bóg! ' Konsula Generalnego R.P. w Lille p. Aleksandra 
z wojskami sprzymierzonymi. I : Kawałkowskiego, dowódców wojsk francuskich i 

I Pn."es Rady Ministróv,: 1 h d' Stanowisko kraju w dobie wcjny jest doniosłym ~ · i brytyjskich oraz przedstawicie i wyc o zctwa 
czynnikiem w dążeniu do zwycięstwa. Społeczei1- (-) :]ikorsl. i I polskiego. . . , 
stwo polskie już pr:.:ez pełne wymowy wobec c,.:1łe - · I Z dworca P:.tn Prezes Rady_ Mmi~t;ow vyraz z 
go świata bohaterskie znoszenie cierpień i prze(- · -oOo- 1 otoczeniem udał się pod pommk BaJonczykow po-




