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Art. 10. 
I 

Członkowie Rady Narodowej składają na ręce I 
Prezydenta Rzeczyposp?li~ej przyrzeczen~e z~od · j 
nego z sumieniem pełmema swych obow1ązkow. I 

Art. 11. 

· Wydatki, związane ze sprawowaniem fu~kcji 
członków Rady Narodowej, zostaną na wmosek 
Rządu określone dekretem Pre·zydenta R 2ec.2:y
pospolitej. 

Art. 12. 

Ministrowie, Podsekretarze Stanu, urzędnicy i 
funkcjonariusze państwowi oraz wojskowi w · słu
żbie czynnej nie mogą być jednocześnie członka
mi Rady Narodowej. 

Członkowie Rządu mogą brać udział w posie
dzeniach Rady Narodowej jednak bez prawa gło
sowani;a. 

Art. 13. 

Prezydent Rzeczypospolitej może w każdym 

OKóLNIK 

PREZESA RADY MINISTRóW 

I 

NACZELNI!JGO WODZA 

Z DNIA 28 GRUDNIA 1939 R. 

W SPRAWIE NALEź YTEGO 

F'UNKCJONOW ANIA AP ARA TU 

PAŃSTWOWEGO. 

I tak \vidkiep chwili. ~ożego ~ arodzenia _ka~d)'.' :2 
1 nas chce się odroctzic - byc lepszym 1 silmeJ
! s:~ym. 
' I Patrząc zaś wokół każdy z nas w ten dziei'i 
'I w:dz,ial n~e?aVi:no wsz1stkich swoich najbliższy?.t~, 
, z ktorymi zył i db ktorych pracow,:1ł... - bo dz1e,: 
I wigilijny tv Polsce to święto naszej rodziny .. .. 

I A potem myśl biegła do tych bliskich, którzy 

I n:e :~asiadali już z nami, którzy byli nieobecni , 
lub 1:a z1:"r;ze cd8szli: I zataczając cor:az większ·3 
kręg1 mysl nasza obeJmowała coraz większe koło 
rodzinn2, by objąć wreszcie- cały nasz naród --
tę jedną wielką polską rodzinę - n:1.ród który u 
ż1óbka śvdęcił swój dzień wolnego braterstwa po 
tylu ciężkich chwilach, jakie w dziejach swych 

, na przestrzeni wie-ków przeżył. 

, I dziś dzi2je s!.ę z nami tak samo. Myśl nasza 
Odbudcwa aparatu . Pc:ństwo"".ego za,ro~·no "~. wybiega do tych wszystkich bliskich , którzy nie 

resortach cywilnych Jak 1 w woJsku odoywa .-,ą. L.•xsiedli z nami do stołu, którzy rozproszyli się po 
w warunkach c:ężkich. . . i całym świecie i zostali tam w kraju, któr:::y są 
· Spraw·a obsad personalnyc? w ~w1ąz~u z,~ sta: I prześladowani i cierpią, którym rozbito ogniska 
lym napływem nowych ludzi posiada 1 posiadac , i nie· mogą nawet święcić tej chwili ... 
będzie charakter płynny. , ,. , . . . . , _ 

Jedynie sto.ły, zgodny i najwyższy wysiłek do- I\.tysh ~iasze SĘ)lat'.3-Ją s1~ t e.raz z ~c~ myslanu 
brej woli ze strony w5zystkich, a zwłaszcza zaj- tworząc Je~no wie!k1e ogms~o pragmen _naszych: 
mujących odpowiedzialne stanowiska, może na8 odbudo~ama rozb1ł:y~~ ~ ogmsk, spotkama znowu 

czasie na wniosek Prezesa Rady Ministrów roz· 
wiązać Radę Narodową w umotywowanym za
rządzeniu. 

Art. 14. 

doprowadzić do harmonijnego współdziałania. wszystkich przy wigihJnym stole .... 
Wszystkie spory kompeten~yjn2 i zadrażnienia ; życzę Wam, abyście następną wilję spędzali 

, personalne ha~~j~ pracę ~wor?zą i _PG._;ytywn,ą. i już w gron:e swych bliskich, otoczeni ciepłem at
Nie czas dz1siaJ na ammozJe am _na chocby ; mosfory rod-..:innej tam - w kraju -- w Polsce. 

najbardziej uzasadnione i:,,mbicje osobiste. j , , • , • • . 
. w rGzkazie oficerskim z dnia 24 listopada b.r. ; ZcSJ?Oł _,;as naszych zyczen tworzY_ Jedno w1e~k1e 

. Wykonanie niniejszego dekretu powierza się j zaznaczyłem, że każdy oficer powinien być przy- , :pr::1gm2·:11~ całeg? narodu odzY_s~an:a s~ch z~em 
Prezesowi Rady Ministrów. 1 gotowany na zd:1.nie swej funcji służbowej zdoi- . 1 wol_nos_c1. J estesi:iy ter_az częsc1~ J~dneJ. ro_dzmy~ 

! niejszemu, lub bardziej kompetentnemu koL~dze. . a wmk~J~c ""." głę~1e sweJ ~uszy ~Idzi.my J~krn n:ia. 
· Art. 15. Nastrój pracy, przepojonej tylko i jedynie do- : my wo_oec 0Jc~y~ny naszeJ o~o':V'1ązk1. Kaz?y więc 

b musi. zapano·wac' w sto~unkach W"' t- : w swoim sum1en:u, wobec siebie samego 1 wobec rem sprawy, . . "' -' , d d · , B _ ł · k · ł · ; 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło- jemnych wszystkich ofo.2~ró'T.' i m:.:ędników. 1~1arbo ~onebgo . z1ks. oga1 et~ owt1e a. mus~ z ~z~c 

szeniia. S . t . · ascidnicza Wielka C"eść ' su , ze o owiąz i swe, r ore eraz na mm ciązą 
prawa, Jes. W.'.l._zn~ ~ z a. - · =,: : i spełni na jrzetelniej. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
pracy ogolneJ daJe JUZ rezultaty, - lecz wc1ąz I 
jeszcze poważna reszta t ej pracy idzie n a j~łowe i żołnie·rze ! Przypadł Wam dziś zaszczytny u
tarcia wewnętrzne i nie uzgodniom:-, a czasma / dzL1ł w szeregach suwerennej armii polskiej - . 

(-) Władysław Raczkiewicz wprost sprzeczne wysiłki. weźmiecie udział nietylko w walce o prawa na-
Dla dobra Państwa żądam kategorycznie sta - j szego nai·odu, le-cz także o najszczytniejsze idea

lego i systematycznego dążenia do współpracy ły ludzkie .. Walkę tę razem z na5zymi możnymi i 
harmonijnej i bezw,1runkowego odłożenia na bok niezawodnymi sojusznikami doprowadzimy do 
wszelkich sporów. · zwycięskiego końca! Nie wątpię, ani na chwilę, 

Prezes Rady Ministrów 

(-) Sikorski 

--o O o-

DEKRET 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 21 GRUDNIA 1939 R. 

O ZMIANIE NAZWY "RADA NARODOWA'' 1 

NA NAZWĘ 

' 'RADA NARODOWA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" 

(Przedruk z „Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 
Pols'Niej" Nr. 105 poz. 1009) . 

Na podstawie art. 79 ust. (2) Ustawy Konsty-

żadna część pracy, a specjalnie decydujących że prowadzeni przez. Naczelnego Wodza, doświad
czynników aparatu państwowego nie może być czonego piękną żołnierską przes~łością, wypełni
poświęcona j~łow:ym waśniom: óe swój obowią,r,ek, pomścid.e krzywdy wyrządzo

Jako szef Rządu będę szedł wyraźnie po linii ne wszystkim, oswobodzicie tych, co ..-:ostali w kra
usuw,1nia ludzi, którzy do tych wytycznych zasto- ju i cierpią - nową sławą otoczycie oręż polski 
tosować się nie zechcą lub nie potrafią. i ::aniesięcie na nowo zwycięskie, sztandary z. zie

mi obcej do Polski, by potem, razem z oswobo-
dzonym z męczef1stwa narodem budować ni1szą 
wyśnioną Polskę - wielką, sprawiedliwą i szczę-

Prezes Rady Ministrów 

Naczelny Wódz 

(-) General S ikorski · 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

- o O o-

PRZEMóWIENIE 

śliwą. 

Niech vVas na tej drodze Opatrzność prowa-
dzi. 

- oOo-

PRZEMóWIENIE 

NACZELNEGO WODZA 

, GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 

WYGŁOSZONE DO żOLNIER'ZY POLSKICH 

W WILJĘ BOŻEGO NARODZENIA 1939 R. 
tucyjnej stanowię co następuje : PAN A PREZYDENT A . RZECZYPOSPOLITE J 

Art. 1. 

Rada Narodowa, powołana dekretem Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r., 
otrzymuje nazwę: ''Rada Narodowa Rzeczypospo
litej Polskiej". 

Art. 2. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza :~ię 
Prezesowi Rady Ministrów. 

WŁADYSŁAW A RACZKIEWICZA 

WYGŁOSZONE DO ŻOŁNIERZY POLSKICH 

W WILJĘ BOŻEGO NARODZENIA 1939 R. 

Tej smutnej wilii, którą nam przyszło spędzić 
na obczyźnie - pragnę gorąco moi Drodzy żoł
nierze - porozumieć się z W,ami szczerze, jak 
przystoi najbliż5zej rodzinie. 

Otóż chciałbym ażebyście wiedzieli, że pomimo 
gęstych kordonów i lasu bagnetów · - którymi 
wrogowie chcą nas oddzielić od Ojczyzny, docho-

ż ł . , I dzi nas stamtąd stale głos wyraźny i godny. Nie 
o ~nerze· : jest to okrzyk zgrozy umęczonego ponad wyraz 

. . . Art. ~- . . . Zdała od naszej Ojczyzny, od naszych ziem iJ' lud~. J est , t? ~los boh.a!erski nie,z~chwi~:nej wi~-
Dekret nm1eJszy wchodzi w zyc1e z dmem ogło- miast, od na szych domów i rod;:in zasiedliśmv ry i ufnosc1, _Jaką kmJ . cały darzy P rczY_?enta, 

szenia. tym razem przy wigilijnym stole dzieląc się bia- R~ąd ?r_a~ WOJS~?, or_gamzowane we Fr~ncJ1. o_r,az 
. łym opłatkiem: od wieków wle-lu dzień t en dla WiellneJ Br~tanu. ~1g~y na przest_rz_em_ dzieJow 
każdego chrześcijanina jest dniem miłości i bra- nas~y:h n:i~o~ p~lski .m~ ~ył bardzieJ ZJe~noczo~ 
t erstwa. A tradycja ta szczególnie piękne kszta.ł- i ny J~!{ dzis1aJ. Nie dzieli się on na stronmctw~ I 

(- ) Władysław Raczkiewicz , ty i formy przybrała w nasz'ej ukochanej Polsce. j parL„ w pr~es~arzałym ~łowa _tego znacze1:rn. 

'

',. Wigilja u nas to n_ ietylko dzień wielkich wzru- , ~Vrę~z ~::.:ec1w_me two,rzy . Jednolity blok, ktory 

Prezydent Rzeczypospolitej 

Prezes Rady Ministrów szeń, lecz także d·.:ień pełen głębokich myśli __ Jest olokiem mepodleg10sc1. · 

(- ) Sikorski / wnikania w jądro swej duszy. A wnik,:1jąc w głąb ,. J ego ni.:mgięte stanowisko stworzyło kapitalne 
l ~w~-go S.3rca każdy widzi własne błędy i winy. warunki dla spmwy polskiej zagraniqą, dzięki te

- oO o-
j Swiadomość t ego budzi wielkie i szczere postano- mu obudziło się sumienie świata, które woła obe-e
! wienie z:r;zucenia z siebie tego ciężaru i w obliczu I nie nie o pomstę, a o zasłużoną karę dla barba-
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rzyi1skich oprawców Polski. Kary domaga się Nie chcę oczywiśc:'.e, jako teolog, rzeczy wie I polskich, w tym dniu, który zawsze był dniem 
morze niewinnie przelanej krwi i popełnkme· tam I cznych i świętych mieszać z dcczesnymi, ale śmia· I rodzinnego szczęścia. Obecnie, kiedy wrogowie 
codziennie zbrodme. Naród nasz zaś wierny swej l ło mogę wskazać na równoległość zadań. i nasi chcą :.::niszczyć podstawę bytu społecznego, 
wspaniałej tradycji stał się nie tylko męczenni- 1

1 

, . . . , . . _ i uderzając nieubłaganie w rodzinę polską - wi-
kiem, ale i trybunem wolności. Wyrzucany ze ~toz ~bawiciel I?rzys~e~ł ~~ s~~at ~Y. go .wyr_ I gilia nie może być dla. nas dniem radości. Nigdy 
swych' odwiecznych siedzib i prześladowany okru- . w:a~ ,z grzechu,. ,Z mewo~1, Z,i'.3- 1 z cie-mnosci, by pod nasz Naród na przestrzeni swoich dziejów nie 
tnie, nie ulegnie on w tej walce nierównej. Zwy- I mesc 1 odnowie godnosc ludzką. J miał wigilii straszniejszej. Ale te·ż nigdy niezłom
cięży ostatecznie nie tylko słuszność i sprawiedli- I . Podobne przecież zadania piętrzą się przed ste1- J ny hart ducha polskiego nie ujawnił się wspania· 
wość - ale i niespożyty dynamizm piastowskie- lnikami naszej nawy państwowej. Podmeść Ojczy- , lej, dzielniej, piękniej, i bardziej powszechnie. Wy
go ludu. Chci~łbym natchnąć was wiarą w to nie- j znę 2 otchłani, wywyższyć Ją wobec narodów, zuci z ziemi, któ~ą polscy kmiecie upra~iali je-
chybne zwycięstwo. / zerwać kajdany niewoli, przywrócić godnosc:i ~~cze przed przyJęc1em chrztu, wyrzucam z do· 

N , · . h 1- t' b d ·· . d . _ JPolski należny jej bl,ask - oto cel życia i trosk mów, sadyb oraz mieszkań i odłączeni od swoich 
1. _ aszym_ 1 nas.zy0c, ,a ia~ ow ę ~ie _ono .u zi~_ 'Ojców Narodu. u~ochanych dzieci;. nar~żeni n~ t~rror i egzeku-
1~m_. Walka z :1::iJ~zd~~ar~11, t~kar_a~ie. ich, . ~ po:_ I . . . , . , , I cJe masowe, trwacie mt·zachwiame przy swych 
meJ odbudow_a 1 mz~c.~eme ~ielkieJ, IZądneJ 1. d,:. 1 G:dy po. krwawym przeslado~amu Kosc1c1a tj narod::::wych i religijnych ideałach. 
mokratyczneJ Polski - będzie waszym zadamem. ! ram do mechwale-bnego odeszh grobu, staw się. I 
Dokonacie tego cudu, ale- pod warunkiem, że :n1,2 ! że w Katedrze aleksandryjskiej na tronie swoim 1 Ze wszystkich zakątków nieszczęśliwego kraju 
tylko stworzycie armię w normalnym tego słowa J ukaz,:tł się naraz. święty patriarcha Atanazy z I dochodzą do nas - nie jęki, ale twarde zapew
znaczeniu, lecz że będziecie również zakonem ryce· , mitrą i pastorałem, w całym splendorze swej god- nienia wiary i niezachwianej nadziei. W żadnej 
rzy, którzy każdej sekundy gotowi są umrzeć w I nośc1 metropolitalnej. warstwie nie ma wypadku -.::drady ani upodlenk. 
obronie świętej sprawy. :.i'..realizujecie to wielK1e ·, . • . _ Nigdzie tragedie osobiste nie górują nad przy-
d-..:iełó, gdy cd poteżnych narodow, francuskiego _Tak .1 mY, !'aa~zrmy, ze gdy :v.ody opadną, gdy wiązaniem do Narodu oraz Państwa. W tej woj
i angielskiego we-źi:niecie wszystko co najlepsze !~IOs~a wro~i, mesnuertelna 0Jcz.yzna nasza ~Ka- nie, jaką Niemcy toczą nadal z bezbronnymi Po
a odrzucicie stare polskie błędy. Spełnicie 1.ęsKno- I ze-, się ~ c,:.tłym splendorze maJesta~u _swego, z lakami, stosując przytym metody nierycerskie 
tę własnego narodu, jeżeli opanujecie nowoczesna ! Or~em Białym u głow, ~ nowym~ woJewo?~twanu - zwycięży ostatecznie duch,. Odniesie triumf 
sztukę wojenną. Zadi::mie jest ciężkie, a przeciv,·= !u se~,ca, z_upokorzonymi ~rogami u pod~oza sw:3~ człowiecze1istwo nad bydlęcością, szlachetność i 
nik groźny. By go pokonać potrzeba gruntownej I go .. ~ ęs~n~my. za chwilą kie~y ~anu .Prezyd~·~_t?v.r~ kultura - nad najdzikszymi instynktami, chęcią 
umieJętności technicznej. Studiujcie więc z zapa- : NaJJasmeJs:eJ Rze~zy~>0spol~teJ ~a Z~mku ~!..role grabieży, \\-:.:bogacenia się oraz mordu, rozpętany
łem u swych kolegów francuilkich wojnę nowo·· : wskim w Warszawie zyczem.a. sk,adac będzi 3my. mi prz.:z bolszewizm i prusactwo. Za jednym pod-
czesną. Za dwa dni podpiszę z prezydentem Da- 1 ''Gdy wody opadną, gdy wiosna wróci". Wiosn:i muchem rozpętanej przez nich burzy wymkną 
ladier umowę zasad~ic::ą ~t~v~rzaj~cą _tW!a.rdy narodu jednak nie wraca si:1.ma, powodzie hh;tory- się z r~k barb~rzyńskich naj~źdź~ów z~gra?ion~ 
gru?-t dla pr~cy was,zeJ, t~k wrnsme poJęteJ: Dok0.- czne me opadają automatycznie, lecz rozwój i po· na razie w Po1sc~ dob~a . . Om zas, s~m1 u?1ekac 
nacie wreazc1e zadan, Jakich od Wias oczekuJe kraJ, stęp chce być .;dobywany moralną pracą chce będą w popłochu Jak na3dz1kszym, swiadom1 ocze· 
jeżeli przejmiecie ogień oraz żar patriotyczny byc wywalczony. ' kującej ich kary i zemsty ludu. A Naród cały. 
tych wszystkich znanych i nieznanych bohatero .v . , . . . . . który pomimo represji i prześladowań trwa wier-
polskich, którzy z okrzykiem: - Niech żyje- Pol-· To t~z. cały Narod_ polsk,1_ w duchu dz~srnJ. Je;;t nie· przy swoim Rządzie wyjdzie z tej katastrofy 
ska.! ginęli i giną pod wrażymi kulami wrogó\v. z nai:rn 1 koncentruJe- SWOJ wzrok na zolmerzu dziejowej oczyszczony ze wszystkiego co było ni-

Wierzę że· tak będzie. !polskim. s~ie, :.:jednoczony i umocn~ony w jednolitym wy-
1 I sł · kb t d · kb o-ł t s1łku na rzecz wolnego Panstwa. I dk1tego wzywam was ażebyście uczcili i za- i !szę. Ja Y sze_~ Y ser e·czne, Ja Y. 1:, osy r-

czerpnęli sił do dalszych wysiłków w jednominuto- 'sknoty_ spieszące_ dzis z. Wa:szawy'. ~ Wilna, .Kra- Prze,ciwstawiając się sile fizycznej obudziliście 
w:ym milczeni~. na ~ze·ść boh8:teró~ _Polski,_ F~~:ct- lk:owa, Poznama 1 Gdym ze _ sląs~:11_ L_wow:a do .na: s~1mienie świat8:. System Hitl~ra, ten bezgranic~~ 
CJI, oraz Anglu, ktorzy w teJ woJme padh biją~ szego <:>b_o~u gł,o~y p~tęg1;1Ją?e ~1ę 1 wołaJą_ce Jed ! me _wulgarny 1 budz~cy ogolną odrazę ustroJ 
się O \\'spólną sprawę. /nym w1~·lk1~. cnore~ .. W1taJ mieczu polski, sym- · t atahstyczny, przyswoJony mestety zbyt łatwo 1 

-ooo-

PRZEMóWIENIE 

KSIĘDZA BISKUP A POLOWEGO 

JóZEFA GAWLINY 

. bolu wo1nosc1, potęgi 1 władzy. zbyt szybko p1:::ez naród niemiecki, postawił, pt,-
j WitaJ· mi·eczu· polski·, Polska i. · , ~ za pokrewnym mu bolszewizmem świat cały prze-. . Ca'.ll:.t wierzy, z.e . k b" w· lk B t . F . d 
/Twoja silna di:Oń żołnierska, Naczelny Vvodzu, c~~ o ~o .1~- 1~ a . ry,a~ia oraz :ancJa, wa 
I wywalczy Jej wolność i wydźwignie Ją z otchłani n~J~otęz~1eJsz~ _1mp~ria swiatowe, za:"koczone w 

Ido słońca. I w nadziei sw0jej nie· będzie zawi ~dz10- :p1e1wszeJ. ~hw1h woJną - weszły w mą z pełnym 
na. Tak Ci dopomóż Bóg i Najświętsza Syna J e- 11 _całkow~c1e zdrowym ~p~ra~em gospodarczym. 
go Matka, Królowa Korony Polskiej! ! Nieogramezone .zas?bY, _ J~k1~n1 te ~ocarstw~ dys-

! _ , ponuJą, pozwohły 1m dz1ęk1 patr10tyzmow1 mas 

I. Nowo~~rodz?n_y Zbawiciel świata podaje nam I robotniczych podnieść wydajność pracy na po·· 
Ja~? naJ1stotmeł,sze znamię uczni?w swoich: mi- 1 ziom najwyższy. Dozwalają one realizować druz-

1

, ~osc. spo~e~zną: ~o tym poz?a~ac będą W$:..;yscy, gacącą przewagę zachodu pod ekonomicznym i 
z~ Jes_tesc1e, uczn~a~u m01m1; Jeżeli się wzajem - finansowym względem .. Słabość gospodarcza 'l'rze-

WYGŁOSZONE DO ŻOŁNIERZY POLSKICH me m1łowac będz.ec1e" (Jan 13, 35.). ciej R:::eszy potęguje· się z dnia na dzień przez 

W WILJĘ BOŻEGO NARODZENIA 1939 R. 

Panie Prezydencie 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej! 

Panie Generale i Naczelny Vvodzu ! 

Drodzy Bracia, żołnierze ! 

I Otóż prośmy dz:ś Dzieciątko betleemskie, No· cora;2 to skuteczr_iiejszą blokadę: Ta_ osta~nia poz
J wonarodzonego Boga miłości, by wśród nas wszy- bawia Rzeszę h1tler?wską surO\~cow, meodzm.y-
1 stkich zapanowała na pr,::i.wdę miłość wzajemna nych dla po~trzym~m8: ek~portu i dla utrzymam~ 

I bez. różnic stanowych, bez zazdrości klasowych, yv pełny:t?- b1e-gu memieck1c~ fabryk tekst. ylny~;n 
bez przesądów d:::ielnicowych. 1 zakładm~ prz~mysłu W?Jennego. A spr:zym1~

rzona z mą RosJa bolszewicka tych brakow nt:3 
''Jest tyle sił w narodzie, uzupełni , gdyż właściwie sama potrzebowałaby 
Jest tyle mnogo ludz-i pomocy. 
Niechże w nie Dwch Tioój wstąpi 
I śpiące niech obudzi ' . Nieudałe ataki hitlerowskiego lotnictwa na 

Jeżeli myśl nasza w tym r~ku ze szc:.:ególną 'i podstawy morskie w Szkocji wykazały niedosta-
rzewnością zwraca się do naszych rodzin w kra- i ~Y i1?-ie11;il1: całe!?io Narodu_ J:Olsk!ego ślubujmy teczność przygotowań niemieckich. Co więcej 
ju, jeżeli stamtąd wędruje do obozów koncentra- ; ?ZIS (?J~zyzme --:- Jak w małzens~w1e, ~ t r~ ~a.J- stwierdziły one zdecydowaną przewagę, jaką p<.i
cyjnych i zmęczonym krokie~ zdąża_ ~o d~1~lnych 11st?!n_ieJszy_m z,~1ą~ku ~~s~ l~dzk1ch: m1ł~s,c ~ 1er- siadają nasi Alianci, t ak w sprzęcie technicznym, 
jeńców naszych, by wszystkich obJąc usc1sk1em . :1-o~c i _uczc1wosc, Jednosc 1 m erozerwalnosc az do jak i w niezwykle, dzielnym i stanowczo górują
braterskim i łamać się z nimi opłatkiem jako (smierc1. cym nad przeciwnikiem personelu. Na morzu, 
symbolem miłości,_ wiary ~ nadziei naszej - _to z ! A do widocznego symbolu majestatu Polsa.i gdzie z różnych stron zarzucano Anglikom nad· 
tym głębszą . wdz,1ę~z~os_c1ą wobec ~og3: daJemy I podnosząc swój wyrok wołajmy z całego se-rea: miar szlachetności - stwierdzono obecnie, że z 
wyraz naszeJ raq.osc1, ze do nas, ~ol:merzy we tą szlachetnością łączą oni nadzwyczajną odwa-
Francji, z opłatkiem przybyła dziś Najjaśniejsza Pan Pr6:::ydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej gę, uporczywą wytrwałość i umiejętność w dzia-
Rzeczpospohta Polska w rnijestacie swoim. Polskiej, Władysław H.aczkiewicz oraz Naczelny łaniu. Mniemanie to potwierdza niesławny koniec 

Wódz, Pan Generał, Premier Władysław Sikorski·, niemieckiego krążownika "Admirał Graf Spee". 
W majestacie swoim? Tak jest. Niech żyją! 

Sytuacja nasza j est bowiem nieco podobna do : I Zaprawiony w rozbojach korsarskich, okazał 
owej największej w dziejach świata chwili, kiedy : - oOo-- się niezdolny do rycerskiego pojedynku i uległ 
w BetleJem Zb::i.wiciel się rodził. Ten, na Którego : j znak?~itej wy~sz~ści _taktyc~nej i . b~haterstwu 
królowie, prorocy czekali, objawił się tej nocy w Anghkow, pomimo posiadaneJ nad mm1 przewagi 
ubóstwie i nędzy. p R z E M ó w I E N I E artyleryjskiej. Późniejsze samobójstwo komen

danta statku nia zmieniło istoty tego postępowa-
Wy sami jesteście podobni do tych, co w bło- : nia, nie·zgodnego z tradycJ·a stareJ· marynarki ni"-

dd 1. M ·' M · t 1 PANA PREZESA RADY MINISTRóW - '° cie i chłodzie pierwsi o a 1 u czesc. aJes a : mieckiej. Czyżby Adolf Hitler nie dostrzegł w 
J ego jakby ukryty, przygaszony, z pałaców do tym załamywania się jego regimu? A czyż m e 
barłogu prze·sunięty. W nędznej szopie urodzony GENERAŁA WLADYSŁA W A SIKORĘ,KIEGO dla t ej samej przyczyny właśnie bandy hitlerow-
chwałą. A przecież nad Nim śpiewają chóry ,.miel· skie grabią wszystko p ospie&,mie· w Polsce, past-
skie: Gloria in excels'is Deo! WYGŁOSZONE W WILJĘ wiąc się bestialsko nad wydanymi chwilowo na 

'J.1ak też majestat Najjaśniejszej Rzeczypospo· 
litej nas~ej - aczkolwiek nie z pompą i uroczy;;· 
tym występując blaskiem - istotnie do nas :,nę 
zbliżył i bawi wśród nas w osobach Pana Prezy· 
dent13, i Naczelnego Wodza. 

Z pałaców własnych z zamku warszawskiego i z 
dumnego Wawelu chwilowo do baraków obozo
wych przesunięty, majestat Rzeczypospolitej ~oi
skiej tym serdeczniej je·st tu witany przez w1er· 
nych rycerzy swoich. A nad nim unosi się nie · 
śmiertelny duch d.:.:iejów Polski. 

BOŻEGO NARODZENIA 1939 R. 

DO RODAKÓW W KRAJU 

ich łup Polakami? A dlaczegoż to nie wykonano 
znanych zamierzeń i nie uderzono dotąd na linię 
francusko-angielską na zachodzie po zakończon·ej 
oficjalnie wojnie w .Polsce, ani nie podjęto przy
gotowanej na 15 listopada b. r . z najdrobniejszy

Z ROZGŁOśNI POLSKIEJ RADIA W PARYŻU. mi szczegółami ofensywy przeciw Holandii? Nic 
innego, jak tylko niemoc niemiecka była t ego po
wodem. 

Zwracam się do Was Rodacy i Rodac:..:ki gdzie- Wojna przyjmie niewątpliwie cstr2 formy. Lecz 
kolwiek jesteście, w kraju czy na wygnaniu, i do stały i metodyczny rozwój potencjału ofensywne:·· 
Was żołnierze dotychcz1.s niewcieleni do szer egów go naszych Aliantów gwarantuje nam całkowit8 



'I: 

----- ------- ---- -- ---.. -··-·--·-- --- -

'Zwycięstwo. Z zaskocz.;mia Polski przez wojska 
niemieckie będzie wysnuta odpowiednia nauka. 
Blokada wydaje wyniki jak najlepsze. Fabryki 
pracują bez przerwy w obydwóch imperiach i za
kupy sprzętu, dokonywane w Ameryce zezwalają 
na uruchomienie wielkich mas samolotów i broni 
pancernej. Niemcy poznają niewątpliwie czym 
jest w istocie rzeczy "radosna wojna" spro
wokowana przez nich tak lekkomyślnie. Pozna 
ją naród niemiecki i zapłaci ciężko za to, że uległ 
ślepo wpływom destrukcyjnym Hitlera i pogań
skie-go rasizmu. 

_Rodacy i Rod11czki! Łamiąc się z Wami opłat
kiem pozdrawiam Was gorąco i całym sercem. 
Przekazuję W am również pozdrowienia brater
~kie. od dziesiątków tysięcy naszych dzielnych 
zołmerzy, z którymi spęd:ziliśmy cały dzie11 dzi
siej_sz~ bawiąc wraz . z Prezydentem Rzeczypos
pohteJ w obozach woJskowych. Pozdrawiam Was 
z najgłębszą czcią oraz wiarą w wspaniały Naród 
Polski i w pełny triumf jego świętej sprawy: Za
myka_m_ to przemówienie ~igilijne cichą prośbą 
polsk1eJ kolędy narodoweJ, -zakazywanej dzisiaj 
ostro w całej Polsce: 

"Podnieś rękę Bo.że Dziecię 
Błogosław Ojczyznę miłą". 

-oOo-

Z KANCELARII CYWILNEJ 
P. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

W dzień wigilji 24 grudnia br. Pan Prezydent 
R_zeczyp?spolitej Wk1dysław Raczkiewicz w gro
nie rodzmy oraz w towanystwie Naczelnego W o
dza i Prezesa Rady Ministrów Generała v, i::!dy
sława Sikorskiego ora·..; Ks:ędza Biskui;:o. Polowe
go Wojsk Polskich Józefa Gawliny wziąi: udzial 
w skromnej wilji żołn erskiej plutonu wartowni
czego polskiego w Pignerolles, łamiąc się star.::i
polskim zwyczajem opłatkiem z żołn~erznmi. 

O północy Ksiądz Biskup Polowy Gawlina od
prawił tradycyjną pasterkę w sied,:.ib:e Pana Pre
zydenta Rzeczypospolitej. 

W poniedziałek dnia ;25 grudnia b.r. po uroczy
stej Mszy św. odprawioneJ w Kł.i.tedrze w Angers 
przez Księdza Biskupa Polowego Jozefa Gawfr 
nę, Pan Prezydent Rzeczypost1ol1tej udai się do 
ośrodka wyszkolenia saperów w .b.ngers, gdzie 
został serdecznie przywitany przez żołniei-:.:y. Pan 
Prezydent wygłosił przemówienie, odebrał ra port 
od dowódcy pułku oraz dokonał przeglądu kwa
ter i placu ćwiczeń saperów. 

Na zakończenie uroczystości Pan Prezydent 
podzielił się opłatkiem z żołnierzami oraz uczest
niczył przy rozdaw;aniu upominków, które przy""o
tował Komitet Opieki na żołnierzami Polskimi° w 
Angers. 

-ooo-

Z PREZYDIUM RADY MINISTRóW 

ż:YCZENIA PRYMASA POLSKI DLA RZĄDU. 

MONITOR POLSKI - Dma 30 grudnia 1939 r. 
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POWOŁANIE PREZYDENT A 

I.J. PADEREWSKIEGO 

NA CZŁONKA RADY NARODOWEJ. 

Z chwilą gdy zapadła decyzja Rządu utwor:.::e
nia Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 
równocześnie postanowiono na pierwszego jej 
członka zaprosić · Prezydenta I. J. Paderewskiego. 

W zwią-zku z tym Pan Prezes Rady Ministrów 
General Sikorski wystosow;1ł następujący tele-
gram: 

Kilkugodzinny objazd :takończył się o god:.;. 16-
tej, po czym Pan Pre·zydent Rzeczypospolitej, Na 
czelny Wód~ i ich otoczenie zasiedli w obozie do 
wspólnej wilii żołnierskiej,. 

Podczas tej wzruszającej uroczystości zabraI 
głos dowódca obozu, który w krótkim żołnierskir1 
przemówieniu podziękował Panu Pre·zydentowi 
.:1.zeczypospolitej i Naczelnemu Wodzowi za przy
bycie oraz zapewnił ich w imieniu podwładnych v 
nicłomnej woli walki o najświętsze ideały narn
dcwe: wolność i całość Ojczyzny. 

Po nim przemówił Ksiądz Biskup Polowy J (·. · 
zef Gawlina. 
Następnie wśród powszechnego wzruszenia po-

Ignacy Paderewski, Morges - Szwajcaria. wstał Naczelny Wódz i wygłosił przemówienie z,a.·· 
Panie Prezydencie, kończone minutą milczenia dla uczczenia pamięci 

poległych w tej wojnie po którym orkiestra ode-
Jestem szczęśliwy, że mogę donieść Panu o jed- gnła hymny narodowe Polski, Francji i Anglii. 

noglośnej uchwale Rady Mmistrów w dniu 2 gru-
dnia 1939 w Angers, poproszenia P,ana o za- Jako ostatni zabrał głos Pan Prezydent Rzeczy-
szczycenie Rady Narodowej w charakterze jej pospolitej i wy_glo~il' podni?słe. przen:ó~ienie wy
czlonka. Rząd Polski pragnie w t en sposób złożyć ! sluchan~ z naJwyzszą czcią I przeJęc1em przez 
h łd · lk" t · · . . 1· wszystkich obecnych. 

o wie 1emu pa r10cie 1 pierwszemu z obywate- . (prze o'w;e , · ,,, d · b li polskich. . . m • nia powyzs""e po a1emy na oso nym 

Prezes Rady Ministrów 

(-) General Sikorski 

m1,e1scu) 
Oficerowie i żołnierze odśpiewali następnie ko

lendy. 
Naczelny Wódz w czasie wigilii obchodził sale, 

przysiadają<'.:" się do stołów żołnierskich, witanv 
Na powyższy telegn1m nadeszła następująca wszęd'zie z prawdziwym zapałem. • 

odpowiedź: Na zakończenie zespól amatorski obozu ode-
Panie Generale i Drogi Przyjacielu, gnał udatnie aktualne Jasełka, przedstawiające 

nowoczesnego Herqda, Trzech Króli oraz smutny 
Jestem niezwykle wzruszony uprzejmym zawia- koniec tyrana. Jasełka te pióra dwóch znanych 

domieniem, które .Pan przesłał mi w imieniu Rzą- literatów, którz.y obecnie noszą mundur wojsko
du Polskiego. Będę bardzo dumny :..; wykcnywa- wy zostały przyjęte rzęsistymi oklaskami. 
nia odpow:..edzialnego zad1nia doradcy Pre:~yden- . O god-zinie 18-ej Pan Prezydent Rzeczypospo
ta Rzeczypospolitej i Rządu, któremu Pan prz:- l_1tej ~ N1czelny Wódz opuścili obóz, pozostawia· 
w~~nic~y. yv granicach, które n!1klad~ na mme I Jąc mezatart~ w~pomnienie·. w sercach żołnierzy. 
.10J wiek 1 obecny stan mego zdrowia, oddaJe Na po~kresleme zasługuJe fakt, że uroczystość 

się na służbę naszej Ojczyzny do ciałkowitej dys- prz.y swoim poważnym i podniosłym charakterze 
pozycji .Pana. nie miała bynajmniej cech łzawego smutku.. Przez 
Proszę przyjąć dla siebie i przekazać członkom tęsknotę za krajem i najbliższymi, pr-zebijąła 

Rządu wyr,azy wielkiego poważania z z.apewniG- wola walki aż do zwycięstwa, która nie pozwala -
niem moich uczuć wdzięczności za zaszczyt, który ła płynąć łzom, ale zapalała w ocziach iskry za-
mi wyświadczono. palu. 

(-) Paderewski 

-ooo-

Z MINISTERSTZA SP.RA W ZAGRANICZNYCH 

Do Angers przybył ambaEi::tdor Turcji przy Rzą
dzie Polskim J .. E. Kemal Husnu Taray. Amba
sadora tureckiego powitał na dworcu Szef Proto
kołu p. Paweł Morstin. 

--o O o-

Z MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 

GWIAZDKA ŻOŁNIERZY POLSKICH 

W sobotę dnia 23 grudnia b.r. jako w dzień po
przedzający wigilię, .Pan Prezydent Rzeczypospo
litej Władysław Raczkiewicz oraz Naczelny Wódz 
Gene,rial Władysław Sikorski udali się w otocze · 
niu licznej świty ora'Z w towarzystwie przedsta
wicieli generalicji francuskiej do największego 
'obozu polskiego we Francji, aby wspólnie· z zoł
nierzami spędzić wieczór wigilijny. 

Z POLOWEJ KURYI BISKUPIEJ 

Staraniem Biskupa Polowego Wojsk Polskich 
mstał wydany Modlitewnik żołnierZJ:i Polskiego 
pod tytułem "Królowo Korony Polskiej - Módl 
się za nami''. -Na 56 stronach formatu kieszon
kowego zebrane są najpiękniejsze modlitwy i 
pieśni nabożne. ' 

Wydawnictwo to wypełni dotkliwy brak stm,
wy religijnej odczuwanej przez żołnierza polskie
go. 

** 

OD ADMINISTRACJI 

''MONITORA POLSKIEGO'' 

Przyjazd Pana Prezydenta R. P. i Naczelnego 
Pr p l k. J E · . K Wodza nastąpił o godz. 11-ej. Po przyjęciu ra-

. ymas C? s 1. , ego mm~nc~a ardynał Ar- portu od dowódcy wojsk zgrupowanych w obo:zie 

Pod;:1.je się do wiadomości że począwszy od 1 
stycznia 1940 r. będzie można prenumerować i 
nabywać poszczególne numery "Monitora Polskie
go'' w Księgarni Polskiej w Paryżu (Librairie Po
lonaise a Paris) 123 Bd. St. Germain P,aris VI. 
Prenumerata kwartalna wynosi 20 fr. fr. 

cyb1skup Gme·zmensko-Pozn~nsk1 ~s. Dr. August i po dokonaniu przeglątlu oddziałów, Pan Prezy
Hlond wystosow:al. n8;stępuJące pismo do Pana dent oraz Naczelny Wódz objechali obóz zwie-
Pre-zesa Rady Mm1strow · d · · 1 · · k h · · l · k . · zaJąc syprn~me 1 uc me zo mers 1e. 

Rz~m, dnk1. 19 grudnia 1939 r. 
Następnie odwiedzili kolejno wioski okoliczne, 

w których są zakwaterowane poszczególne oddzia
ły. Panie Premierze! 
Wszędzie byli witani przez dowódców oddzia

Na ręce Pana Premiera, jako Prezesa Rady Mi- łów i łamali się starym polskim zwyczajem opłat-
nistrów i Generalnego Inspektora Armii składam kiem z oficerami "i żołnierzami. j 
serdeczne powinszowania świąteczne i noworocz- vV uroczystościach brali udział Merowie odwie
ne 1a to zarówno dla osoby Pana Generała jak i dz,anych m1eJscowosc1, przedstawiciele ducho
dla Rządu i bohaterskich sil zbrojnych pod sztan- wieństwa i ludności. W przemówieniach przedst.1-
darami Orla Białego. W szczególności i przede- wicieli społeczeństwa dźwięczał silnie ton szczerej 
ws~ystkiem życzę .Panu Generałowi by w nadcho- przychylności dla Polski; stwierdzano także, że 
dzącym roku chwała ostatecznego zwycięstwa doskonałe 2iachowanie się wojska zjednało mu 
opromieniłia pułki polski a naród, oswobodzony całkowitą symp,1tię ludności . W niektórych miej
z ciężkiej niewoli, zaśpiewać mógł przed ołtarza- scowościach żołnierze śpiewali kolendy polskie, 
mi Wszechmocnego swe dziejowe Te Deum. Ta- a dzieci ofiarowywały Panu Prezydentowi i Na
kie są też intencje moich modlitw codziennych za c:.::elnemu Wodzowi kwiaty o barwach narodo-
Rząd Rz·eczypospolitej i za ukoch1ną Armię. wych polskich. 
Lączę wyrazy głębokiego szacunku i poważania Pan Prezydent Rzeczypospolitej i Naczelny 

August kard. Hlond I Wódz ~o&'li się r?w:1ież. prz_ekonać nao?znie o 
. :nakom1teJ postawie zolmerza 1 o wzoroweJ pracy 

I dowódców i podkomendnych. 

Wydawca: Polska Agencja Telegraficznia. Tłoczono w Drukarni "Polaka we Francji'' 

Z pr~esyłką pocztową we Francji 23 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową zagranicą 28 fr. fr. 

-0 0,)-

OD ADMINISTRACJI 

"DZIENNIKA USTA W 

RZECZYPOSPOLITEJ P OLSKIEJ'' 

Podaje się do wiiadomości że począwszy od 1 
stycznia 1940 r. będzie można prenumerować i 
nabywać poszczególne numery "Dziennika Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej" w Księgarni Polskiej 
w Paryżu (Librairie Polonaise· a P,aris) 123 Bd. 
St. Germain Paris VI-e. 
Prenumerata kwartalna wynosi 20 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową we Francji 23 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową zagranicą 28 fr. fr. 

Cena prenumeraty jest traktowana zaliczkowo 
i w razie większych objętości poszczególnych nu
merów może być odpowiednio podwyższona. 

-oOo-

Redaktor Tadeusz Święcicki 




