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Cena numeru: 1 fr fr . 
Prenumerata kwartalna wynosi: 
Z przesyłką pocztową we -Francji: 
Z przesyłką pocztową zagranicę: 

20 fr. fr. 
23 ·fr. fr. 
28 fr . .fr. 

TREść DZIAŁU URZ$DOWEGO: 

Poz. _7. Pismo P. Prezyd·enta 'Rzeczypospolitej do 
P: Mich:iła Kwiatkowskiego · mianujące go człon
kiem Rady Narod'lwej, Rzeczypospolitej Polskiej. 

Poz. 9. 

Do Pana 

JOZEFA SZYMANOWSKIEGO 

Pr,~. 8 .. Pismo P. Prezydenta Rzeczypospolitej do . Na podstawie Art. 5 Dekretu Prezydenta 
P. Józefa Szczerbińskiego mianujące go członkiem R-zeczypospolitej z dnia 9:go grudnia 1939 r. o 
Rady Narodowej ·Rze;tJ.ypaspolltej •Rolskiej. powołaniu Rady Narodowej, w brzmieniu Art. 1 
Pe· 9· p· p p d t ·Rz . . Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21-

u. , • ismo · rezy en a eczypospohteJ do ·go grudnia 1939 r., mianąję Pana człoukierr 
P: Jozefa Szymll!1owski'ego mianujące ,go człon- Rady · N.arodowej Rzeczypospolitej 'Polskiej. 
kiem Rady Narodowej ·Rzeczypospolitej Polskiej. 

Poz._ 10. Zar:.!ądzenie Prezydenta RzecŻypospolitej 
z dm~ 19 stycznia 1940 ,r . . o zwołaniu 'Rady ·Naro
doweJ Rz.!czypospolitej Polskiej i.otwarciu sesji. 

·DZIAŁ URZtDOWY 

-oOo-

MIANOWANIA 

. . .. CZLÓNKow·· RADY : NARODOWEJ 

RZECZYPOSPOLITEJ ·POLSKIEJ 

Poz. 7. 

Do Pana 

Angers, dnia 18 styczni,:1 1940 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
(-) Władysław Raczkiewicz 

Prezes Ria.dy Ministrów 
(-) Sikorski 

-ooo-

·Poz: JO.I . . ł Z A R Z Ą ·.D Z E N E. . 
PREZYDENTA lRZEm~YPO POUTEJ 

Z ·DNIA 19 STYCZJ',UA ·1 40 R. 
o ZWOLANIU RADt:NARODOWEJ ' 

·RZECZYPOSPOLI'FEiI · POLSKIEJ 
'I OTW:A:RGIU ·SESJI. 

1 Na podstawie Art. 2 Dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia. 9-go grudnia 1939 r. o po
wohaniu Rady Narodowej (Dz.U.R.P. Nr. 104, 
·poz. 1008), w brzmieniu Dekretu Pre-i:yd',m· 

MICHALA ·KWIATKOWSKIEGO · ,ta Rzeczypospolitej z dnia 21-go grudnia 1939 
:r. o zmianie nazwy « Rada Narodowa » na 

Na podstawie Art. 5 Dekretu 'Prezydenta nazwę « R.ada Narodowa. Rzeczypospolitej Pol
R::eczypospolitej z dnia 9-go grudnia „1939 r. o skiej > (Dt~··u.R.P. Nr.. lOą, poz. 1009), zwołuj~ 
powołaniu Rady Narodowej, w br:z.mie·niu A:rt. 1 Radę Narodową R.u:ezypospolitej Polskiej oraz 
Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej' z dnia 21- ~arządzam otwarcie sesji w dniu 2:i. stycznia 
go grudnia 1939 r., mianuję Pana członkiem 1940 r. 
Rady Narodowej Rzeczypospolitej ·Polskiej. Pierwszę .posiedzenie :Rady Ntarodow.ej Rzeczy-

pospolitej :~olskiej odbędzie się w Paryżu. 
Angers, dnia 18 styczrua. 1940 r. 

.l, . 

Do Pana 

Prezydent Rzeozypospolitej 

(-) Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów 

-oOo

Poz. 8. 

(-) Silcorslci 

JóZEF A SZCZERBrnSKIEGO 

Na podstawie Art. 5 Dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 9-go grudni,a 1939 r . o 
powołaniu Rady Narodowej, w brzmieniu Art. 1 
Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21-
go grudnia 1939 r., mianuję Pana członki.em 
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Angers, dnia 18 styczni.a. 1940 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
(-) 'Władysław Raczkiewicz 

Pn:.a:e·s Rady Ministrów 
(-) Sikorslci 

-o o o-

Pignerolle, dnia 19 stycznia 1940 I".· 

Prez.ydent Rżecżypospol.itej 

(-) Wlady,cilaw Raczlcir.wic:= 

-oOo-

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

-oO o-

WYMIANA USTOW 

POMI~DZY NACZELij'YM WODZEM 

GENERALEM WLADYSLA WEM SIKORSKIM 

I PREZESEM RADY MINISTROW FRANCJI 

EDWARDEM DALADIER 

We środę dnia 10 b.m. została ogłoszona. wy
miana Iistów·pomiędzy Naczelnym Wodzem Armii 
Polskiej Generałem Władysławem Sikorskim a 
Prezesem Rady Ministrów Republiki francuskiej 
Edwardem Daladier jaka miała miejsce z powodu 
podpisania. układów polsko-francuskich o odbudo-
wie Armii polskiej we Francji. ; 

List wystosowany przez Naczelnego Wod~.a 

Prenumeratę przyjmuje Księgarnia ·Polska w Pa
ryżu (Librairie Polomise a Paris) 123 bis, ·Bd. 
St. Germain (VI ar.). - gdzie również można 
nabywać poszczególne numery. 

Generała Wladysławia Sikor~kiego do Prezesa Ra
dy Ministrów Francji Edwarda 'Daladier brzmi 
następująco: 

Panie Premierze, 
Podpisy, które Wasza Ekselencja i ja złożyliś

my na .akcie historycznym, . potwierdzająęym 
odbudowanie armii polskiej we Francji, stano
wią doniosły etap w walce, jaką Francja, Wielka 
Brytania ·i Polskia prowadzą o swą wolność i swe 
bezpiecz.eńst_wo. 

Naród polski pierwszy powstał przeciw napast
nikowi. Spełnił on swój obowiązek. Armii:l, która 
otlbudowuje się pod moimi rc.:kazami we Fran
cji i innych krajach sprzymierzonych, swój 
obowiązek wypełni. Jestem głęboko przekonany, 
te pozostanie ona . godna swej wspanii!lłej tra
dycji, o której zechciał Pan wczoraj wspomnieć. 
Walcząc o wyzwolenie swego kraju, umocni ona 
w sposób trwały więzy łączące nasze armie. 
Układy wojskowe, któreśmy obecni'.~ podpis,:i.li, są 
świadectwem jedności poglądów i działania, 
istniejącej między sojusznikami a zaci'eśniają
cej się z dniem każdym. Układy te są konkret
nym stwierdzeniem faktu, .że istnieje jeden 
wspólny front przeciw nieprzyjacielowi. 

Co do nas, o · ile chodzi o mnie i · o nowy rząd 
polski, to uldad francus.ko-polski, poprzedzony 
przez układ polsko-angi~lski jest zrt,:L1.izowaniem 
polityki, której nie przestałem głósić · od ćwierć 
wie-ku w zgodzie z opinią kraju. 
Uważam, że układ polsko-francuski z dnia 4 

stycznia 1940 r.wraz Z' układem polsko-angielskim 
i francusko-angielskim Jllanowią· mocną pods
tawę zjednoczenia narodów cywilizowanych, 
którym przyp::i.dnie - po końcowym zwycięstwie 
- zadanie odbudowania Europy zdolnęj do życia 
jako wspólnoty na~odów wolnych i niepodleg
łych. 
Pragnę wyrazić sp'ecjalnie Waszej Ekselencji 

jak również Rządowi Francuskiemu me uczucia 
głębokiej wdzięczności za tak skute-czne przyczy
nienie się Francji do dzieh odbudowania spri-.y
mlcr:wncj armii polskiej. 

Zechce Pan przyją,5, Panie Pre·zesie, zapewnie· 
nia mego najwyższego szacunku. 

(-) Sikorski 

Odpowiedź Pretesa Rady Ministrów Francji 
Edwarda Dnlndier do Nnczelnego Wod~n Genera
ła Władysława Sikorskiego brzmi następująco: 

Pa.nie Premi·erze, 
Byłem szczególnie s·1,częśliwy, mogąc położyć 

swój podpis na układach, które zawarte· zostały 
między naszymi rządami. Ustalając podstawy 
odbudowy sił polskich we Francji - układy te 
zacieśniają odwieczne więzy łączące nasze obie 
armie. 

Tak jak to Pan podkreśl.a. - porozumienie 
zrealizowane między obu naszymi rządami świad
czy naz jeszcze o głębokiej wspólności poglądów 
i działania mocarstw sprzymierzonych i o naszej 
nieugiętej woli poskromienia napastnika. Jest 
ono również najpewniejszą rękojmią przyjaźni 
wiążącej rząd francuski z rządem polskim, któ
remu przewodniczy Wielki tołnierz, wypróbo
vany przyjaciel Francji. 
Szczęśliwy jestem widząc, że bohaterska armi·a. 

zaprzyjaźniona i spr~ymierzona obejmuje sta
nowisko bojowe obok wojsk naszych i wojsk bry
tyjskich i przesyłam jej' pozdrowienia braterskie 
armW francuskiej. 
· Zechce Pan przyjąć, Panie Prezesie, zapewnie
nia mego najwyższego sz3.cunku. 

(-) Daladier 

-ooo-


