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'l.'REść DZIAŁU URZQDOWEGO: 

Poz: 1~. ~arz~dzenie :Ministra Wyznań Religij- I 
nych i Oswiecema Pubhc~1ego z dnia 1 lutego I 
1940 r. o wystawianiu zaświ,adczeń o odbytych 
studjach i uzyskanych tytułach naukowych. 

Ukazał się Nr. 2 Dziennika Ustaw Rzeczypos
polite.i Polskiej z dnia 15 lutego 1940 r. i zawie
ra następujące Dekrety Prezydenta Rzeci ypospo
lite j: 
Poz: 2- z dnia 3 lutego 1940 r. o moratorium d?a 
długów prywatna-prawnych. 
Poz: 3-z dnia 26 styczn,ia 1940 r. o wydatkach 
związanych ze sprawowaniem funkcyj członków 
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskie.f. 

DZIAŁ URZ.Ę:DOWY 

--o O o-

Poz. 15 

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. 

DZIAŁ NIEURZ.Ę:DOWY 

-oOo-

PRZEMOWlENIE 

NACZELNEGO WODZA 
I 

GENERALNEGO INSPEKTORA 
SIŁ ZBROJNYCH 

GENERAŁA WŁADYSŁAW A SIKORSKIEGO 
DO LOTNIKóW 
WYGŁOSZONE 

W DNIU 9 LUTEGO 1940 R. 

żołnierze! 

Stoimy w ogniu wielkich wydarzeń dziejowych. 

I Prenumeratę przyjmuje Księgarnia Polska w Pa
l ryżu (Librairie Polonaisa a Paris) 123 bis, Bd. 

I. St. Germain (VI ar.). - gdzie również można 
nabywać poszczególna numery. 

I Są w W.aszym zbiorowym .zyciu pewne niadocią -
gnięcia, wyolbr.:1ymiane przez różnych ludzi. Są 
to odchylenia wywołane nadmiarom dobrej woli, 
a czasem niedoświadczeniem. Lecz, pr.zy twardej 
a równoc-.:1eśnie sprmviedliwej ręce i ludzkim ser· 
cu Waszego Dowódcy dadzą się one łatwo usunąć. 

I Z chwilą natomiast z którą rozpoczniecie :pracę 

I norma!. n.ą - co nas~ą:pi w .dniach najbliższych -
wszystkie te trud:.i.1osci prysną. · 

I Chodzi o to, iażeby znikły szybko i bez śladów. 
Darząc Was pełnym zaufaniem - jako Wasz 

Ulec one mogą w niedługiej przyszłości ostremu 
zaostrzeniu. Pamiętajmy więc, że :Jadania jakie j 
stawia przed nami historia są olbrzymie. 

Wódz Nac-.:1elny, żądam tego samego i od Was. 
Zwartość i solidarność jest siłą każdego narodu 
i armii. Na tę solidarność bezwzględną zdobyli się 
Polacy w kraju. Nie zawiedziemy ich i my na ob
czyźnie. Sformujemy wojsko, które nie tylko bić 
się będzie znakomicie w czasie wojny - ale które 
po wojnie zostanie prawdziwą ostoją narodu, rzu
cając tym razem niew..::ruszalne podkłady pod jego 
wielką przyszłość. 
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z KANCELARII 
P. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Musimy między innymi odbudować · nasze lot
nictwo - zniszczone całkowicie w tej wojnie. Nie 
tylko odbudować, ala stworzyć silniejszą flotę po
wietrzną ,aniżeli ta, z jaką armia polska wyruszy- We środę dnia 14 lutego b.r. Pian Prezydent 
ła w pole. Poza Niemcami nie doceniano na ogół w Rzeczypospolitej przyjął przybyłego niedawno do 
Europie roli lotnictwa w wojnie nowocz.e·snej. Nie Angers Mgr. Alfreda Pacini, Charge d' Affaires · 
doceniano jej również i w . Polsca pomimo naszych Stancy Apostolskiej przy Rządzie Polskim, który 
licznych ostrzeżeń. To też Niemcy posiadali we po przebytej chorobie powrócił do zdrowia. 
wrześ·niui ubiegł~go roku olbrzymią. przewagę w . 
powietrzu. Skutek tego !'aktu jest znany. 'Zni- J \, 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH 

I OśWIECENIA PUBLICZNEGO 

szczenie łączności pomiędzy naczelnym dowóć::;- ! . * · . . . 
l twem, a podległymi mti wojskami, rozluźnienie a I Pan Prezydent RzeczypospohteJ przyJął we 

nawet zerwanie związków organizacyjnych pomię-l w~o:ek _dma 13 lutego b.r. Piana Prezesa Rady 

I dzy pos:::c:.r:ególnymi armiami, sparaliżowanie ich Mmist~ow i ~aczelnego Wodza Generała Władys,-

Z DNIA 1 LUTEGO 1940 R. 

O WYSTAWIANIU ZAśWIADCZE:N O 

ODBYTYCH STUDJACH I UZYSKANYCH 

TYTUŁACH NAUKOWYCH. 

Art. 1. 

tyłów, a wreszcie stałe pastwienie się lotników nie- ława Si!{orsk1~go. . . . 
i mieckich nad ludnością cywilną z chęcią steroryzo- , ł'an ~rezyctent Rzec-zypospohteJ. przyJą~ł we 
1 wania jej. Oto następstwa tej druzgocącej pr.z:ewa- ~radę ~ma 14 lutego b.r. PaD;a Mi_mstra S~n~:w ! gi, jaką Niemcy potrafili zdobyć w ciągu osfa.tnich :t;agram?znych_, Augusta Zales~ie~o i Pana Mmis- _ 
· lat nad nami. - tra t'rof. Vr; Sb,.msława Stronskiego. 
! Nic dziwnego, że pomimo bohaterstwa oddziałów Pan _ Prezydent Rzeczypospolite~ _przyjął we : '1 - oficerów i żołnierzy, pomimo bezgranicznej _ czw,artek dma 15_lutego b.r. Pana Mmistra Skarbu -
. ofiarności całego narodu - stała się ona jedną z i oraz Przemysłu 1 Handlu Dr. Henryka Strasbur-
, głównych przyczyn poniesionej przez nas klęski I gera. 
'i tym bardziej, że walczyliśmy sami. _ I *. · 

Osoby, które udowodnią, że odbyły studja lub Wy ż?łnierz~ nie cz.ujecie się pobici. I słusznie. ! .. . *"'. . , 
uzyskały tytuły naukowe w zakładach naukowych, I Ws_zędz1~ baw~~~ tam, g~ie pr~y~zło się Wam I Z 0~3:zJi r~c~mcy ,wstąpi~ma na tron Jego ~ro
znajdujących się na obszarze Państwia, a nie ma- zmierz:y~ _osobisc~e z w~ogiam byhscie zawsze gó· j le~s,;neJ 1Viosc1 ~rola Eg_iptu Faruka !, miała 
ją ~ożności wy~azania tego świadectwami po- , rą. B;yhscie zwy~ięz?ami, nawet w tych Vl:YP.adkach mieJJce następuJąca wymiana telegramow : 
~yzszych zakł3:dow,, ~agą w czasie trwania wy- w ~torych przeciwmk gor~wał nad wami sp~zętem JEGO KRóLEWSKA MOść FARUK I , 
Ją~owych okohczno~ci, wywo1anych wojną, otrzy- b~Jo~ym. Wte?y ~rze~azały s~lę z~ycięst~a KRóL EGIPTU 
~ac tym_~zas?we zaswiadczenie urzędowe O odby· w1~l}c~e przy~i~~y zoh~ierza polskiego, Je.go dziel- KAIR 
cm studJow 1 uzyskaniu tytułów naukowych. nosc 1 sprawnosc osobista. Jego odwaga i charak-

Art. 2. 

. ter. Zadaliście wrogowi potężne straty - które by
łyby wielokrotnie większe, gdyby oddano do Wa
szej dyspozycji odpowiednie uzbrojenie i sprzęt. 
Pragnąłbym, ażebyście tych wartości osobistych 

nie zmarnowali obecnie. Chwila, jaką przeżywa
my wystawia Was na cięższe próby, aniżeli najcięż-

Proszę Waszą Królewską Mość przyjąć z okazji 
Jej rocznicy gorące życzenia, które składam wraz 
z Polską dia szczęścia osobiste-go Waszej Królews
kiej Mości i Egiptu. 

Władysław Raczkiewicz 
. Zaświadczenia wymienione w art. 1, tracą swo
ją moc z ustaniem wyjątkowych okoliczności, wy
wołanych wojną. Okoliczność ta powinna być 
stwierdzona w treści zaświadczenia. 

sza W?jna. A jednak musicie przetrwać tymbar- Na powyższy telegram nadeszła następująca 
dziej, · że zło jest na ukończeniu. Niedługo już, a odpowiedź : 

Art. 3. 

Do wystawiania zaświadczeń, wymienionych w 
art. 1, upoważniam ,aż do odwołania Ministra 
Prof. Dr. Stanisłiawa Kota. 

Ąrt. 4. 

najpoważniejsze trudności będą usunięte. Wy zaś 
wzbijecie się dumnie w powietrze, ażeby walczyć 
o swoich braci, którzy oc2ekują n.a wybawienie ze 
strony armii formowanej na braterskiej ziemi 
francuskiej i angielskiej. 

P,amiętajcie, że podstawą każdej armii jest dy
scyplina. że jej siłą jest hierarchia. Co się stało 
z na.rodem tak liczbowo potężnym, jak rosyjski, z 
chwilą gdy te zasady zburzył - mogliście stwier-

Zarzą-:lze,1i€: r :niejsze wchodzi w ży~ie z Jniem dzić _sa1;t1i - . obserwując w Polsce formacje bol-
ogłoszehia. . _ szewick1e. Nie może on podnieść się z 11iedoli, w 

jaką go wtrącił bolszewizm. Niarzuciws'..:ly mu nie-

Minister Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego 

( - ) Sikon ki 
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wolę jak najsroższą - nie stworzono dotąd wa
runków b;ytu, na j akie zasługuje człowiek wolny. 

Tak miły pobyt pośród Was żołnierze, utwier
dził mnie w przekonaniu, że panuje tutaj dobry 
duch patriotyczny. 

Dziękuję Wam za stałą pamięć o godności mun
duru polskiego i za nawiązanie jak najlep~:::ych 
stosunków z tutejszą t ak gościnną i serdecznie dla 

! Polski nastrojoną Iudnościa. 

JEGO EKSELENCJA 
WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ, PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ANGERS 

. Bardzo wzrus:;:ony uprzejmymi życzeniami Wa- · 
szej Ekselencji z okazji mojej rocznicy, ·prze_syłam 
wraz z mymi żywymi podziękowianiami moje naj
lepsz·e życzenia dla osoby WasZćlj Ekselencji i dla 
dzielnego Narodu Polskiego. 

Faruk R. 
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Z PREZYDIUM RADY MINISTROW 

OśWIADCZENIE NACZ.ELNEGO WODZA 
I GENERALNEGO INSPEKTORA SIŁ 

ZBROJNYCH GENERAŁA WŁADYSŁAWA 
SIKORSKIEGO. 

Podczas pobytu w Centrum wyszkolenia lotnicze-


