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TRESC DZ/Al.U URZĘD9WEGO : wejścia w iycie niniejszego Dekretu obowiązane są 

wypełnić !<..arty rejestracyjne na punkcie granicznym, 
Poz. 22. Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca a ponadto zgłosić miejsce swego zamieszkania sto-

1940 r. Nr. Sl4/PH/40 w apr!lwie mianowania kuratora sownie do postanowień ust. (1 I . 
przedsiębiorstwa II Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w (4) żmiany miejsca· zamieszkania należy zgłaszać 
Warszawie 11. · w ciągu dni dziesięciu od dnia przybycia na nowe 

Poz. 23. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia miejsce. 
4 marca 1940 r. o rejestr!lc,ii polskich uchodżców we Art. 2 

Francji. 

(Przedruk 
' 

z Cl Dziennik.a Uataw Rzeczypospolitej 

( 1 I Osoby wymienione w u.st. ( 1 I i (2) art. 1 jak 
również osoby wymienione w ust. (31 art. 1, które 
dla jakichkolwiek powodów nie wypełniły karty rejes
tracyjnej na punkcie granicznym, obowiązane "są 
wypełnić karty rejestracyjne dostarczone im przez 
Urzędy konsularne R. P. 

Polalciej 11, Nr. 6, po,;. 14.) 

DZIAŁ URZtDOWY 

Poz. 022 

ZARZĄDZENIE 

(21 Kartę rejestracyjną należy wypełnić i zwrócić 
właściwemu Urzędowi konsularnemu R. P. w ciągu 
dni trzech ocł dnia jej otrzymania. · 

(3) Osoby nie mające ukończonych lat osiemmastu, 
podlegają rejestracji łącznie z głową rodziny, względ

'~ nie :z. osobą, na której opiece pozostają. 

Art. 3 

M I N I ST R A . S K AR B U ..: Obpwiązek określony w art. 1 i 2 nie dotyczy osób 
· . . któr-e otrzymały przydział do czynnej służby wojsko-
z DNIA 8 MAR~ 1940 ·~. Nr. ·S14/54/40 weJ w armil pólskiej we Francji oraz osób, przyb~-

W !:RAWIE MIANOWANIA'.''KURATORA . ! Wającrc~ .: do Francji służb~>WO na okres c:z.asu me 
·. · . · .' przekraczający czternast~ ,;lni. 

p fDSIĘ.BIORSTW A „ CC PAAS1WOWE . 
Art. 4 

WYTWORNIE U~BROJENlA W WARSZAWIE 11 

Minister Dr. Marian Seyda, Podsekretarze Stanu : w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych Dr. Zygmunt Gra
liński , w Ministerstwie Skarbu Alfred Falter i Adam 
Koc, w Ministerstwie Opieki Społecznej Karol Popiel, 
Charge d'Affaires R. P. w Paryżu Minister Pełnomocny 
FeHks Frankowski, etc. 

Ze strony francuskiej obecni byli Minister Wycho
wania Publicznego, p. Yvon Delbos, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie ,Obrony Narodowej, p. Hipolit 
Ducos, Szef Misji Wojskowej Francuskiej w Polsce 
Generał Denain, Generał Brosso, liczni parlamenta
rzyści francuscy z byłymi ministrami Louis Marin i Paul 
Bastide, Prezesem Komisji Spraw Wojskowych Izby 
Deputowanych p. Miellet, Prezesem Grupy Parlamen
tarnej Polsko-Francuskiej, p. Maxence Bibie, deputo
wanymi Gaston Riou i Ybarnaygaray, Ernest Pezet 
i Cointreau- oru senatorami de Grandmaison i Mon
ceau na czele. 

Ponadto w przyjęciu wzięła udział elita świata dy
plomatycznego, literackiego i dziennikarskiego Paryża. 
Obecni byli, między innymi : Ambasador Stanów Zjed
noczonych Ameryki przy Rządzie Polskim, p. Drexel 
Biddle, Ambasador Turecki przy Rządzie Polskim, 
p. Stefan Osusky, Poseł Republiki Chile, Charge d'Af
faires Egiptu, członkowie Akademii Francuskiej, 
pp. Henri Bordeaux i Louis Gillet, etc. ,etc. 

Na głęboko przemyślane I piękne przemówienie 
p. Joseph Barthelemy składające hołd Polsce, która 
pierwsza z bronią. w ręku przeciwstawiła ,się agresji 
imperializmu niemieckiego i w którym wyraził na· 
dzieję , że .Generał Sikorski i jego Rząd będąc wciele
niem woli Narodu Polskiego poprowadzą Polskę do 

Na .podstawie § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 15 lutego w spr~wie przedsiębiorstwa cc Państwowe 
Wytw6mie Uzbrojenia .w 'Warszawie ,11 (Dz. U.R.P. 
No. S poz. 13) mianuję p. Mieczysława Broniewskiego 
kuratorem przedsiębiorstwa cc Państwowe Wytwórnie 
Uzbrojenia w Waraza,wię II z zakresem czynności 
o~re,loqych moim zarządzeniem z dnia 6 marca 1940 r. 
(,c Monitor Polaki II z dnia 30 marca 1940 r. Nr. 58-74, 
poz. 21). 

Wykonanie niniejszego i Dekretu 
Ministrowi Spraw Zagranic:mych: 

Art. 5 

powierza 
zwycięstwa oraz charakteryzujące we wzruszających 

się słowach dotychczasową działalność Generała Władys
ława Sikorskiego jako żołnierza i męża stanu, kierują
cego dziś losami Polski, Pan Prezes Rady Ministrów, 
Naczelny Wódz i Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, 
Generał Władysław Sikorski wygłosił następując9 
przemówienie : 

Minister Skarbu 

(-)' H~nryl( Strasburger. 

Po:.. 23 

DEKRET. PREZYDENTA RZ.ECZYPOSPOLITEJ 

Ż DNIA.4 MARCA 1940 R. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie po upływie 
trzech dni od dnia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej 

Prezes Rady Ministrów 

Minister Spraw Zagranicznych 

W laclyslaw Raczkiewicz 

Słl(orsl(i 
411·-~. 

August Zaleski 

DZIAŁ NIEURZ~DOWY 
--o--

O REJESTRACJI POLSKICH UCHODżCOW 

WE FRANCJI 

1 PRZEMOWIEN\E PREZ.ESA RADY 
I 

MINISTROW, 

(Przedrt,t~ z cc Dz(enrtr~a Ust«w Rr,ec,.uP.Qspolitej 

P.Ql,lf.iej 11, r,..·,. 6, poz. 14.) 

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

Art •. 1 

( 1) Obywatele polscy, którzy przybyli do Francji po 
dniu 15 sierpnia 1939 r. 'obowiązani są, niezależnie 
od zastosowania się do przepisów meldunkowych 
prawa francuskiego, zgłosić w terytorialnie wh1ści
wym Urzędzie konsularnym R. P. miejsce swego 
zamieszkania we Francji oraz zgłaszać każdą jego 
zmianę. Zgłoszenie takie może nastąpić osobiście lub 
w drodze pisemnej. 

(2) Osoby, przebywające we Francji w dniu wejścia 
w życie niniejszego Dekretu powinny dopełnić ob<:>
wiązku zgłoszenia w ciągu dni czternastu od dnia 
wejścia w życie niniejszego Dekretu. 

(3) Osoby, przekraczające granice Francji po dniu 

I~ 

NACZ.ELNECO WODZA I GENERALNEGO 

INSPEKTORA Sil ZBROJNYCH 

GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 

WYGŁOSZONE W ON.IU 13 MARCA 1940 R. 

W P.ARYżU NA PRZYJĘCIU URZĄDZONYM 
·i:t· 
'PRZEZ KOMITET STUDIOW 

FRANCUSKO - POLSKICH 

We środę dnia 13 marca b. r. w salach Klubu Mię
dzysojuszniczego w Paryżu odbyło się pod auspicjami 
Komitetu Studiów Francusko-Polskiego przyjęcie na 
cześć Rządu Polskiego pod przewodnictwem Prezesa 
Akademii Nauk Moralnych i Politycznych Joseph 
Bathelemy. Ze strony polskiej w przyjęciu wzięli 
udział : Prezes Rady Ministrów, Naczelny Wódz 
I Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, Generał Władys
ław Sikorski Minister Skarbu oraz Przemysłu i Hand
lu Dr. Henryk Strasburger, Minister Opieki Społecznej 
Jan Stańczyk, Minister . Generał Broni Kazimierz S?sn: 
kowskl, Minister Profesor Dr. Stanisław Stronsk1, 

« Nie ma nikogo wśród obecnych na tej pięknej 
manifestacji przyjaźni polsko-francuskiej ktoby nie 
czuł, że w chwili obecnej pozorna bezczynność 
stron wojujących podobną jest do spokoju przeJ 
burzą. Zanim się . rozpocznie bezwzględna walka, 
której chciał i którą wywołał spisek niemiecko
sowiecki, dobrze jest zahartować naszą duszę od
powiednio do zadania, które nas czeka i na miarę 
tych, którzy padli lub walczą nadal, aby wyzwolić 
ludzkość od Yfidma tyranii germańsko-bolszewic· 
kiej. 

Jeśli jest jakieś pocieszenie w klęsce, jaka spadła 
na Polskę, to to braterskie przyjęcie, jakie możemy 
znaleźć we Francji. Dla nas Polaków, zarówno w 
chwilach wielkości jak i w ciężkich przejściach 
Francja była zawsze drugą ojczyzną. Więzy, które· 
nas łączą są najtrwalsze, ponieważ są one przepo
jone krwią, przelaną wspólni'e na polach walk w 
imię wspólnej sprawy. 

Pierwsze polskie eskadry znajdą się wkrótce na 
froncie obok eskadr francuskich. Za nimi pójdą 
niedługo pierwsze jednostki piechoty. Jestem prze
świadczony, że naród polski « ukrzyżowany lecz 
zawsze żywy », jak wczoraj pisał nasz gospodarz 
p. Prezydent Józef Barthelemy, da jeszcze swym 
męstwem dowód miłości ojczyzny i ducha ofiary. 

Znaleźliśmy u aliantów wszelkie możliwości do 
odbudowania naszej Armii. Historia zapisze dla 
potomności wybitne zasługi jakie położyły Francja 
i Anglia w dziele wyzwolenia, które przeciw bar
barzyńcom podjął świat cywilizowany. Niech mi 
będzie wolno złożyć hołd i wyrazić całą wdzięcz
ność tym, co kierują dzisiaj losami , w pierwszym 
rzędzie Prezydentowi Lebrun, Prezydentowi Dala
dier i znakomitemu żołnierzowi, który .sprawuje 
dziś naczelne dowództwo nad sprzymierzonymi 
armiami, generałowi Gamelin. 

Miło mi jest pozdrowić tutaj mego przyjaciela 
pana Yvon Delbos, Ministra Wychowania Narodo
wego, którego obecność świadczy o serdecznym 
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·zainteresowaniu, jakie Rząd Frahcuski zawsze 
objawiał w stosunku do spraw polskich. Armia Fran
cuska jest również obecna w osobach generałów 
Denain i Bresse. Jako ich ·towarzysz broni, podnoszę 
tu z uznaniem ich oddanie sprawie polskiej. 

Panie Prezydencie Grupy Parlamentarnej Fran
cu,sko-Polskiej, Maxence Bibie, wypadałoby, bym 
i Panu jako żołnierzowi niejako podziękował i Pa_nc! 
powitał. Czyż nie jest Pan zawsze na szańcu i 'W 
imieniu swych kolegów to jest w imieniu Francji, 
zawsze i wszędzie, gdy chodzi o Polskę. 

Jest wreszcie dla mnie miłym obowiązkiem po
dziękować inicjatorowi tego wzruszającego zebra
nia, Pan.u Józefowi Barthelemy, o którym można 
powiedzieć, że niewiadoma; czy bardziej jest 
znany dzięki swym dziełom, które imię jego uczy
niły sławnym na obu półkulach, czy dzięki swej 
miłości do Polski. Można być pewnym, mój drogi 
Prezydencie, że ilekroć jaka szlachetna sprawa po
trzebuje bardziej obi:ony, znajduje go ona w Panu. 
A jakaż sprawa potrzebuje bardziej obrony, jak 

... sprawa narodu rozbrojpnego, nad którym znęca się 
szał teutoński. ' 

Udręczony fizycznie, naród ten nie osłabł jednak 
ani moralnie ani duchowo. Otóż chciałbym dziś 
przekazać wam jakby orędzie tego· narodu. Mimo 
najohydniejszej propagandy jego przekonanie o 
zwycięstwie Aliantów nie zostało podważone. 
W wiadomościach, które tam przechodzą z ust do 
ust, nie poddaje się w wątpliwość odbudowani~ 
Polski mocnej i sprawiedliwej. 

A przecież wróg stara się ugodzić w samą duszę 
narodu, zniszczyć jego wiarę, zatrzeć ślady jego 
przeszłości, jego historii i jego ćywilizacji. To, co 
nie padło pastwą płomieni, to co zostało jeszcze 
w muzeach i bibliotekach, księgi i dokumenty his
toryczn~. stanowiące archiw~m przeszłości: k!óra 
była już.to pełną chwała, JUżto pełna c1erp1eń, 
mają· byc wkrótce skazane na makulaturę wedle 
rozporządzenia, jakie wyszło od kierowników trze~ 
cief Rzeszy. . ~( 

Czyż Niemcy i bolszewicy stracili zupełnie' su
mienie. C~yż mogą sądzić, :ie ich sposoby. ro~wią
zywania zagadnień społecznych są do przyJęc•a dla 
narodów cywilizowanych ? 

W istocie konflikt~ który się przygotowuje i 
który w każdł!j ch~ili może wybu~hnąć z ~ałtow
nością bezprżykładną, . przyśpieszy klęsk~ p,erwot• 
nego barbarzyństwa. Jestem. bezwzględnie przeko
nany o triumfie cywilizacji, któr~j hasłami dla 
wszystkich narodów są ! .1 -

' ~ f 

Sprawiedliwość, prawo i wolność. » 

PRZE.MóWIENIE 

NACZELNEGO WODZA I GENERALNEGO 

lNSPEKTORA SIŁ ZBROJNYCH 

GE.NE.RALA WŁADYSLA WA SIKORSKIE.GO 

WYGŁOSZONE. 

W DNIU 27 MARCA 1940 R. 

DO LOTNIKÓW POLSKICH ESKADR LOTNICZYCH 

ODLATUJĄCYCH NA FRONT 

Lotnicy I 

Prawo do niepodległeRO bytu .było i jest w stosunkach 
1niędzynarodowych związane nieodłącznie z zagaM 
ni en iem siły. Dlatego to po przegranej kampanii 
wrześniowej czynię wszystko, co jest w ludzkiej mocy, 
ażeby odbudować polską siłę zbrojną. Wy reprezen
tujecie jedną z jej c~ęści najważniejszych - bo 

lotnictwo, które w wojnie totaln~j i nowoczesnej posiada 
:z:.naczenie rozstrzygające. 

Słuszną jest rzeczą: że Wv pierw11i odlatujecie na 
front. Okryliście bowiem chwałą polskie siły powietrzne 
i potrafiliście odbudować najszybciej swą organizację. 
W chodzicie więc pierwsi na dobrze znaną naszemu 
iolnierzowi drogę walki. orężnej .. Jestem pewny, że 
zawiedzie Was onn do nbwych triumfów, pomnoży sławę 
haszego lotnictwa, i d~ oczekiwane z determinacją 
bezwzględną przez cały naród zwycięstwo. 

Niemcy zdają się działać na przedłużenie wojny. Jeżeli 
się to sprawdzi, to trzeba będzie twierdzić, że postępują 
lak z nieuchronnej konieczności, a nie z dobrej woli, 
albowiem nawet laik zrozumie, że przedłużanie się 
wojny zwraca się przeciw nim. Materialna przewaga 
koalicj. jest aż nadto widoczna. Ażeby zrozumieć, i oce
hil ją należycie, wystarczy stwierdzić, że Niemcy nie 
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mogą nadążyć z budową lodzi podwodnych, by uzupeł· 
nić poniesione w boju straty. Tak będzie we wszystkich 
dziedzinach, z chwilą gdy walka rozwinie się w pełni 
i pogłębi. Nawet przy energicznych usiłowaniach wyko
rzystania .Rosji oraz Bałkanów - Niemcy muszą przegrać 
nieuchronnie wojnę, obliczoną na zużycie. Stąd dziś 
szał prześladowań niemieckich w Polsce Stąd równo
czesne u inicjatywy pokojowe II podrzucane od pewnego 
czasu przy obcym :pośrednictwie mocarstwom zachod
nim. Terror szalony rozwijany w Polsce przez Hitlera 
miałby zniszczyć nasz naród zanim przyjdzie wyzwolenie. 
Wie on dobrze, że zgoda na odbudowę karłowatego 
państewka w granicach dawnego u K~ięstwa Warszaws
kiego 11. jest dla każdego patrioty połskiego krwawą 
obelgą.\$,· 

Mówfł' nam, że pokój, który przyjdzje nie może być 
u pokojem zemsty 11, do której my Polacy mnmy niestety 
aż nadto zrozumiałe prawo. Musi to być jednak pokój 
bezwzghdnie spr~wiedliwy, czyli wymagać on będzie 
naprawi1nia ogromu krzywd moralnych i materialnych 
- jakie· Niemcy .i bolszewicy wyrządzili Polsce. Bez 
takiej elementarnej naprawy byłby to pokój slaby, pe 
którym przyszłaby nowa zawierucha światowa. Bo natury 
germańskiej nie przejedna szlachetność ani ustępliwośt. 
Niemcy liczą się tylko z fizyczną przemocą. To też nasi 
1przymierzeńcy rozumieją, Że uchybiliby swym naj
wyższym obo'fiązkom gdyby dopuścili do hegemonii 
Niemiec w Europie, gdyż naraziliby siebie ornz inne 

narody }\a prześladowanie, okrucieństwa i zbrodnie, 
których widownią są podbite chwilowo przez Germanów 
kraje z bohaterską Po'lsk11 na czele. 

Wy, odlatując dzisiaj na front - idziec.ie tam nie 
tylko po to, by zapoznać się z jego warunkami, tak 
różnymi od naszych. 

Pamiętajcie, że gdy godzino dezyzji wybije, podej
miecie .bój z naszym odwiecznym i nieprzejednanym 
wrogiem. Że będzie to walka w · całym tego słowa 
znaczeniu narodowa. Że będziecie ją toczyć z prze
ciwnikiem, który odmawia Polakom prawa do jakiego
kolwiek miejsca pod słońcem. Że mszcząc się za zadane 
nam rany walczyć będziecie o byt wspaniałego luau 
polskiego. 

Jako Wasz W6dz Naczelny jestem pewny, że nie 
zawiedziecie pokład1mego w Was zaufania i że bić się 
będziecie po bohatersku zgodnie z najpiękniejszą 
tTadycją naszych wielkie,\ przodków oraz zgodnie z 
honorem skrzydlatych· ryceri:y. Wtem, że nie pc,trzebuję 
apelować do Waszeo arribicji. Wy sami uczynicie 
wszystko, ażeby w najserdeczniejszym braterstwie broni 
ze sprzymierzonymi armiami zdobyć pełne, całkowite i 
totalne zwyciętwo. Dopieto takie zwycięstwo bowiem 
rozstrzygnie o pokoju. powszechnym, sprawiedliwym i 
trwałym. Rozstrzygnie ono równocześnie o przywróceniu 
nam 'Polski, która będzie silniejszą aniżeli ta, jaka była 
przed narzuconym nam konfliktem zbroinym, podjętym 
przez nas w imię najelementarniejszych praw ludzlcich. 

Nie żegnam się dzisiaj z Wami. Nadejdzie bowiem 
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Dwaj oficerowie złożyli krótki raport, w jak.i sposób 
uratowano je przed wrogiem. Wódz Naczelny 
podziękował im w imieniu służby, poczym wręczył 
sztandary dowódcom batalionów. Przyjęli je na klęcz
kach, ze słowami : 

ce Slubuję .stać na straży honoru .sztandaru. bronić iego 
czci ze wszy.stkich sil i nigdy go nie opuścić. 

Tak mi dopomoż Bóg. 11 

Po oddaniu sztandarów chorążym, poczty 
przemaszerowały wzdłuż frontu i ustawiły się na pra
wym skrzydle swoich batalionów. Przez czas prze
marszu :wojsko prezentowało broń i brzmiał hymn 
narodowy. 

W tym momencie przed frontem stanął Wodz 
Naczelny i wygłosił następujące przemówienie 

« żołnierze ! 

Przed chwilą wręczyłem Waszym Dowódcom, od
bierając od nich uroczyste ślubowanie, najdroższe dla 
każdego z nas sztandary bojowe. Jeden z nich jest 
szczególnie dla mnie bliski, gdyż należał do 9-ej 
Dywizji Piechoty, którą prowadziłem do boju na 
Polesiu i w pamiętnych dniach sierpniowych nad 
Wisłą oraz Wkrą w 1920 r. Drugi _symbolizuje histo
rię armii polskiej, gdyż powiewał już dumnie na 
polu bitwy pod Kaniowem 1918 r., a później jako 
sztandar 13-go Baonu Saperów prowadził do walki 
jeden z najdzielniejszych oddziałów polskich. 

Współczesne uzbrojenie i nowoczesna technika 
wojenna stawiają pod adresem dzisiejszego wojska 
niezmiernie wysokie i skomplikowane zadania. A że 
okres służby wojskowej został ostatnimi czasy prawie 
wszędzie skrócony, to też pierwsze miesiące obecnej
wojny były dla zmobilizowanych szezególnie niebez
pieczne. Nie były to armie pod względem wyszkolenia 
na tyle solidne, a organizacyjnie na tyle liczebne i 
zwarte, ażeby wytrzymać zwycięsko wtężhe uderze
nie przygotowanego do nowoczesnego boju przeciw
nika, a taki~ przeciwnikiem byli Niemcy. Uderzenie 
to wzięła na siebie w całości Polska. Uległa ona w 
nierównym pojedynku, płacąc obficie krwią za przy
wiązanie do niepodległości i walorów ogólno-ludzkich. 
Lecz równocześnie oddała usługi nieocenione alian
tom, pozwalając im nie tylko zmobilizować ale i nale
życie wyszkolić ich siły zbrojne. Waszym natomiast 
zadaniem . będzie pomścić krzywdy Polaków, oraz 
przywrócić im straconą chwilowo niepodległość. 

Charakter wojny totalnej WY.!'ÓW~uje róż~ice, jakl~ 
dawniej istniały porńiędty poszczególnymi broniami. 
Saperzy zresztą bili się zawsze, kiedy zaszła tego 
potrzeba. Wielu z nich zdobyło na polu chwały naj
zaszczytniejsze odznaczenia bojowe. Wierzę, że i 
Wy pójdzi~cie za tym pięknym przykładem, wskrze
szając i podtrzymując w pełni wspaniałe tradycje 
Waszej broni. Sztandary, jakie Wam dzisiaj wręczy
łem, widziały już nie jedną bitwę. W przyszłości 
powiodą Was zawsże do zwycięstwa, ujawniahc naj
większe cnoty żołnierskie, bq męstwo osobiste i ducha 
poświęc;enic1, 

chwila gdy eskadry polskie iako samodzielna Hota Armia Polska powstaje szybko z gruzów na go~cln
powietrzna staną znowu pospołu z innymi wojskami pod nej ziemi francuskiej i angielskiej. Onegdaj pierwsze 
llloim <low6tl:uwcm. Pri:yl,yle111 tu ożt"by uści1111ąć Wa11zą C!:ik.dJry lotnicze odleciały na front, w towarzy!:iłwle 
dłoń żołnierską i pozdrowić Was staropolskim zwy- najlepszych lotników francuskich. Niezadługo pójd=! 
czajem : ich śladem pierwsze dywizje piechoty. Nasza flota 

,
1 
morska bije się obok wielkobrytyjskiej. Tym sposo-

Czolem Lotnicy I bem, jak Fęnix :z popiołów powstaje znowu Wojsko 
. Polskie, by podjąć rami, w ramię z braterskimi 
armian,i sprzymierzonymi nieugiętą walkę orężną o 
Polskę, bez której nie ma równowagi europejskiej, tak 
jak nie ma sprawiec;łliwego i trwałego pokoju, P~mię· 
tajcie zawsze, że dzisiaj już sdandary. które$.cie 
otrzymali reprezentują nie tylko suwerenność Państwa 
Polskiego, ale i wielkość przez swe bohaterstwo 
Narodl.l. 

-o-

UROCZYSTE WRĘCZENIE SZTANDAROW 

BATALIONOM SAPEROW 

W sobotę dnia 30 marca b. r.1 odbyła się w Angers 
,uroczystość wręczenia sztandarów dwum batalionom 
saperów, gotowym do wyruszenia na front. 

Wręczenia sztandarów dokonał Wódz Naczelny 
Generał Władysław Sikorski w obecności Pana Prezy
denta R. P., przedstawicieli władz francuskich i licz
nych W9Zszych oficerów ze swego sztabu. 

Sztandary wręczone batalionom saperskim nale
żały do dwóch oddziałów w Polsce. Zostały one szczęś
liwie uratowane i przewiezione do Francji, 

Ks. Biskup Polowy Wojsk Polski~h Gawlina w 
asyścl-? dwóch kanoników diecezji odprawił Mszę 
świętą. Zwróciwszy się od ołtarza do oddziałów w 
pięknym przemówieniu określił obowiązki, jakie 
zamyka przysięga żołnierska oraz znaczenie, jakie 
mają dla wojska sztandary « w nieprzerwanej bitwie, 
toczonej przez Polskę od Bolesława Chrobrego, po
przez Grunwald, Wielkie Łuki, Chocim i Wiedeń, aż 
po nasze czasy. » 

Po Mszy Swiętej Wódz Naczelny podszedł do 
stołu, na którym leżały chwałą okryte sitandary. 

W tym radosnym dla Was dniu, a tak ciężkim dla 
naszych kolegów zamkniętych w kazematach wię
ziennych i w obozach koncentracyjnych, zwracam się 
do nich z apelem gorącym, ażeby wytrwali, aieby się 
nie załamali, by nie stracili wiary w ostateczne a pewne 
zwycięstwo, które będzie triumfem ludzkiej oraz wol
nej i szczęśliwej Pol~k,i, 

Wzywam Was, żołnierze, ażebyście v„raz :.::e mną 
wznieśli okrzyk : Wielka Polska, która trwa niezlom· 
nie na posterunku, pomimo najokropniejszych prześ
ladowań, a której świetne stanowisko przywrócimy 
przy pomocy naszych bagnetów i Jej potężni Sprzy
mierzeńi;y Fr;mcja oraz Wielka Brytania, niech żyją ! 11 

Po przemówieniu Wodza Nac~elnego przedstawi· 
ciel armii francuskiej przypiął dowódcy saperów pols
kich znak saperski francuski, symbolizując w ten 
sposób jedność i braterstwo broni. 

Nastąpił uroczysty moment przysiegi. Rote wygło
sił Ks. Biskup Polowy, a żołnierze, trzymając w ręku 
hełmy, chórem Ją powtarzali. Od tego czasu stali się 
zaprzysiężonymi rycerzami Rzeczypospolitej, dla któ
rej wal~zyć pr:,;ybyli na gqśc;inną :,;iemię francuską. 

ł. · . 
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materiałów potrzebnych do wyświetlenia prawdy. Nie kojnego zmobilizowania swyc~ ~rmii, w n~jdog~
mniej jednak pozostanie faktem, ie· wobec tego, ie niejszych warunkach i ułatwił 1m skonsolidowanie 
sprzymierz~ńcy nasi nie byli w stanie w krytycznych własnego frontu. A straty poniesione przez Niemcy 
dniach wrz6śniowych przyjść nam z pomocą, nasza podczas kampanii w Polsce tak w ludziach, jak w 
klęska militarna była nie do uniknięcia. Można twier- materiale, też nie są bez . znaczenia. 
dzić, ie Pol.ska mogła wybrać inną drogę. Mogła była A i obecnie przygotowywana przez naszego Naczelnego 
zgodzić się na ustępstwa w sprawie Gdańska i autos- Wodza J:>rzeszło stutysięczna armia i nasza mała, ale 
trady przez Pomorze i na czas jakiś uniknąć wojny, ciesząca się ogólnym uznaniem flota. oraz stosunkowo 
albo może po paru dniach wojny zgodzić się na zawar- liczne lotnictwo stanowią też aport nie do pogardzenia. 
cie hańl:'ącegó pokoju. Ale kto w pamiętnych dniach Wreszcie może najważniejszym atutem naszym jest 
decyzji był w Polsce, ten wie, że tego rodzaju propo- fakt, że Naród Pol.ski stanowi zaporę o kulturze 
zycja byłaby się spotkała z jednomyślną odmową Na- zachodnio-demokratyczno-chrzekijańskiej. między tak 
rodu, gdyż godziłaby w jego Honor. A taka już jest dobrze pasującymi do siebie bezbożnymi autokracjami, 
natura tego Narodu, że zawsze przenosił Honor ponad militarno-pruską i bizantyjs,ko-rosyjską. Pozostawienie 

Wysoka Rado ! względy materialne. tym dwom państwom możności bezpośredniego sty- . 
K'iedy w roku 1926 miałem zaszczyt po raz pier- , h d „ kania się; przy tak podobnym w r,runcie rzeczy ustroju 

Wierzę niezłomnie, pomimo mnożącyc się 2;1s z I pod · odd ł b · 
Wszy l'ako k1'erown'1k Ministerstwa Spraw · Zagranicz- kł dó . od . po ityczno-gos arczym • mora nym, a o Y im na . wielu stron przy a w po.stępowania wręcz maen- ł lk E I · śi ś i t T 
nych Stanąi przed Sei·mem Rzeczypospolite1·, po. zwo- 1 k ó k . . k . up nie ty o uropę, ecz I znaczną czę '" w a a. o '- nego, iż wbrew pozornej ogice, t rana azu1e nie to- k d · E tk ł b · • · 
1 ·1łem sob'1e tak scharakteryzować zadanie resortu, d h 1· h też ta ie urzą zenie uropy spo a o Y się z pewnosc1ą rym ścisłe obliczanie przy ecyzjac po 1tycznyc h od· k ó · ·r · któ"' mi powierzono : d h kó h .1 . . ze sprzeciwem tyc nar ow, t re szanu1ą cywa 1zacię 

·, bespośi:e nic strat i zys w, ·· są c wie w zyciu naro- zachodnią i które nie, obawiają się patrzeć trzeźwo w 
1c Praca tego Urzędu, jak i innych urzędów, nie dów, które wymagają postawienia honoru ponad przyszłość. Wiedzą O tym nasi wrogowie i dlatego z 

polega bynajmniej na jakic~ś ·je~norazowych posunię- doraźnym interesem. Na długą metę w historii Narodu całym wrodzonym barbarzyństwem korzystają z chwi
ciach, ani też na pełnej 'Uroku tajemniczej intrydze. takie postępowanie, aczkolwiek · pociąga za sobą na Iowo osiągniętej przemoci sytuacji, aby zniszczyć 
Jest to wielka praca, składająca się z całego szeregu razie ciężkie ofiary, to jednak w przyszłości wychodzi Naród Polski. Nie rozumieli oni nigdy i nie rozumieją 
skoordynowanych ze sobą' prac małych. Polega ona w na dobre. Gdyż Naród, jak i pojedyńczy człowiek, « nie teraz psychiki tego Narodu. Przywykli sami do 
pierwszym rzędzie na stałej czynności, aby na żadnym samym chlebem żyje ». Wielką prawdę wyryto na płaszczenia się przed pruskim butem i nQSkiewską 
polu nic zaniedbane nie zostało .. A zwracam uwagę medalu wybitym na 100-letni jubileusz Kościuszki w nahajką. ani Niemcy ani Rosjanie nie ;dają sobie spra
Panów, iż wysiłek ten zrobiony zostaje przez nasz Londynie : « Sanguis heroum semen libertatis ». wy z tego, że Polacy w prześladowaniu i męczeństwie 
Urząd zagraniczny w warunkach wyjątkowo trud~ To tei nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że hartują się jak stal w ogniu i ie każda kropla przelanej 
nych » ... to też « praca w tej dziedzinie naszej. państ- nie bylibyśmy bronili naszego terytorium, gdybyśmy przez nich krwi jest nasieniem wolności, przeciwko 
wowej rekonstrukcji musi nosić charakter cichego, nie posiadali gwarancji naszych sprzymierzeńc6w. Tego wzejśc::iu której są oni bezsilni. 
nieustannego wysiłku ». wobec tych, co znają nasz Naród i naszą historię Z takimi atutami w ręku stanął do pracy_na gościn-

Chodziło mi wtedy o podkreślenie dwóch faktów. dowodzić nie potrzeba, tak samo, jak nie potrzeba nej ziemi francuskiej nowy Rząd Polski. Pierwszym 
Po pierwsze chciałem przedstawić trućlności, z jakimi dowodzić żadnemu człowiekowi, uczciwie myślącemu, zadaniem naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
musiała walczyć młoda państwowość polska, która że nie my chcieliśmy tej wojny i nie my ją rozpęta- było ustalenie jak najbliższej współpracy, w . oparciu o 
ciężkim trudem jedynie mogła wywalczyć sobie odpo- liśmy. Gdyby jednak znaleźli się tacy, co by w to wąt- istniejące traktaty, z naszymi sprzymierzeńcami. 
wiednie stanowisko ~śri>d spiętrz?"yct:, przez wie: pili to znajdą przekonywującą odpowiedź w Białej Szczęśliwy jestem, że mogę zawiadomić Państwa że 
kąwą nieobecność naszą na are~1e dyplomatyczn~J Księdze, któr.ą Rząd Polski wydał przed kilbu dniami. współpraca ta układa się jak najlepiej. Zawarliśmy z 

dów · L! k · d -~-· P I drugie • I h f • przesą . 1 ura ~ w~a om~• o o se':, po Składa się ona z szeregu dokumentów dyploma- Francją szereg umow wojskowych, regu ującyc ormo-
zaś chc1ał~m ~c1~ć .się od roz~szec~nionego u nas czn eh, odnoszących się do stosunków polsko-nie- wanie naszej armii i lotnictwa naszego, jest w opraco-
przek~ania, 1z Minister Spra".". Zagranicznych ma za Ziec~ch i polsko-sowieckich, w latach 1933-1939. waniu z Anglią, z którą posiadaR'\y już umowę, regu
zadanie odmnoszenie błysk<;>thwych . « . .sukcesów », Zebranie l<:h nie było pracą łatwą w naszych obecnych !ującą współpracę naszej floty z flotą angielsk~ 
które od ~z~su do cza.su (1m częśc1eJ tym lepiej) warunkach. Jednakże Ministerstwo Spraw Zagranlcz· Ale współpraca naszej dyplomacji z Aliantami 
s~rowadza1ą Jego wyczyny na plerwszek s6trony dzljn- hych zdołało ·-opracować zbiór aktów, które zupełnie nie ogranicza się jedynie do zawierania umówi 
ników, a n~zwisko 1eg<:> na usta !)'eh, ~ rzy po sa o- Jasno prżedstawiają rozwój stosunków Polski z jej obu których zasięg z natury rzeczy jest w chwilf 
n~cb i kawiarniach lubią zaspaka1ać ~oJą, t~k często wielkimi sąsiadami . Biała Księga zwraca się podobnie obecnej . dość ograniczony. Polega ona prze
n1!stety płytką « dumę ~ar~o:wą » ~rze.sadną oceną Jak analogiczne wydawnictwa innych krajów przede- dewszystkim na codziennej wymianie myśli i 
ostąghiętych korzyści . . P~aw~z1we _w1elk1e dyp~om.~~ wszystkim . do opinii międzynarodowej. Oświetlenie informacji, na omawianiu wszystkich spraw i pocią
ty~tne su~cesy s, tak · w .,rz~z~1stości .rza~;~~~ć polskiej polityki zagranicznej w latach poprzedza- gnięć, tak iż nie będzie przesady, gdy stwierdzę, iż 
osiąganie ich n~lezy do WVJ:ttk6~ t ni~ ~ze s Jących wybuch wojny z p:Jnktu· widzenia naszych wszystkie nasze .posunięcia na ~renie.międzynarodowej 
stałego ce!u polityki za~~antczne1., tak !ak J~nora~.~. własnych .interesów nie byłC",: celem Białej Księgi I nie .są czynione w porozumieniu i w zupełnej harmonii, z 
wi~lkl-~r:,zaJ~n,e-m~e-b~Ć-sprawdz1anem prawidło- --Ieściłoby.się w jej ramach: ~iala Księga miała wykazać naszymi sprzymierzeńcami, co jesLzresztą koniecz-
;:fg'o.P~ ~zba~~:l:jos~;ł:g•:.•·0 ~ot=~; i isfo.tnie ~kazuje, fakt. nie' ~legający ża?nej w~tpli- nością, wypływającą ze wspólnego i jedynego celu 

f lć. • • g Chod 1 , stworzenie dla wosc1, że z punktu w1dzen1a utrzymania poko1u w tr:'>jporozumienia, jakim jest zwycięstwo. 
; ~·~ swym .P~śz~~ 0·prżek~a .'! 0 nienaruszal- Europie Polska nie poP,ełniła żadnej prowokacji, ani w Poza tym wielkim celem musimy jednak także 
~~~- . a w. OP!"". ~ta a l'd i .n:e o rozwo·u tak .stosunku do Niemiec, ani w stosunku do RQSji i swoim starać się o utrzymanie jak najlepszych stosunków 

n~• Jego istnienia i ~oraz~ I ~ eis g . . J •. zachowaniem się niczym nie usprawiedliwiła ani i z tymi narodami, którym udało się dotąd uniknąć woj-
pod ~zględem materialnej: 1ak • _duchowe! siły. Je2;li inwazji niemieckiej ani napaśc;i sQwieckieJ ny, to jest z państwami neutralnymi. 
chodziłoby o plastyczną 1lustraqę; to me ma n!c . . . . · Tu na pierwszy plan wysuwa się przedewszystkim 
bardziej błędnego, jak CZę$to używane porównanie Zbtor polskich do~umentow . dyplomatycznych owe Mocarstwo Moralne, jakim jest Stolica Apostolska. 
dyplomacji do gry w szachy. Jeżeli można w c;zym dotyczy priedewszystk1m nastepu1ących naczelnych Wiemy, do jakich wyżyn . wzrósł autorytet Głowy 
dostrzec podobieństwo do dyplomacji to rac~ej W tematów : Chrześcijaństwa podczas pontyfikatu Piusa XI. Wojna, 
-,r<;;hitektur-:z;e. Tu nie ehodżi Q wybijanie komu pion- • Wykażuje agresywny stosunek Niemiec do Rosji od w której sprzymierzyli się dwaj wrogowie wszelkiej 
kóW, lec:z o trwałe budowanie dla siebie jak najwy- 1933 roku do końca marca 1939 r. i przedstawia stałą wiary, musiała specjalnie uwypuklić rolę Watykanu, 
godniejszego I jak najtrwalszego · gmachu. Budowa tendencję rządu hitlerowskiego wciągnięcia Polski do jako uosobienia moralności i sumienia ludzkości. To też 
taka musi być z natury rzeczy mozolna i powolna, ale kampanii antyrosyjskiej. Dokumenty, odnoszące się do godny następca swego poprzednika, Pius XI I c;kupił na 
najmniejszy błąd w obliczeniach mote: pocl.:u~n,1ć nio wynurzur, nicmlucklch na tun tom.il b'icl-l L.spcwnu czy. ~lollcy Plolruwej r1c1Jz.lujc, wszy:.lklch łych, któ, zy ulc1J-1 
tylko zatrzymanie w robocie, lecz nawet i katastrofę. tane wszędzie z dużym zainteresowanien, a przede- w triumf sprawiedliwości. Jestem przekonany, że 

Jeżeli tak przedstawiałem pracę mego rc:isortu w wszy,stkim w stolicy obecnego sojusznika Niemiec. wyrażę uczucia wszy.stkich Polaków, gdy złożę na tym 
1926 roku to jest w 8 lat po odbudowaniu Państwa Problem gdański i autostrady znajdują wszech- miejscu Jego Swiątobliwości pełne szacunku podzięko
Polskiego, to czyż inaczej mogę ją pojmować dziś, po stronne oświetlenie w Białej Księdze. W tej kwestii wanie za wyrazy otuchy, pociechy i nadziei, jakie 
świeżej katastrofie, Jaka !"las l!POtkała. Musimy zdać przynosi ona niezmiernie cenne dla właściwej oc;eny wypowiadał wielokrotnie pod adresem Polski. 
sobie sprawę z ogromu pracy, jaki leży w chwili obec- moralnej odpowiedzalności Niemiec za wojnę oświad- Drugą potęgą, do której zwraca się z kolei nasza 
nej przed naszym narodem. Musimy zacząć znów czenia ki~'rownikówTrzeciej Rzeszy, wie!okrotnie gwa- myśl, są Stany Żjednoc.zone Ameryki. Szlachetny Pre~ 
puc;lowę od podstaw. Ale musimy też sobie zdać rantujące nietykalność polskiego stanu posiadania, a zydent tej wielkiej Demokracji niejednokrotnie wypo 
~prąwę ~ tego kapitału, taki dla roi;poczęcia tej w szcz~gólności praw polskich w Wolnym Mieście wiadał się w sposób nie pozostawiający żadnych wąt
budowy p0$iadamy. Ponieśli$my klęsl<.ę, to priclwda, ,ale Gdańsku. Obok cynizmu niemieckiego Biała Księga pliwości co Jo tego. że tak on, jak Naród amerykański 
~astanówmy się nad jej przy~zynami. W warunkach, rzuca nie mniej jaskrawe światło na dwulicowość pragną triumfu prawa i sprawiedliwości . Rząd Stanów 
Yo/ jakic;h znaleźliśmy się, klęska ta była, można sowiecką, zwłaszcza w cstatnim półroczu przed wojną, Zjednoczonych był pierwszym ze wszystkich rządów 
powied;i:ieć, nie 1,mikniQna. Napadli na nas. dwaj kiedy aż do połowy września przedstawiciele s.owieccy neutralnych, który uznał legalność obecnego Rządu 
wiarołomni sąsiedzi, z których jeden o ludności pra- umyślnie uspakajającymi i życzliwymi :i,apewnieniami Polskiego i którego Ambasador ani na chwilę nie opuśeil 
wie trzykrotnie większej od nas, wydał na zbrojenia starali się uśpić polską czujność i wprowadzić Rząd swego stanowiska. Pragnę zaznaczyć, iż w naszym zro-
91 miliard6w marek, t. j. przeszło 180 miliardów zło- Polski w błąd ~odą swyeh prawdziwych Intencyj . zumieniu jest to najsłuszniejsza interpretacja neutral
tyc;h, w tym samym czasie, gdy my przeznaczyliśmy w tym względzie i:aczej dziwić by mogła fatwo- ności, która. musi polegał przedewszystkim na tym. 
na ten s.am cel 3 i ~ół miliarda złqtych. O drugim zaś wierność, z jaką ówczesny Rząd Polski przyjmował aby nie zmieniać swego stanowiska wobec stron woju
trudno jest mówić zę wzglęc;lu na brak d.any~h i wszelkie te zapewnienia. Ale O to właśnie Niemcy i j~c.ych, bez ~zględu na ie~ chwilow~ powodzenia. lub 
~wgistą organizację, .wydajnotć której nie daje się Rosja mają najmniej prawa go obwini~.ć. niepow<>.dz~nia .na polu bitwy. T~kte.m~ stanowisku 
porowi,ywijć ! W)ldajnośclą lnnyt1h krajów, ~le który . . . . . . . Rząd Stanow Z1ednoczonych dat rowmez wyraz, pole-
rozporządza w każdym razie, jak to od wieków · ~onie~az Bi~ł~ Ks•_ęga oświetla Z punktu w,d~enia I cając Panu Summer Wellesowi wejść w kontakt z 
wiadomo, prawie ie nieograniczoną ilością arm11tniego kra1u. naJbar~zleJ zainłeres?wanego przyezyny . 1 _tł? Rządem Polskim na równi z innymi rządami państw 

· mięsa. W tych warunkach żadne poświęqenie żoł- konf.hk~u. kto~y g?pro_wadzi_ł do wo1ny europe1skie1. i sojuszniczych. 
nierza i samozaparcie się narodu nie· mogło Qdwrócić sta~owi on~ niezmr~rn,~ wa~~y przy~zynek do wyk~-1 Akcja, kt6rą podjął były prezydent Hoover na rzecz 
klęski. Można dyskutował nad tym, czy mogUśmy się zaAla pełn~J od~owi_edzialnosci N~emi_e~ za w~woł?nie niesienia pomocy Polsce, nie może nie wzbudzać naszej 
bronić dłużej czy krócej, ~zy wszystkie !'las~e '°"ożl\- kon!lagra~J• ogolnei, Pozwala rowmez na ~alezyte I wdzięczności. Znane nam są trudności, na które akcj~ 
wo~ci l;!yły. odpowiednio ~~y§kanę tak w pr,zygąto- oś':"' 1e!leme p~st~w moralnych obecnE:go k<;>n~liktu. 1:"0 ta natrafia. Uzgodnienie tylu rozbieżnych elementów. 
W~!'i4 v.,QjnY, ił!k i w jej Arowadzeniu fZY wre~zcie tez nie wątpię, ze rezultaty, obecne, wo1n~ wy.kazą I jakimi są władze okupacyjne, wymagania kontroli ze 
wszyscy wypełnili swój obQwiązek. Narod Polski ma zupełną. bezcel.ow~ść metod,. stosow~nych ~arowno strony ofiarodawców I wreszcie władze alianckiej blo-

- niezaprzeczone prawo domagać się, by to zostało przez ~iemcy, Jak I przez RosJę w polityce m,ędzyna- kady -- nie jest rzeczą łatwą. Udział Rządu Polskiego 
wyświetlone. Dziwić się temu nie może nikt, a szcze- rodoweJ . . w tej .sprawie z natury rzeczy musi ograniczać się 
gólnie ci, którzy są przyzwyczajeni do tego, że kapi- Ale kapitał, jaki wnieśliśmy do wsp61nej puli tr6jpo- jedynie do starań o orzepuszczenie transportów przez. 
tan zatopionego okrętu o ile się uratuje, musi przed rozumienia, nie jest bynajmniej kapitałem jedynie naszych sprzymierzeńców. Muszę z zadowoleniem 
sądem zdać sprawę ;e swego postępowania. '!Ym moralnym. Przeciwnie, nasz aport wojenny przedstawia stwierdzić, że i.na tej drodze spotkaliśmy u nich daleko 
bardziej, że ,tu na obczyźnie, nie może cho?z1ć .o się ,także pokaźnie. Alianci nasi zgodzą się z nami co idącą iyczliwość i zrozumienie, a ostatnie informacje, 
sądz;enje i karanie winnych, lecz ;edynie ~ zł?1era.n1e do te~o, iż ~asi wysi.łek :i'ibtojny d_a.ł lm moiność spo- jakie otrzymaliśmy z Waszyngtonu, zdają się wska-
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zywać, iż inne trudności, o których wsp_omniałem, 
też pokonane. 

są , przygotowania szczegółowych materiałów potrzebnych 
do tych dyskusji, Rząd powołał specjalną komisję, która 
gromadzi je i opracowuje w porozumieniu z podobnymi 
ciałami ;:.angielskimi i francuskimi. Nim jednak prace 
te ukonczone zostaną, dziś już możemy ustalić, iż 
dążyć będziemy do przeprowadzenia następujących 
zasad : 

Podobnie i Turcja, z którą łączy nas wiekowa tra
dycyjna przyjaźń, była jedną z pierwszych, które przy
słały do Angers swego reprezentanta. · 

Poza tym cały szereg Państw utrzymuje z na"mi regu
larne stosunki dyplomatyczne, a w Rzeczypospolitej 
Chilijskiej, gdzie dotąd nie posiadaliśmy swego repre
zentanta, obecnie Rząd Polski otwiera nowe Poselstwo. 

Ale nie wszystkie państwa, z którymi utrzymujemy 
stałe stosunki dyplomatyczne, odważyły się przysłać 
swych reprezentantów do Angers. Presja niemiecka 
i sowiecka na te państwa jest tak silna, iż pod wpływem 
lęku o zachowanie swej neutralności ograniczają się 
one do mniej lub więcej milczącego uznawania Rządu 
Polskiego, jak by nie zdając sobie sprawy, lub może 
nawet czasem ulegając jakby autosugestii, zdają się 
one udawać, iż nie rozumieją tego, że w wielu wypad
kach samo dalsze istnienie tych państw zależy od 
zwycięstwa Aliantów. Ciekawy 'jest w tym względzie 
przykład Finlandii. Dzielny ten nartć>d, zdradziecko 
napadnięty przez Rosję sowiecką, pomimo heroicznej 
obrony wolał utracić część swego terytorium i ogra
niczyć na przyszłość swoją suwerenność, niż otwarcie 
przejść do obozu trćjporozumienia, a nawet w chwili, 
gdy gotowi byliśmy wraz z naszymi sprzymierzercami 
iść mu na pomoc, ociągał się z wystaniem swego repre
zentanta do Angers, obawiając się widocznie gniewu 
Niemiec, które nawiasem mówiąc, będąc równocześnie 
w sojuszu z Rosją, dopomagały tej ostatniej dyploma
tycznie, a może nawet i technicznie, w pokonaniu Fin
landii. 

Współczujemy głęboko z Finami z powodu odnie
sionych przez nich niepowodzeń dyplomatycznych 
pomimo świetnej obrony na polach bitwy, tym bardziej, 
że od wielu lat łączyły nas z ·nimi jak najlepsze s,ó,
sunki. Ale· mu.simy stwierdzić, iż :t punktu widzehla 
sprzymierzonych przykry ten fakt w niczym nie osłabia 
ich położenia i nie zmniejsza przez to ani woli ani 
pewo.ści zwycięstwa, zwłaszcza wobec tego, ! ż warunki 
klimatyczne i komlmikacyjne po przez. dwa państwa 
neutralne utrudniały znacznie walkę na tym froncie. 

Sprzymierzeni bowiem traktują wojnę dzisiejszą z 
punktu widzenia, · można powiedzieć, perspektywy 
historycznej, w tym głębokim przekonaniu, iż potenc
jalna ich siła jest nie do wyczerpania i że z pewnością 
matelT!atyczną przyjdzie taka chwila, gdy przęwaga 
materiałowa wyeliminu'je wszelki element ryzyka. Nie 
p0trzeblljer:ny obawiać się, ·aby jakiekolwi.ek możliwości 
dosław tub zużytkowania ól eks loatacyjnych na 
korzyść Niemiec nfe by tu wzaę e • 
były przedsięwięte'w"Jfell<le możliwe !<roki, które zapo
biegłyby tego rodzaju ewentualnościom. 

Pozostałe państwa bałtyckie oraz Litwa, w momęn
cie, gdy chwilowe zbrakło Europie środkowej siły 
zbrojnej Polski, zmuszone zostały do wyrzeczenia się 
·swej niezależności przez poddanie się ':'>'Oli Niemiec i 
Rosji i wpuszczenie do swych granic obcych garnizo
nów wojskowych. Mamy nadżieję dla tych państw, że 
stan ten jest przejściowy i że powrót Pol.ski do dawnej 
jej potęgi da tym narodom możność odzyskania niepod
ległego bytu i że pomimo przemożnych wpływów, 
jakim się bez oporu poddali, nie zrobią one w stosunku 
do Polski nic takiego, coby uniemożliwiło nam na 
przyszłość podjęcie z nimi przyjaznych stosunków, od 
których zależeć będzie nadal, jak i dotąd , w znaczn~j 
mierze ich byt niepodległy. .,. 

Nie spełniłbym swego , obowiązku, gdybym nie 
skorzystał z tej sposobności, aby wyrazić wdzięczność 
wszystkim tym państwom, które nie odmówiły chwi
wego azylu licznym uchodźcom polskim ,j które dopo
magają im do przetrwania tych ciężkich chwil. Obok 
rządów tych państw podziękowanie nasze należy się 
też tym licznym Towarzystwom i osobom prywatnym, 
które tak hojnie itią nam z pomocą. 

Nie jest celem mego dzisiejszego przemówienia zda
nie Państwu sprawy z całości działalności mego resortu 
który poza działaniem politycznym zajmuje się jeszcze 
innymi dziedzinami, jak opieka konsularna nad obywa
telami polskimi, zabezpieczenie mienia polskiego za
granicą, po które sięga też ręka zaborcy, etc. Chcia
łem jedynie naszkicować w ogólnych zarysach główne 
linie naszej polityki zagranicznej. 

Obraz ten nie byłby pełny, gdybym choć w kilku sło
wach nie wspomniał o celach, do jakich dążymy. Jest 
rzeczą zrozumiałą, że nie możemy obecnie wchodzić 
w szczegółowe na ten temat debaty, gdyż pierwszym 
celem wojny musi być z natury rzeczy jej wygranie, 
a warunki, do stworzęnia których po przywróceniu 
pokoju dążymy, są w 'stosunku do wojny samej jakby 
celami wtórnymi, od samego przebiegu i wyniku walki 
zależnymi. Nie mnie;' jednak musimy zdawać sobie 
sprawę z tego, do c:tego dążymy i być przygotowani 
do przyszłych na ten temat debat, które -- powiedzmy 
sobie otwartie -- nie :zawsze będą z samej natury 
rŻeczy łatwe. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż nie 
wszyscy mają jednakowe koncepcje co do przyszłego 
ustroju Europy i nie wszyscy jednakowo rozumieją 
sprawy nawet własne, a cóż dopiero cudze. W ~elu 

Wydawca Polska Agencja T elegraficina ----

1. To co siłą zagrabione zostało, musi być zwrócone 
prawnym posiadaczom. 

2. Muszą być stworzone takie warunki, które zabez
pieczą wszystkim możność spokojnego rozwoju narodo
wego, kulturalnego i gospodarczego, bez strachu przed 
ciągłym niebezpieczeństwem napadu. 

-0-

Z KANCELARII 

P. PREZYDENT A RZECZYJ:>OSPOLITE.J 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął we wtorek 
dnia 26 marca b. r. delegację Centrum Wyszkolenia 
Saperów w składzie : dowódca płk. Arczyński, 
płk. dypl. Weryho, ppłk. dypl. Choynowski, ppor. 
Kukielski, sierż. T aczykowski, plut. Szczepański . 

Delegacja zaprosiła Pa'lła Prezydenta na uroczystość 
wręczenia przez Naczelnego W od:r:a Oddziałom Sapers
kim sztandarów przywiezionych z Polski . 

~ 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął we ;rodę 
dnia 27 marca b . r. Prezesa stowarzyszenia c1 Polski 
Czerwony Krzyż II P. Generała Aleksandra Osińskiego. 

~ 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej odebrał we czwartek 
dnia 26 marca b. r. przyrzeczenie od. p. Adama Cioł
kosza, mianowanego członkiem Rady · Narodowej 
Rzeczypospolitej Polskiej . 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej wzi'łł. udzi"ł y, 
sobotę dnia 30 marca b. r. w uroczystosc1 wręczema 
aztandarów baonu aaperów w Angera. Po uroczystości 
Pan Prezydent przYtiął w swojej siedzibie Naczt;lnego 
Wodza i. Genera'nego Inspektora Sił Zbrojnych Gene
rała Władyaława Sikorskiego, Biskupa Po'1owego Wojsk 
Polskich Ks. •Józefa Gawlinę, Generalicję i szereg 
starszych oficerów. 

Pan Prezydent R.zec!f tospolitej przyjął w niedzielę 
rcs-Jr.-n-f.) ata . . Rządu do LiRi Naro-

dów, ·p , Ministra ·pełnomfc;ego Sylwina Strakacza. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w ponie
działek dnia 1 kwienia b. r. P. Generała Paszkiewicza. 

~ 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął we wtorek 
dnia 2 kwietnia b. r. Pana Ministra Skarbu Henryka 
Strasburgera, który przedłożył Panu Prezydentowi prf
jekt preliminarza budżetowego na rok 1940. 

~ 

Pan Prezydrnt Rzcczypo11politr.j przyjął we ,rodc: 
dnia 3 kwietnia b . r. Ambasadora R. P . w Bukareszc1e 
P. Rogera Raczyńskiego. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął we środę 
dnia 3 kwietnia b. r. Podsekretarza Stanu w Minis
terstwie Spraw Zagranicznych Dr. Zygm~nta Gralińs
kiego. 

I 

',..J 
;I:::' 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął we środę 
dnia 3 kwietnia b. r. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
P. Tadeusza Tomaszewskiego wraz z p. Prof. Dr. Ta
deuszem Grodyńskim. 

Pan Pn;zydent Rzeczypospolitej przyjął we czwartek 
dnia -ł kwietnia b. r. Prezesa Banku Polskiego P . Wła
dysława Byrkę, członka Rady Narodowej R . P. Generała 
Lucjana Żeligowekiego oraz Radcę Finansowego Amba
sady R. P. w Waszyngtonie, p. Janusza Żółtowskiego. 

~ 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w piątek 
dni'a 5 kwietnia b . r. Prezesa Rady Ministr6w, 
Naczelnego Wodza i Generalnego Inspektora Sił Zbroj
nych Generała Władysława Sikorskiego. 

• 
~ 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w sobotę 
dnia 6 kwietnia b. r. Ambasadora Stan6w Zjednoczo
nych Ameryki P. Anthony Drexe'll Biddle. 

•*• 
W dniu I kwietni!l b. r. objął stanowisko Kapelana 

Prezydenta Rzeczypospolitej_ Ks. Prałat Zygmunt 
Kaczyński, Dziekan Wojsk Polskich. 
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Z PREZYDIUM RADY MINISTRóW 

ZGON KARDYNAŁA VERDIER 

Z powodu zgonu ś. p. Kardynała Verdier, Arcybis
kupa Paryża i wielkiego przyjaciela Polski, Pan Prezes 
Rady Ministrów Generał Władysław Sikorski, wysłał 
na ręce· Wikarego Kapitulnego następuj,cej treści tele
gram kondolencyjny : 

11 W imieniu Rządu Polskiego, głęboko zasmucony 
wiadomością o zgonie Jego Eminencji Kardynała Ver
dier, który okrywa żałob, Kości6ł F rancjl, proszę 
Waszą Ekseilencję przyjąć wyrazy mego szczerego 
wspÓłczucia. Polska nie zapomni nigdy, że w momen
cie najtrudniegszym jej historii, Wielki Prałat · nie 
zawachał się użyć swej niez~ykłej wymowy, swego 
wysokiego autorytetu i swego miłosierneRO serca, aby 
bronić sprawy polskiej . 11 

* ** 
P. Tadeusz Tomaszewski mianowany przez Pana Pr; 

zydenta Rzeczypospo1itej Zarz11dzeniem z dnia 21 grud
nia 1939 r./ u Monitor Polski II z dnia 30 grudnia 1939 r. 
Nr. 269-292/ Członkiem Rady Narodowej Rzeczypos
politej Polskiej, złożył BWll godność zgodnie z art. 26 
Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 lutego 
1940 r. O Kontroli Państwowej /Dz. U. R. P. Nr. 5 
poz. 11 / wobec mianowania go Prezesem Najwyższej 
Iżby Kontroli Państwa. . 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej rezygnację Pana 
Pretesa Tomaszewskiego przyjął do wiadomośći. 

•*• 
W Wielką Sobotę dnia 23 marca b. r. i w piątek dnia 

29 marca b . r. odbyły się posiedzenia Rady Ministrów 
pod przewodnictwem Pana Prezesa Rady Ministrów 
Generała Władysława Sikorskiego. 

Rada Ministr6w obradowała nad projektem prelimi· 
narza budżetowego na rok 1940, kt6ry 1\8 P.odstawie 
referatu Ministra Skarbu uchwaliła. 

Poza tym ,Rada Ministrów załatwiła szereg spraw 
bieżi\cych, 

•*• 

W piątek dnia 5 kwietnia b. r. odbyło się posiedzenie 
Rady Ministrćw pod przewodnictwem Pana Prezesa 
Rady MinistrÓY+! . Generała Władysława Sikorskiego. 
· Rad~ Ministrów obradowała nad szeregiem spraw 

bieżących . związal'!ych z zagadnieniami pomocy dla 
kraju, oraz udzi·eliła właściwym Ministrom odpowied-
nich upoważnień. ; 

Ponadto Racla Ministrów uchwaliła · projokty Dekre
tów Prezydent!l R . P. o organizacji ,władz dyacypli
narnych i postępowania · dyacyplinamego oraz o ochro
nie praw autorskich obywateli polskich poza obuarem 
Państwa. 

Z MINISTERSTW A SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej mianował P . Wła
dysława Mazurkiewicza Posłem nadzwyczajnym j Mi
nistrem pełnomocnym przy Rz11dzic Rep\lbliki Chile 
w Santiago di Chile. 

•*• 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaóe do wiado

mości, że · w wykonaniu Dekretu Prezydenta Rzeczypos
politej z dnia 4 marca 1940 r, o rejestracji polskic;h ucho
dźców we Francji (Dz, U. R. P., Nr. 6, poz. 14) nastę
pujące Urzędy Konsularne R. P, we Francji przyjmują 
odnośne zgłoszenia rejestracyjne : 

Konsulat Gęneralny R. P ., Paryż (VIII), 31, rue 
Jean-Goujon. 

Konsulat Generalny R. P ., Lille, 45, bd Carnot. 
Konsulat Generalny R. P „ Marsylia, 2, place Saint

F erreol. 
Konsulat R. P .. Lyon, 2, rue Jacques-de-Boissieu. 
Konsulat R. P ., Strasburg, z siedzibą w Bar-le-Duc, 

118 bis, bd de la Rochęlle. 
Konsulał R. P., Tul\11,a, n. bd de Strasbourg, 
Konsulat Honorowy R. P ., Nicea, 2S, rue de Rlvoll: 

Z MINISTERSTW A SPRA WIEDLIWOśCł 

Miniaterstwo Sprawiedłiwości. wzywa wazystkich 
obywateli polskich, przebywaj11cych zagranicę, a ppsiłh 
dających ukończone studia prawnicze, aby zech~łeli 
dla cel6w ewidencyjnych przesłać w najkr6tszym czasie 
Ministeritwu Sprawiedliwości w Angera, rue Max
Richard, 22, następujęce dane osobiste : 

I . Kr6tki życiorys : 
2. Studia prawnicze I posiadane stopnie naukowe, 

względnie zdane egzamina ; 
3. Wyjaśnienie czy ł w jakim charakterze zajmowali 

się prawem; 
4. Znajomość obcych język6w, 

Redaktor T adeuaz Święcicki 
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