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TRESC DZ/Al.U URZĘDOWEGO 
I I 

Poz. 24. Obwieszczenie Ministra Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1940 r. w spra
wie odwołania W. Sz.uyskiego i M. Hofmanna z fun
kcji w Towarzystwie « The International Shipbuil
ding and Engineering Company Dantzig ». 

DZIAl URZIDOWY, 

Poz. '24 

OBWIESZCZENIE 
MINISTRA SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU 

I HANDLU 

Z DNIA 20 MARCA 1940 R. 
W SPRAWIE ODWOŁANIA 

, P. W. SZUYSKIEGO 

I P. M. HOFMANNA Z FUNKCI I 
W TOWARZYSTWIE « THE INTERNATIONAL 

SHIPBUILDING AND ENGINEERING 

Cenu · numeru : 1 fr. fr . 
Prenumerata kwartalna wynosi : 20 fr. fr, 
Z przesyłką poc::dowł we Francji : 23 fr. fr. 
Z przesyłką pocztowł zagranicę : 28 fr. fr. 

tej Polskiej, gdy wojna, którą prowadzą trzy Mo
carstwa Sprzymierzone jeszcze trwa. 

Masowe egzekucje, przesiedlania ludności pols
ki~j wypędzanej z jej sied2:ib dokonywane z jak
najbarąziej bezlitosnym barbarzyństwem, osiedla
nie ludności niemieckiej na obszarach polskich, 
nadawanie z pogwałceniem wszelkiego prawa tym 
Niemcom przybyłym z zagranicy mienia należą

cego do Polaków, konfiskata majątków państwo
wych i majątków prywatnych, niszczenie ·i rabu-
nek pomników historycznych i ,artystycznych, de
portowanie młodych Polaków i Polek wysyłanych 

do Niemiec na roboty przymusowe, zamykanie 
kościołów, prześladowanie religii, ukazują jasno 
politykę zmierzającą świadomie do zniszczenia 
narod.u polskiego. 

Do prześladowań Polaków dołącza się okrutne 
traktowanie ludności żydowskiej. 

To postępowanie władz niemieckich i sił okupa
cyJnych jest jaskrawym pogwałceńiem praw wojny 
a w szczególności Konwencji Haskiej dotyczącej 
.pra'IA'. i zwyczajów wojny lądowej i Rząd ·Jego Kró
lewskiej Mości Króla Zjednoczonego Królestwa 

. COMPANY DANZIG » Wielkiej Brytanii, Rząd Frantji i Rząd Polski zwra-
. w ~, ... 2 ... · ·T ... . - ......, •. 1 ••. . cając_ się do sumienia świai·a protestują formalnie 
. .my~. " ".J .:,\a\u\u ctwArfyStwi a , nl! ntcr- . bi' . . k , d 'eł . iJi · ·~ , R d N' · 

national Shipbuilding and Engineering Company 1 !'u 1~~nie przec,':" 0 zi 'I nosc1 zą u · 1em1ec-
Danzig » odwołuję p. W. Szuyskiego oraz p. M. k1egb I Jego organow. 
Hofmanna z funkcji wyznaczonych im przez posia- Stwierdzają ponownie odpowiedzialność Nie-
daczy polskiego pakietu ·akcji. we władzach Towa-
rzystwa « The lntemation'al Shipbuilding and Engi- miec za te zbrodnie i są zdecydowane zapewnić 
neering Company Danzig »·, z powodu niemoż- odszkodowanie krzywd w ten spooob wyrządzo
ności wykonywania przez nich wzmiankowanych nych ludności Polski. » 
wyżej funkcji we władzach · tegoż Towarzystwa. 

Minister Skarbu 
oraz Przemysłu i Handlu 
(-) Henrylc Strll8burger 

DZIAt. NIEURZ~DOWY 

DEKLARACJA RZĄDóW 

POLSKI, ANGLJI I FRANCJI 

Rządy Polski, Anglji i Fri3ncji podpisały dekla
rację w. ktlórej potępiają sposób w jaki Niemcy 
prowadziły operacje wojenne w Polsce z podepta
niem prawa międzynarodowegó i zasad ludzkości. 

Dokument ten, który znajduje należyte t~o w 
ogłoszonej właśnie Czamej Księdze Polskiej, 
będącej zbiorem dokumentów i fotografij ' o okru
cieństwach niemieckich opiewa następująco : 

« Rząd Jego Królewskiej Mości Króla Zjedno
czonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Rząd Francji 
i Rząd r>olski zostały głęboko poruszone sprawoz
daniami otrzymanymi o zbrodniach popełnionych 
?rzeciwko osobom i :r.amachach na mienie, przez 
władze !'liemieckie i siły okupacyjne w Polsce. . ' 

Sprawozdania te nie pozwalają wątpić, że Rząd 
Niemiecki, który rozpoczął wojnę dnia 1 września 
1939 r. brutalnymi atakami na ludność cywilną 
Polski z podeptaniem zasad przyjętych przez 
prawo międzynarodowe dokłada wszelkich starań 
aby zniszczyć nietylko iycie i mienie, ale również 
cywilizację i religię bezbronnej ludności Polski, 
która znajduje się obecnie pod jego przemocą .• 
· Niemcy posunęły się aż do tego, że włączyły do 

Rzeszy z naruszeniem postanowień IV Konwencji 
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.PRZEMóWIENIE 

MINISTRA GENERAŁA BRONI 

KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO 
WYGLOSZONl: Z ROZGLO$NI POLSl<l[J 

RAl?IA W PARYŻU 
W DNIU 31. MARCA 1940 R. 

DO RODAKóW W KRAJU 

Niełatwo przemawiać z Paryża do dalekiego 
kraju wśród ciszy przed burzą. Dzisiaj ważą 
przede wszystkim działania i wyniki ; w zestawie
niu z rzeczywistością słowa bledną i maleją, jak 
gdyby zawstydzone wobec grozy faktów i wymowy 
czynów . .Cóż na do czynienia Rząd na emigracji : 
odtworzyć Armię Narodową, uczynić ją gotową do 
największych ofiar, czuwać nad sprawami Polski 
na terenie międzynarodowym, pozatym słuchać 
głosów nadchodzących z Kraju i służyć mu wiernie 
każdą myślą i każdym uczynkiem. Może jednaki 
Kraj nie weźmie mi za złe, jeśli powiem, co sądzę 
o czasach obecnych i o przyszłości Ojczyzny. 

Polska. wraz ze światem całym znalazła się na 
wielkim zakręcie historii, największym być 
może, jal...i znają dzieje ludzkości. Wojna świa
towa była jedynie prologiem do właściwego drama
tu, k.tóry rozwija się przed naszymi oczyma w 
całej swojej groźnej wymowie. Od początku ery 
chrześcijańskiej nie było bodaj okresu bardziej 
przełomowego, w najszerszym dziejowym znacze
niu tego słowa. Z przyszłością Francji, Anglii i 
Polski związane jest istnienie cywilizacji zachod
n1eJ, trwałość zasadniczych pojęć o życiu, o roli i 
przeznaczeniu człowieka. Sprzysięgły się złowiesz
sze moce, by dokonać przewrotu na światową 
skalę. Etyka i filozofia chrześcijańska jest zagro
żona przez wzbierające fale neopogaństwa; prawo 
ma służyć brutalnej przemocy; wolność jest zagro
żona przez nawrót do zasad niewolnictwa ; spra
wiedliwość i prawda mają być starte z oblicza zie
mi; nauka i sztuka mają być wprzągnięte w służbę 
sił ponurych i niszczycielskich. Połączone impe
rializmy, germański i czerwony, knują zagładę 
5\Vi.1t1 ur.hoo,.1. Pcwwod:z('ni~ tyc:h planó-A.'. oznacz:a-

Prenumeratę przyjmuje Ksl9garnia Polska w Paryiu 
( Li.brairie Polonalse a Paris) , 123 bis, Bd. St. Cer
ma1n (VI ar.). - gdzie równiei moina nabywać 
poszczególne nuhlery • 

łoby. ~mierć kultur romań~kich i kultury anglo
sask1e1, początek nowej epoki ciemności, nawrót 
d~ ~ar~arzyń~twa, koniec wszystkiego, co jest 
bliskie I drogie wolnym narodom i wolnym lu
dziom. 

A teraz słuchajcie i wierzcie w to, co wam po
wiem z mego najgłębszego przekonania. Nie mam 
najmniejszych wątpliwości, że zwycięstwo sprzy
mier~o'"!ych jest bezwględnie pewne. Czyż można 
wątpić w wynik walki tam, gdzie kłamstwo i zło 
występują przeciwko prawdzie i sprawiedliwości. 
Pa!"'iętajcie, że świat cały jest po stronie tych, 
ktorzy głoszą swobodę myśli i wolność ducha, 
przeciwko ciemnym mocom, niosącym gwałt i 
':'ie~olę. Swiat woli jasną naukę miłosierdzia, ani
zeli brutalne teorie o przewadze siły nad prawem 
Boskim I ludzkim. Nie obali Królestwa Bożego na 
ziemi tłum ,rozbe.stwlonych wyrostków, włóczą
cych posąg Chrystusa Króla po brukach Poznania; 
Uczucia · i nadzieje ludzkości są przy sztandarach 
państw sprzymierzonych, walczących o wartości, 
bez których życie na ziemi 'traci wszelki sens i cel. 

Zwycięstwo sprzymierzonych jest pewne, gdyż 
po ich stronie jest przewaga oręż~ .. Francja dzięki 
ofierze Polaków mogła przeprowadzić mobilizację 
swojej wspaniałej armii na skalę, dotychcza.s w 
historii nieznaną. Niemcy stracili swój najważniej
szy atut, ogromną przewagę, jaką mogli osiągnąć, 
atakując Francję zaraz w pierwszych dniach woj
_ny. Zużycie surowców ,i straty w ·materiale, ponie
sione w foku kampanu--wrześntóweJ, th.lmatzą 
dost~tecznie, czemu Niemcy dały sprzymierzOńym 
sześc. n!eocen~onych miesięcy, · w. ciągu których 
Fran~1a I Anglia mogły uruchomie i rozwinąć swój 
1;>otęz!1y apar.at wytwórczy, swoje niewyczerpane 
srodk1 materialne. Obecnie pierwszy okres wojny, 
okres olbrzymich przygotowań, dobiega końca. 

Na gościnnej ziemi wielkich demokracyj za
c_hodu ~radza się z popiotów Armia Polska. Jej 
siły uwielokrotni duch odwetu, jaki ożywia kadrę 
oficerską i szeregowych. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej, Rząd, Rada 
Narodowa współdziałają zgodnie w pełnym po
czuciu swych powinności względem Kraju. Gene
ral Wfadysfdw Sikorski, który z odwagą gorącego 
patrioty i wybitnego żołnierza wziął na swe barki 
ciężar niezmierny, zgromadził wokół siebie zespół 
pracownlków, ożywionych szczerą i najlepszą 
~olą dzielenia jego trudów, dopomożenia w jego 
historycznym zadaniu. Wszelkie wiadomości, 
~zerzo~e na terenie Kraju o tym, jakoby było 
inaczeJ. są z gruntu fa~szywe i pochodzą niewat-
pliwie z podejrzanych źródeł. • 

Z wiarą niezłomną możemy patrzeć w przysz
łość. Byłoby jednak nieuczciwością ukrywać praw
dę , że walka, jaka czeka sprzymierzonych może 
być ciężka i długa. ' 

Z trudem największym przeszły przez gardłd 
słowa ostatnie. Wiem, co oznaczają one dla 
Polski, pozbawionej pracy i chleba, Polski zamk
niętych szkół, bezdomnego chłopa, głodnego ro
botnika, tępionej inteligencji, Polski' więzień i 
obozów, rozstrzeliwanej, niszczonej z wyracho
wanym okrucieństwem. Znane są światu metody 
morderców Polski : zdeptać godność ludzką, nad
łamać Polaków moralnie, odebrać im wiarę w sie
bie, odciąć od wszelkich źródeł prawdy i nadżiei, 
kazać milczeć ambonom, opróżnić kościoły, a 
wypełnić więzienia, wysiedlać, głodzić, mordować, 
zabijać, aby uzyskać miejsce dla « narodu pa
nów », cóż za koszmar obłędu i zbrodni. 

Lud Polski jest władcą swych uczuć i-widzi per
fidię okupantów, usiłujących podzielić Polaków, 
wzbudzić nienawiść do warstw oświeconych, 
zniesławić w czambuł kadrę zawodową, poniżyć 
cały naród, za winy i błędy niewielu. Historia je 
osądzi, a Polacy, odrzucając ze wstrętem podszepty 
swych . oprawców, potrafią, .sami odnaleść winnych 
oraz ustalić ich_ odpowiedzialność. 

Naród polski jest wstrząśnięty w swym· poczu
ciu dumy narodowej , bynajmniej nie dlatego, że 
jego siły zbrojne uległy przemocy najbrutalniejszej 
na świecie potęgi. Od wieków czuły niezmiernie , 
na punkcie cnoty wojskowej. świadom, że jako 




