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TREśC DZ/ALU URZĘDOWEGO 

Poz. 29. - Zarządzenie Ministra Spraw Woj
skowych z dnia 24 kwietnia 1940 r. w sprawie 
mianowania członków Głównej Komisji Rewizyjnej 
Polskiego Czerwonego Krzyża na czas wojny. 

DZIAl URZęDOWY 

Poz. 29 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

Z DNIA 24 KWIETNIA 1940 R. 

W SPRAWIE MIANOWANIA CZŁONKóW 

GŁóWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO 

CZERWONEGO KRZYŻA NA CZAS WOJNY 

Na podstawie par. 37 ust . . 1 lit. « c » Statutu 
Stowarzyszenia « Polski Czerwony Krzyż ». na
danęgo Zarządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 
lis'topacla -1936 r. l« Monitor Polski » z dnia i7 
grudnia 1936 r. Nr. 293 poz. 523) w brzmieniu 
ustalonym Zarządzeniem Rady Ministrów z dnia 
17 pażdziernika 1939 r. l « Monitor Polski » z dnia 
28 listopada 1939 r. Nr. 258-267) oraz zgodnie z 
par. 2 Zarządzenia Ministra Spraw Wojskowych z 
dnia 12 listopada 1939 r. ( « Monitor Polski • z 
dnia I grudnia 1939 r. Nr. 268-270) 

zatwierdzam następujący skład osobowy człon
ków Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Czer
wonego Krzyża 

Członkowie Sikorska Helena 

Zastępcy : 

Ks. rektor Cegiełka Fr~nciszek 
Kalinowski Piotr 
dr. Karp i ński Zygmunt 
dr . Niklewski Stefan 

Piekarczyk Mieczysław mjr. 
ks. kan. Rogaczewski Wojciech 
dr . Zakrzewski Władysi aw. 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Spraw Wojskowych 

(-) Sil(or,ki 

DZIAl NIEURZ~DOWY 
--o-

PRZEMOWI E,\J IE 

PREZESA RADY MINISTRóW, NACZELNEGO 

WODZA I GENERALNEGO INSPEKTORA 

Sil ZBROJNYCH 

GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 

WYGŁOSZONE W DNIU 18 MAJA 1940 R. 

Z ROZGŁOSNI POLSKIEJ RADIA W PARYZU 

DO RODAKÓW W KRAJU 

Polacy 1 

Mówię do Was w chwili wyjątkowo poważnej . 
Na Zachodzie, t. j. na terenie Belgii i na pograniczu 
francusko-belgijskim, rozgorzała wielka i zażarta 

Cenu numeru : I fr. fr. 
Prenumerata kwartalna wynoai : 20 fr. fr. 
Z prsesyłką pocstow, we Francji : 23 fr. fr. 
Z prsesyłką pocstow, sairranicę 28 fr. fr. 

bitwa. Jej znaczenia nie możemy dziś jeszcze do
cenić w pełni. Zdecydować ona jednak może o lo
sach wojny i o przyszłości Europy oraz całego 
św;ata. Chociaż oddzielony od Was tysiącem kilo
metrów, rozumiem i czuję w jak napiętym natę
żeniu wsłuchujecie się w echa tej morderczej walki 
jaką podjęły wolne narody przeciw tyranii. 

Jest to niewątpliwie największ~ bitwa materiału 
w dziejach świata . Na jej rozpoczęcie czekaliśmy 
z utęsknieniem uzasadnionym. W poczuciu odpo
wiedzialności jaka ciąży na mnie wobec Was, w 
tej przełomowej godzinie dziejów, pragnę powie
dzieć Wam słów kilka o jej przebiegu. 

Trzecia Rzesza rzuciła na Zachód Europy ogrom 
swych sil, które gromadziła po ukończeniu wojny 
z Polską. wyzyskujqc do ostateczności źródła swo
jej energii. Olbrzymie ilości lotnictwa, broni pancer
nej i masy ludzi zostały rzucone bez jakichkolwiek 
względów na ofiary, w bój. Niemcy, zachowuhc 
inicjatywę w swym ręku, zagarnęły Holandię i 
wdarły się głęboko na terytorium Belgii. 

Obecnie zmechanizowane i zmotoryzowane jed
nostki niemieckie. nie pamiętając o ryzyku z tym 
związanym. usiłują wedrzeć się do północnej Fran
cji, przyczem wojska niemieckie uderzają jedno
cześnie prawym skrzydłem na północną Belgię i na 
Antwerpię . 

Przeciw tej nawale ludzi i żelaza staje do wa1ki, 
obok. armii sorzymierzonvch, nieol!raniczona w 
swych zasobach potęga Wielkiej Brytanii . ora:t 
Francji , oparta o nieprzebrane bogactwa kolonii bry
tyjskich, francuskich i belgijskich oraz holenders
kich, a ożywiona głębokim patriotyzmem i prowa
dzona geniuszem zachodu. Staje mężnie do walki 
o najszcztyniejsze ideały, o kulturę chrzekijańską. 
o wolność i prawo. Nie po raz pierwszy w dziejach 
ludzkości na obszarach pomiędzy północną Belgją 
a Sedanem torzy się bitwa, która rozstzygnie o 
losach cywilizacji . 

Naczelne dowództwo wojsk sprzymierzonych od 
dawna już liczyło się z tym uderzeniem, rozumując 
słusznie , że Hitler nie zaatakuje potężnej linii Ma
ginota, a usiłować będzie obejść ją od północy, 
gwałcąc neutralność Belgii i Holandii . 

Jesteśmy obecnie dopiero w pierwszym okresie 
tych wielkich zmagań i.daleko od ich przełomowego 
przesilenia. Wobec masy wojsk biorących udział po 
obu stronach w tej bitwie, poszczególne jej fazy 
przynieść nam mogą naprzemian sukcesy i niepo
wodzenia. Błędem byłoby zatym dzisiaj, czy jutro 
upajać się przedwcześnie dobrą wiadomością z 
frontu, jak błędnym byłoby poddawać się depresji 
na skutek możliwych przejściowych niepowodzeń, 
eksploatowanych tendencyjnie przez wrogą pro
pagandę. 

O zwycięstwie ostatecznym rozstrzygnie jak 
zwykle przewaga moralna i techniczna wojska. Oba 
te walory są po strOQ[e Sprzymierzonych. Oczekuj
my więc na wynik tej batalii w spokoju, biorąc w 
niej udział aktywny i zachowujmy wiarę niezłomną 
w końcowy jej triumf. Jest on niewątpliwy , bez 
względu na powagę obecnego starcia, oraz bez 
względu na zagony wojsk zmotoryzowanych, tak 
łatwe, a tak niebezpieczne dla podejmujących je 
wojsk w nowoczesnej wojnie ruchomej. 

To, że Hitler zdecydował s ; ę postawić wszystko' 
na jedną kartę świadczy wymownie, że był do tego 
zmuszony całokształtem stanu rzeczy, stając się 
odtąd niewolnikiem własnych kalkulacyj. Dalsza 
zwłoka przyniosłaby mu zgubę nieuchronną. Znaj
dzie ją również w otwartym boju na dawnych szla 
kach klęski niemieckiej z 1914 roku . 

Dzisiajszy rozkaz dzienny gen. Gamelin, Na
czelnego Wodza Wojsk Sprzymierzonych, mówi. 
że żołnierze angielscy, belgijscy i polscy walczą 
ofiarnie obok żołnierzy francuskich o los)' świata . 
Jest ta rzetelna i głęboka prawda. Odczuwają ją 
żołnierze polscy na froncie, od których właśnie 
powracam. Odczuwacie ją i Wy jako wielki dzień 
drugi Waszego bohaterskiego oporu przeciw temu 
samemu i niezmiennemu w swym barbarzyństwie 
wrogowi. 

Prenumeratę prsyjmuje Ktiltpmia Polika w ,..,.. 
(Ubrairie Polonaiae i Paris), 123 IIŃI, N. St. C:..,.. 
main (VI ar.), - irclsie rówwiei -*na~ 
poucs1116l11e numery. 

ROZKAZ 

NACZELNEGO WODZA 

DO POLSKICH WOJSK LĄDOWYCH 

Naczelny Wódz ogłosił następ1:1jący rozkaz do 
polskich wojsk lądowych : 

Strzelcy ! 

Przypada Wam w udziale ten ogromny zaszcsy.t, 
ze Wy pierwsi z lądowych wojsk odrodzonej dl:,., 
chowo i materialnie narodO)Nej siły zbto~· • . ,,. 
szacie na pole walki i macie ponieść w obce ~ 
honor polskiej armii. ·. · · 

Zwracam się do Was w chwill Waszegp wynism
nia słowami dawnego wodza polskiegp . : « Pai-,lł~.
tajcie, aby imię polskie dźwięczało don°'"le ! » 

Bić się bęqziecie za Polskę z Jet odwiecz'1)'ffl i 
nieprzejednanym wrogiem. Walczyć również ' bfc 
dziecie za sprawę ~więtą, sprawę wolności nar~. 
w myśl hasła Ojcow Waszych za wolność nil!ir4 i 
Waszą. - . 

Bić się ~ziecie na ziemi szlachetnego narodu; 
który jak Polacy wolał nierówną walą, aniżeli 
poddanie się bez oporu wrażej przemccy. Bit, sit 
będziecie razem z woj.sk,ami naszych Sprzymierzc,. 
nych. Ciosy, które wspólnie zadacie, zaważą paważ
nie na losach wojny i przyspieszą dzień wyzwolenia 
narodu ze straszliwej niewoli. 

Strzelcy ! 

I 
Na Was zwró<;one są · dziś oczy wszystkich .to

warzyszy broni . wszystkich towarzyszy tułactwa. 
Jutro zwróci się do Was umęczony kraj, by w 
Waszych czynach zaczerpnąć wiary oraz mocy do 
dalszego wytrwania. Wiem, że okażecie sił l!odni 
wielkiego zadania, jakie Wam poruczyłem. Wiem, 
że. zachowując ścisłe braterstwo broni z Waszymi" 
kolegami francuskimi i angielskimi, rywalizować z 
nimi będziecie na polu wypełnienia żołnierskiego 
obowiązku . 

Raz jeszcze przemawiam do Was słowami wodża, 
któremu ongiś Bóg powierzył honor Polaków : 

« Nie podbijać idziecie. ale oswabadzał. Dosyć 
tego dla Polaka ' » 

Wódz Naczelny 
(-).Si~i 

Generał Dywizji 

ROZKAZ 

NACZELNEGO WODZA 

DO WOJSKA, MARYNARKI I LOTNICYWA 

Z POWODU ZATOPIENIA 

O. R. P. « GROM » 

żołnierze , marynarze i lotnicy ! 
Po ośmiu miesiącach ustawicznych walk i 

zmagań się z żywiołem morskim, lotnictwem i 
marynarką niemiecką, przy b<*u sławnych flot 
naszych Sprzymierzeńców, Okręt R. P. « Crom » 
zatopiony został w ciężkim boju z lotnictwem nie
mieckim u brzegów dalekiej Norwegii ; 66 ma'"".
narzy. czyli jedna trzecia część załogi z poruczni
kiem Krakowskim na czele, pełniąc do ostatniej 
st>kundy ofiarną służbę na « Gromie » znalazło 
śmierć na zniszczonym okręcie. Szereg marynarzy 
odniosło ciężkie rany. 

Od pierwszej chwili wojny « Grom » wspólnie z 
innym Okrętami Wojennymi R. P. na których po
wiewała polska bandera wojenna, był żywym 
świadectwem tego, że Polska żyje, że walczy wra~ 
z Narodem niezłomnie o swoją niepodległość 1 

swoją wielkość . Pokład jego stanowił skrawek wol'. 
nego i niepodległego terytorium naszej umęczone1 
Ojczyzny. Każdy jego strzał każda wyrzucona tor
peda była najistotniejszym zaprzeczeniem kłam
liwej propagandy niemiecko - sowieckiej. że Polska 
zakończyła swój byt niezawisły. 

Przez osiem miesięcy « Grom » dumnie i chwa
lebnie reprezent<i>Wał imię Polski wśród wielkich, 




