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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 8 STYCZNIA 1944 R. 

o zmianie ustawy z dnia-28 maja 1920 r . o polskich statkach handlowych. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

Art. l. 

\V ustawie z dnia 28 maja 1920 r. o polskich stat- . 
kach handlowych (Dz.U.RP. Nr. 47, poz. 285) , 
zmienionej: rozponąpzeniem Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 6 marca 1928 r. (Dz. U.R.P. Nr. 29, 
poz. 269), ustawą z dnia 10marca.1932r. (Dz. U.R.P. 
N:r. ' 32, poz. 334) i rozponąpzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. 
U.R.P. Nr. 110, poz. 976), wprowadza się zmiany 
następują.ce : 

1) art. 6 otrzymuje brzmienie : "Polskie statki 
handlowe morskie, oprócz obowiązków prze
widzianych w innych ustawach, mają obowi~
_zek : 

1) podnoszenia polskiej bandery handlowej, 

2) używania w prowadzeniu ksiąg okrętowych i 
w kierownictwie statku języka polskiego, 

3) utrzymywania kapitana i załogi polskiej. 

. Kapitan statku powinien być obywatelem pol
skim. Za polską.uważa się załogę, jezeli co najmniej 
polowa oficerów ma obywatelstwo polskie." 

2) Art. 15 otrzymuje brzmienie : "Jeżeli statek 
. został nabyty zagranicą od cudzoziemca lub 
oddany polskim władzom państwowym w na.
jem (charter) lub za.rząp z tytułu pomocy wojen
nej, polski urząd konsularny, w którego okręgu 
statek się znajduje, może wydać tymcza.sowe 
zaświadczenie, zwane świadectwem o banderze, 
zastępujące certyfikat okrętowy. 
Swiadectwo ~ bandene może być wydane przez 
urząd konsularny na czas do lat tnech. 
Swiadectwo to może być w razie potrzeby pru-
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dlużone. O wydaniu lub przedłużeniu świa
dectwa o banderze urząp. konsularny zawia
damia. urząd prowadzący rejestr."· 

3) Po art. 23 dodaje się artykuły 23a-23c. w 
brzmieniu : 

"Art. 23a.- Statki handlowe morskie od
dane polskim władzom państwowym w najem 
(charter) lub za.nąd z tytułu pomocy wojennej 
mogą podnosić polską banderę handlową morską 
po dokona.ni u wpisu do rejestru polskich statków 
handlowych morskich. 

Art. 23b. - Wpis statków wymienionych w 
a.rt. 23a., następuje na wniosek Ministra Prze
mysłu, Handlu i Żeglugi po wyrażeniu przez 
właściciela zgody na podniesienie· na. statku 
ba.n dery polskiej. 

Art. 23c.-Wykreśłenie statków wymienio
nych w art. 2Sa. z rejestru polskich statków 
handlowych morskich następuje, oprócz przy
padków przewidzianych w art. 21, również w 
przypadkach rozwiązania łub wygaśnięcia umo· 
wy no. której ·pod.eta.wie statek zoato.ł odda.ny 
polskim władzom państwowym w najem ( char
ter) lub zarząd, cnyba ie wygaśnięcie łub roz
wiązanie umowy nastąpiło na skutek przejścia 
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statku na własność Państwa Polskiego, oby
wateli polskich łub osób prawnych, mających 
siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej. 
Wyk.reślenie z rejestru następuje na wniosek 
Mi~stra Przemysłu, Handlu i Żeglugi." 

Art. 2. 

Dekret niniejszy obowiązuje na czas trwania. wy
jątkowych okoliczności wywołanych wojną i traci 
moc obowiązującą w terminie określonym rozporzą
dzeniem Ra.dy Ministrów, nie póiniej jednak nii w 6 
miesięcy po ustaniu dzia,łań wojennych. 

Art. 3. 

Wykona.nie dekretu niniejs~ego porucza się Mini
strowi Przemysłu, Handlu i Zeglugi. 

Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w żyoie z dniem oglosz.e
. nia.. 

Prezydent Rzeczypospolitej : W l. Raczkiewicz 

Prezes Ro,dy Ministrów: St. Mi/wl,ajczyk 

Minister Przemysłu, Handlu i Żeglugi: J. K·wapi,ński 



Citęść IJ. 2ii Dziellnik Ustaw Nr. J 

Część li 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

Prz<lu1ówienie Proz,vdent,& Ihe1:zyp01,po)it<łj wyglo.~<>tte pr-/A''I: rl\tlio Joncly,·,,,ki<' w ,lnin 1 "~~·<'zni~ l OH roku 

Z K1ul!'el1trii Cywilnej PrezyclPntl\ :R.P. 

1,tr. 25 
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DZIAŁ NIEURZEDOWY· 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

WYGł~OSZON.E PRZEZ RADIO LON OYŃSKIE W DNIU l STYCZNIA 1944 ROKU 

Po raz piąty przemawiam do Was, Rodacy, na 
progu Nowego Roku od chwili, gdy Niemcy przez 
swą skrzętnie uplanowaną i długo przygotowywaną 
napaść na Polskę rozpętali wszechświatową, burzę 
wojenną. 

Rok, który mamy poza sobą przyniósł wielkie 
zmiany sytuacji wojennej i układu stosunków wza
jemnych za.równo w naszym obozie Narodów Zjed: 
noczonych, kroczących już dziś do pewoego zwycię
stwa, jak i w obozie niemieckim i narodów wspo
magających Niemców, czy to wskutek ich krót
kowzrocznego oportunizmu, czy uległości wobec 
przemocy. 

Wojenna produkcja sojusznicza. doszła. w ubieg
łym roku do rmmiarów olbrnymich i wzrasta. nadal. 
Wzrastają. rówrrież i siły ludzkie wa.lezące na wszy
stkich frontach. Potęgę wytwórczości Narodów 
Zjednoczonych odczuli już wrogowie, a w nadcho
dzącym roku dokona. się za-ciśnięcie Rzeszy Niemiec
kiej żelazną obręczą, frontów i spadną na. nią rozliczne 
a groźne ciosy. Wiemy, że siły wroga. nie są jeszcze 
wyczerpane, a strategia. sojusznicza. liczy się z 
ci~żkimi walkami i krwa.wemi strata.mi a.le zdecydo
wana jest ona je ponieść. 
Wśród państw współpracujących z Niemca.mi za

czyna. panować już zamieszanie, a. główny z sateli
tów niemieckich - Włochy - rozpoczą,l już walkę 
przeciw dawnemu sojusznikowi, a raczej rozkazo
dawcy. 

Odżywa. i staje do walki prawie całe już Imperium 
Francuskie i jego siły zbrojne szykują się do momen
tu, gdy będą mogły przystąpić do wyzwolenia swej 
Metropolii. 

Od początku tej wojny składa.my daninę krwi, od 
poozątku tej wojny jesteśmy w walce. Ani na 

chwilę nie został przerwa.ny polski :wysiłek wojenny . 
Z ziemi polskiej przeniósł się na. zachód, z rodzimego 
Bałtyku na mona świata, a z nieba polskiego pod 
niebo Francji, potem Anglii. 

Nasze lotnictwo i marynarka bierze stale udział w 
walkach. Lotnicy nasi, zyskawszy sławę w bitwie 
powietrznej o W.Brytanię, dają się dobrze we znaki 
Rzeszy, a. marynarze nasi zdobyli prawdziwe uzna
nie pierwszego morskiego na.rodu świata- Anglików) 
biorąc w cięikich warunkach udział w przeprowadza
niu konwojów - szlakiem arktycznym do Związku 
Sowieckiego, poprzez Atlantyk i morze Śródziemne, 
oraz udział w walka.ch desantowych na wybrzeża.eh 
afrykańskich i włosklch. 

Od W od.za. N a.czelnego, który powrócił właśnie z 
Bliskiego Wschodu dowiaduję się, że nasze siły na 
tym obszarze gotowe są do walki i wejdą one do boju 
już niebawem, a.żeby utrzymać tą ciągłość ofiary i 
trudu, który sprawia., że nasz wkład do wojny stale 
się zwiększa.. 

W tej wojnie droga. nasza jest prosta., front nasz 
jest jasny, zadania nasze są, wyraźnie określone. Od 
początku walczymy o istnienie naszego narodu i 
całość państwa, walczymy o lepszy byt w lepiej , 
bezpieczniej urządzonym świecie. Nasz sztandar 
pozostaje ten sam. I tak być powinno. Nie mamy 
się chyba czego wstydzić, że na. rachunku naszym 
nie widać żadnego ods~pstwa, iadnego ódchylenia.. 
Nie prowadziliśmy żadnej ubocznej gry politycznej, 
ani w Kraju, a.ni poza. jego gra.nicami. Nie poszli
śmy na ża.dną politykę przetrwania czy przezimowa
nia. . Rzuciliśmy nasze losy odważnie na szalę spra
wiedliwości, wierząc, że przegrać nie możemy. 

Nie taimy niczegt:i, nie ukrywamy niczego, nasze 
plany i zamiary są, znane światu - znalazły one · 
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wyraz w deklaracjach Rządu. Chcieliśmy i chcemy 
żyć w dobrych st-Osunkach ze wszystkimi pragną
cymi pokoju i rozbudowywać współpracę narodów, 
żywimy nadzieję, że wielkie demokracje anglo
saskie przyczynią się walnie do kształtowania jutra· , 
Europy i świata. W tej właśnie roli W.Brytanii i 
Stanów Zjednoczonych widzimy wraz z innymi 
narodami najlepszą gwa,ancję pokoju i sprawiedli-

' . . 
WOSCI. 

Przechodzą dzisiaj przez świat idee, krzewią się 
projekty, powstają plany. Słyszycie mowy i dekla
racje zapewnienia i obietnice. Zdajemy jednak sobie 
sprawę z trudno.§ci jakie mogą się jeszcze spięt.rzyć 
przed nami na drodze do uzyskania sprawiedliwego 
pokoju, ale ~ierzymy, że budować będziemy nowy 
świat na tych odwiecznych wart.ościach i na tych 
fundamentach, które zostaną w Europie mimo w~I
kich wysiłków wroga, by zburzyć te ~artości . 
Trzeba będzie połączyć zdobycze wieków z temi 
zdobyczami i ideami, jakie ofiarowuje nam postęp. 
Cały wysiłek myśli ludzkiej po wojnie będzie dąźył do 
tego właśnie, ażeby znaleźć syntezę między clawnem 
a nowem. 

Wydaje się, że Europa po przejściach tych lat 
wojny będzie dążyć do porozumienia szybciej aniżeli 
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wrogiem, walka w której -przytłaczającą i zda się 
beznadziejną przewagę siły materjalnej wroga. naród 
wyrównuje przewagą siły moralnej jaką mu daje 
umiłowanie ponad życie ideału wolności i nietylko 
nadzieja, lecz i wiara, że prawda i dobro zwyciężyć 
muszą.. 

Zająwszy I września 1939 r. pierwsze miejsce 
wśród obrońców wolności narodów i człowieka, naród 
nasz, choć musiał ulec przygniatającej prz.emocy 
z..brojnej, dzięki swym bezprzykładnym niemal silom 
moralnym prowadzi nada.I nieustającą ani na chwilę 
walkę, pomimo większych nawet, nieraz liczbowo, a 
bezwzględnie większych stosunkowo skat, niż straty 
naszych sprzymierzeńców na. polach bitewnych. 

Walka ta prowadzona kosztem tylu ofiar i niez
nanych niemal w historii mąk fizycznych i moral
nych, nie jest bezowocną, lecz jest wielkim wkładem 
naszym do toczącej się wojny. Wiąże ona w Kraju 
pokaźną ilość wojsk wraiych, uszczuplając szeregi 
niemieckie na frontach, a ileż transportów nieiniec
kich nie nadążyło dzięki niej na czas na front wschod
ni, ileż materjału wojennego niemieckiego nie mogło 
powiększyć zapasów na. frontach. 
· Armia Krajowa - ta najbardziej ofiarna część 
Polskich Sil Zbrojnych jest bez przerwy w akcji. Nie 
może wróg zaznać spokoju, a.ni we dnie, anj w nocy, w latach poprzedzaj~ych wojnę. Mówi się dzisiaj 

wiele o czynniku siły. Siła nie powinna być jedy
nym czynnikiem decyduj~ym o polityce, winna ona 
by6 sługą prawa. Pozostawiona sama sobie, jeżeli 
niema żadnego wytłumaczenia, żadnego celu, staje 
się tylko postrachem, budzi tylko reakcje lęku.· Siła, 
jeżeli nie jest w służbie wielkiej i twórczej idei, staje 
się czem.Ś' niszczącym. 

' wazędzie czują.c jej obecność. Mimo dziesiątków 
1 tysięcy oddziałów katów gesta.powych, mimo zasiek 
1

1

.• z drutów kolczastych osłaniających niemieckie 
budynki lub posterunki S.S. i Gestapo, mimo cią
głych ekspedycji karnych, ulice miast lub lasy i pola 
wsi stale rozbrzmiewają odgłosami walk staczanych 
przez planowo działające oddziały armii krajowej i 
hukiem wystrzałów kladą:cych trupem skazanych 
przez podziemne sądy polskie szczególnie aktywnych 
zbrodniarzy i eksploatatorów okupacyjnych. Stale 
dziesiątki tysięcy egzemplarzy prasy podziemnej 
przynoszą ludności prawdziwe wieści ze świata, a 
okupantowi ostrzeżenia, akty oskarżenia, wyroki lub 
komunikaty o ich wykonaniu. 

A o t.o właśnie chodzi, ażeby Europa nie stała się 
przybytkiem pustym, nie stała się świątynią bez 
Boga, ale źeby była częścią: świata, w której znajdzie 
się miejs~e dla twórczego rozwoju wszystkich jej 
państw i narodów. Sama siła nie jest zawołaniem, 
które potrafi skupić koło siebie narody - to hasło 
potrafi tylko rozproszyć narody. Dla.tego siła nie 
moźe być ostatnim słowem tej wojny. 

Szuka się jeszcze formuły, na której oprzeć się 
musi współpraca narodó_w, szuka się jeszcze kodeksu 
prawa, szuka się wspólnego języka. Droga nie będzie 
a.ni Ja.twa., ani prosta, ale przebycie jej zależy od tego 
czy dany naród zdobędzie się w ostatnim eta.pie woj
ny na największy wysiłek woli i myśli. 

N a.ród nasz nieludzko doświadczany szarpany 
wichrem historii, kt6ry przeciąga.I przez nasze ziemie 
ozQŚofoj i bczHtoeniej t1,niźeli przez inne krt1,je, musi 
raz jeszcze wykazać swoją. dojrzałość przez zespole
nie myśli i wiary. Ponad niepewność i rozczarowa
nie, które mogą mieó dostęp do niejednego serca 
musimy podnieść sztandar wiary. 

Rok ubiegły nie przyniósł żadnych zinian na lepsze 
w układzie życia naszego narodu w zajętym przez 
wroga Kraju. 

Z jednej strony to samo bezwzględne met.odyczne 
okrucieństwo i bezprawie zbrodniczego okupanta, z 
·drugiej ta sama nieugięta moc ducha narodu, ta sama 
cicha, 11:)CZ jakże wymowna, jego walka podziemna z 

Polska - to front wewnętrzny niemieckiej " for
tecy europejskiej ". 

Jawni ozy tajni wrogowie naszą ofiarną i bezkom
promisową wierność najszlachetniejszym ideałom 
ludzkości nazywają często brakiem realizmu życio
wego. 

Lecz ten właśnie pozorny brak realizmu, ta nasza 
rzekoma wa.da nal'odowa., zapełniła najpiękniejsze 
karty naszej historii i pozwoliła nam przetrwać i nie 
zgin~ć w no.joięższyoh jej okresach. 

To ona zrobiła z nas przedmurze chrześcijaństwa i 
cywilizacji zachodu w wiekach średnich, wysłała syna. 
Jagiełły n.a śmierć na polach Warny. Dzięki niej 
właśnie Sobieski obronił Wiedeń, ona była zarzewiem 
powstań narodowych i walk o niepodległość. Ona 
była natclmieniem anonimowego poety, który w pie
śni dzieci Warsza·wy w 1830 r. włożył słowa : 

" Kto zwycięży wolnym będzie, 
A kto zginą:! -wolnym już." 

To ona była główną bronią w hist.orycznej JUZ 

dziś, choć beznadziejnej obronie Warszawy, ona 
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była pobudką dla tych, co z Kraj u, czy z obozów 
jenieckich przedostawali się poprzez kordony gra
niczne, by znowu stanąć w szeregach , z niej czerpali 
swe siły do przetrwania. na.si wygnańcy, któny 
przezwyciężając naj cięższe warunki dążyli do Pol
skich Sil Zbrojnych, ona wreszcie sprawiła, że mimo 
miljonowych już dziś ofiar niemieckiego bestjalstwa 
w Kraju, Naród ca,ly trwa w oporze i walce i nie zna
lazł się i nie mógł sję znaleić żaden oportunista, 
któryby był°'\' stanie stworzyć jakąkolwiek grupę dla 
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kompromisu i współpracy z okupantem, a Polska w 
walce i wierności sojuszom zachowała oblicze nie
skalane. 

W tej jedności walki, jaka istnieje od początku 
pomiędzy sztandarami armii a niezliczonymi utajo
nymi sztandarami K raju, pozdrawiam Was, ~odacy, 
w Nowy Rok. Niech wiara, która utrzymała nas 
przez poprzednie lata wojny przeprowadzi nas przez 
ostatni jej okres. 

NIECH WAS BÓG PROWADZI! 

Z KANCELARII CYWILNEJ PREZYDENTA R.P . 

W dniu l stycznia 194-4- r . w Ambasadzie R.P. w 
Londynie Prezydent Rzeczypospolitej Władysław 
Raczkiewicz przyjmował życzenia noworoczne od 
Prezesa Rady Ministrów i członków Rządu, od 
Naczelnego Wodza, Przewodniczącego i członków 
Rady Narodowej R.P., od Najwyższej Izby Kontroli, 
przedstawicieli duchowieństwa, sil zbrojnych , sądow
nictwa., nauki, organizacyj politycznych, społecznych · 
i zawodowych oraz od pracowników państwowych . 

Składając Panu Prezydentowi życzenia noworo
czne Prezes Rady Ministrów St. Mikqla.jczyk wygłosił 
na.stępujące przemówienie : 

" Dorooznym zwyozajem składam dziś Panu Prezy
dentowi w imieniu Rządu Rzeozypospolitej i w 
imieniu Narodu najlepsze życzenia noworoczne. 
Tęsknota za Krajem wszystkich nas pożera, a 

wołanie umęczonego Kraju o rychłe wyzwolenie 
brzmi nam nieustannie w uszach i kieruje naszymi 
poczynaniami. 
Jesteśmy opanowani jedną myślą - najrychlej

szego złączenia się z naszymi. bliskimi, ze iródlem 
naszej siły i mocy - z naszą ziemi!\: ojoiystą. 

Jestem głęboko przekonany, że Nowy Rok spełni 
te nasze pragnjenia. · 

Rok ostatni przyniósł Zjednoczonym Narodom 
szereg deoydująoyoh zwycięstw na wielu, frontach , 
zacieśnił pas wokół fortecy niemieokiej, bombardo
wanej coraz silniej z powietrza, a uzgodnione plany 
strategiczne i szeregi uformowane do najwyiszego 
szczebla, zapowiadają. ryohle rozpoczęcie generalnego 
szturmu na niemiecką. twierdzę dla zniszczenia do 
grunt u rmsadników napaści i żądzy panowania rfad 
światem. . 

Zostały rzucone pierwsze podwaliny pod przyszłą 
pokojową strukturę świata. Nie rozRtrzygnęly one 
jeszcze wielu zagadnień jakże żywotnych dla przy
szłości . Tym niemniej SE\: one dowodem wysiłków 
naszych Aliantów, nie cofajE1:cych się przed żadną 
trudnością, świadectwem dobrej woli zabezpieczenia 
pokoju wśród Narodów, są: poważną próbą usunięcia 
niedomówień i podejrzeń na drodze do wspólnego 

dyskutowania i ustalania spraw, k.tóre rozstrzygane 
jednostronnie byłyby zarodkiem no,vych komplikacji 
i zadrażnień. 

Zostały również ustalone zasady współpracy w 
niesieniu pierwszej pomocy wy'Z.wolonyro narodom, 
stwarz.ając podstawę do rekonstrukcji życia gos
podarczego i lepszej wymiany gospodarczej w po
wojennym świecie. 

Tak więc wezwania, które na schyłku starego roku 
padły z ust najbardziej autorytatywnych po stronie 
Sprzymierzonych i które nawoływały do skoncentro
wania wysiłku woli i poświęcenia oraz do liczenia się 
z możliwością dużych śtrat w nadchodzącym okresie, 
zbiegają się z podjęty.ni pracami przygotowawczym.i 
nad trwałym pokojem oraz nad szybką pomocą; dla 
wyzwolonych po zwycięstwie. Zawołania te obowią
zują i nas Polaków. 

Im bardziej zbliża się chwila zwycięstwa., tym
bardziej rosną. nasze zadania. i obowiązki. 
Już dziś musimy zdawać sobie w pełni sprawę,'że 

okres zwycięstwa nie będzie tylko okresem radości i 
dziękczynienia, lecz także okresem bolesnego bilanso
wania na.szych strat i szkód, a nadewszystko okresem 
niezwykłego ~ysilku, bezmiernych dalszych zmagań 
i walk dla odbudowy i ugruntowania. bytu i siły 
naszego państwa. · 

Tak, jak pewne jest dziś zwycięstwo - tak pewne 
jest i to, ie powstanie P olska wolna, silna. i niepod
legła. Są oczywiście tacy, którzy kwestionują jej 
integralność, lecz pqtrzeba istnienia. Polski wolnej , 
silnej i niepodległej jest niewątpliwie uznawana.. 

Uznawanie przez obcych potrzeby istnienia takiej 
Polski umacnia obowiązek i dobre prawo każdego 
Polaka do obrony całości Rzeczypospolitej i zabie
gania o trwa.Je zabezpieczenie jej interesów. 

Taka Polska. jest koniecznością nie tylko dla 
Polaków, lecz leży również w interesie tak Anglii; 
jak Ro3ji Sowieckjej, jak Europy i Ameryki. 

Nie mówię tego przez zarozumiałość na.rodową, lecz 
z głębokiego przekonania. Podkreślałem to już 
kilkakrotnie, że doświadczenia. tej wojny wykazują 
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jak świat sta.J się mały, jak rozwój techniki i zasięg 
broni nowoczesnych nie zostawia. bezpiecznym żad
nego zakątkA. na. świecie. Z drugiej strony nie ma 
mocarstwa., które w pojedynkę mogłoby wygrać 
wojnę światową. Wielka Brytania przestała być 
wyspą w tej wojnie. Szereg względów przemawia za 
tym, że politycznie i gospod!lrczo wypadnie jej się 
wiązać ściślej niż dotąd z fi}uropą. Zwłaszcza bez
pieczeństwo i gospodarcza wymiana W.Brytanii , dwa 
razy na. prlestrzeni 20-tu lat zagrożonej prlez Niem
cy, każą jej niewątpliwie nastawiać się na państwa 
okalają.ce Niemcy, w którym to procesie napewno 
poważną rolę cxlegrają związki z Polską, umocnione 
wzajemnym braterstwem broni tej wojny. 

Rosja Howiecka w dobrych, to jest wył~czających 
krzywdę, sąsiedzkich stosunkach z Polską, zńajdzie 
w nas wiernego sojqsznika. przeciw niemieckiemu 
Drang tłach Osten, który nawet prz.v komu.nistycz
nych Niemcach nic by nie stracił ze swej ostrości. 
Współpraca gospodarcia z Polską i poprzez Polskę 
moie przytym przyczynić się do podniesienia. dobro-
byt,i gospodarczego ob\t krajów. · 

Oorob('k kulturalny i głęboko tkwiące w serca.eh 
Polaków za.sady chrzeAcija.ński0 wiążą Pols):tę z 
Zachodem. Ponadto Poh,ka w swej konstelacji 
geopolitycznej potrzebna je11t Ruropię, by w ogól
nym systemie gospodarczym uchronić ją i siebie od 
hegemonii gospoda.rciej i politycznej o<lra.(łzających 
się Niemiec oraz a.by budowa.ć wspólnie dobrobyt i 
pokojowe współżycie za.równo narodów są.$ia(lując_ych 
z nami, jak i na.rodów Europy wogóle. 

W Stanach Zjednoczonych wojnę w Europie i na 
Pacyfiku traktuje się jako jedną wojnę. I słusznie. 
Jeżeli niknie izolacjonizm, to dzieje się to w miarę jak 
rośnie zrozumienie braku bezpieczeństwa absolut
nego na wypadek nowej wojny światowej oraz w 
miarę jak rośnie zrozumienie coraz większej współ
zależności gospodarczej wszystkich narodów świata. 

Temu też należy przypi,;ać tyle wyraźnych dekla
racji odpowiedzialnych polityków a.ngielskich i 
amerykańskich, z dek la racja.ni i Pl"E'rni era Churchill a i 
Prezydenta Roosevelta na czele, na temat potrzeby 
istnienia. silnej i niepodległej Polski.· I nie ulega 
wątpliwości , że u podstaw tych deklaracji leżą nie
tylko formalne, czy moralne zobowiązania, lecz także 
dobrze rozumiany intere." narodowy, wzgląd na 
trwałość pokoju i lepszą przy57..łość całej ludzkości, 
której Polska jest jedną z nierozerwalnych cnęści. 

Propaganda niemiecka wied~ jak głębokim zau
faniem państwa. anglosaskie cieszą. się wśród dręczo
nych i mordowA-nych przez Niemców narodów, stara 
się podciąć ich wiarę. przez oskarżanie naszych 
Aliantów o chwiejność koniunkturalną.. 

'To się Niemcom nie uda. Walcią.ce z przemocą 
narody rozumieją, że w państwa.eh demokratycz
nych, opartych o opinię publiczną nie może być 
takich koniunkturalnych skoków politycznych, jak 
w totalistycznych.ustrojach. Narody te rozumieją , 

- że opinia. publiczna z którą się liczą 
politycy jest autorytetem, który ocenia lin ie 
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polityczne z punktu widzenia interesu narodu, 
ludzkości i dobra człowieka ; 

- że opinia. krajów demokratycznych jest 
czuła zarówno na krzywdę, gwałt i niesprawied
liwość, jak na wszelkie niebezpieczeństwo jakiejś 
nowej zawieruchy wojennej. 

My Polacy, mamy obowią,zek dbać o tę opinię. Nie 
jest tak la.two na<lrobić narosłą, w ciągu wielu lat na 
grun cie zagra.nic-lnym nieznajomość Polski i jej 
interesów, nie jest. tak łatwo wykorzenić uprzedzenia 

1 nagromadzone z powcxlu słusznych , czy niesłusz
nych ech przeszlo$ci. Zaległości te musimy odrabiać. 
'Trzeba to jednak robić z peln.vm poczuciem odpowie
dzialności , pamiętając zwłaszcza o tym, że każde 
wystąpienie w obronie naszych słusznych praw jest 
dobre, a że każde nienawistne lub złośliwe oskarżenie 
innych .:.. jest szkod liwe . 
. Wiele nieporozumień jak_ie w opinii_ś~ia.ta poj_awia 

się czasem na. temat Po)sk1 , wywodzi się stą.d, ze są. 
Judzie, którzy jakby nie widzieli , li słowa: · .. Polak 
nie sługa - ni e, zna co to pany- nie da się zakuć 
przemocą w kajdany " obowiązuj ą w sercu każdego 
Pola.ka i że dlatego niema w Polsce Quislingów, 'a. 
walka z Niemca.mi bez pardonu, na śmierć i życie 
obowią.zuje w Polsce bez pr-zerw.v od I września Hl:l!'.l 
roku. 

Przekonali się o tym Niemcy już w pierwszych 
dniach najazdu, kiedy mordując inteligencję próbo
wali kusić Jud polski, . twierdząc, że przyszli go 
wyzwolić z niewoli kapitalistów i obszarników. 
Spotka.li się z oporem, pogardą i poradą, by najpierw 
wyzwolili naród niemiecki z totalizmu, a. prawo 
urządzania. państwa polskiego zoi-tawili gospcxlarzom 
tego kraju. 

I rzeczywiście te ::1ze1·okie masy ludu polskiego, 
które własnymi piersiami wespół z innymi broniły 
Kraju -· nie ustając w walce ~ teraz w podzie
m.iach pracują nad zagadnieniami przyszłej Polski : 
wolnej, demokratycznej i społecznie sprawiedliwej. 

Ten krwią, okupiony dorobek Kraju jest naszą. siłą. 
i dumą i należy go przypomnieć w momencie, gdy 
czasem zarzuca się nam bezpodstawnie, jakobyśmy 
reprezentowali siły reakcji społecznej - landlordów 
czy faszystów. Z imienia i z nazwiska nikt nie umie 
ich wymienić. I nic dziwnego, bo prawda jest taka, 
że my - śynowie inteligentów, robotników i ch.lopów 
·- poświęciwszy pracę całego życia dla lepszej doli 
ludu polskiego, bronimy chłopa, robotnika., inteli
genta, kupca., riemie~lnika i wszystkich innych 
warstw pracujących. Nie chcemy dla Polski przy
wpej6w stanowych, politycznych, czy społeczno -
gospodarczych . Błędy przeszłości jakiekolwiek i 
gdziekolwiek były uznajemy otwarcie za błędy, nie 
pokrywając ich wstydliwie. .Reprezentujemy żywe 
siły narodowe, aktywne warstwy społeczne, czynne 
ruchy politycwe i społeczne, które znajdują wyraz 
zarówno w codziennej, zakonspirowanej i niezłomnej 
walce podziemnej w K raju, jak i w jawnej walce poz.a 
granicami Państwa. na morzu w powietrzu i na 
różnych frontach. 

W kraja.eh demokratycznych istnieje wolność 
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słowa i myśli . Zabierają głos ci co nas więcej znają 
i ci, co nas znają mniej. Również i my mamy więc 
prawo zabierać głos, a.by rozpraszać uprzedzenia i 
wykazywać dorobek. 

Ja.ko o rzeczy nowej mówi się, że wyzwolone kraje 
obiorą sobie formę rzą.dów, ujawniając pr2e2 wybory 
swe pragnjenia. i na;stroje. Warto priypomnieć 
opinii publicznej i naszym przyjaciołom, że za.powiedź 
rozpisania wyborów demokratycznych w Polsce 
pa.cl.la. już w 1939 roku we Francji po rozwiązaniu 
Sejmu i Sena.tu przez Pana Prezydenta. 

Polska Podziemna, kierowana przez Delegata 
Rządu przy udziale Krajowej Reprezentacji Polity
cznej w ścisłej współpracy z Komendantem Armii 
Krajowej w oparciu o podziemną administrację 
r1;prez.entuj~ całe społeczeństwo, w zgodzie z 
dekla.ra.cjami rządowymi z roku 1939 i 1942 wypowie
działa się zdecydowanie za. demokratyczną formą 
przyszłego ustroju, a ostatnio w dekla.racji Krajowej 
Reprezentacji Politycznej decyzję tę potwierdziła. 
Będzie to Polska. o ustroju demokratycznym, bo ta.ką. 
jest już dzisiaj tam, w podziemia.eh, w okresie krwa
wych zmagań i ta.ką. postanowiła ona być w czasie 
pokoju. 

Same daty wskazują, że zagadnienie oparcia się o 
wolę społeczeństwa., wyrażoną. przez wy bory po 
u.staniu działań wojennych, nie jest dla. nas Polaków 
koniunkturalne i nie wypłynęło dla.tego, ie komuś 
ta formuła dzisiaj jest dogodna. 
Wszakże ·za.raz po rozwiązani.u Sejmu i Hena.tu 

powołano u nas do życia Radę Narodową, a. jej skład, 
tak jak i składy Rządu Jedności Narodowej powoły
wane były jako odpowiedniki Krajowej. Reprezenta
cji Politycznej, obejmującej zorganizowane siły 
polityczne ogromnej większości na.rodu. 

Dlatego tei nikt niema prawa nas atakować na 
podstawie modnych, koniunkturalnych sloganów. 

Tak Kraj, jak i my darzymy Aliantów, związanych 
wobec nas formalnymi i moralnymi zobowiązaniami, 
pełnym za.ufa.nięm . Odpłaca.ją. nam oni tym samym, 
stawiając nieraz Polskę za wzór. Ale to obowiązuje 
równjeź emigrację polską.. Tyle polskiej energii 
często się marnuje na wzajemne pokonywa.nie się 

tam, gdzie pokonywać, a.ni przekonywać się nie 
tl'Zeba, tyle puszcza się plotek poto tylko, by kogoś 
sprowokować do odpowied:zi , dl~ dywersji, dogodze
nia. persona.mym ambicjom, czy małostkom ludzkim, 
ie na.prawdę warto ·się za.stanowić, czy w chwili, gdy 
prze~ społecznością polską stoją zagądnieni~ tak 
poważne i gdy tak wielki interesy ważą. się na szali 
gra war~ jest świeczki. 

Ponoszą.c ciężką odpowiedzialność, pracują.o nie 
dla. osobistych ambicji czy wygód, niosąc godnie 
sztandar Rzeczypospolitej, w poc-zuciu dobne speł
nionego obowiązku w służbie Ojczyzny, mamy pra
wo żą.da.ć od wszystkich bez wyjątku zdysc;yplinowa
nia i poczucia. odpowiedziąJności. Rozra.chunek 
przed Krajem zdawać będziemy wszyscy. Nie wolno 
o tym zapominać. Bezkarność na gruncie tutejszym . 
to nie bezkarność na stale zwla.s2cza., gdyby na. tym 
miała. cierpieć sprawa polska. 
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Na. progu Nowego Roku, w· którym nam przyjdzie 
zdawać egzamin ostateczny w tej wojnie, w której 
niejedna chmura pnesłoni jeszcze brzask wschodzą
cego słońca. , gdy dzięki ofiarności i bohaterstwu Kra
ju oraz polskiego ma.ryna.na, lotnika j żołnierza, 
zgranych z wysiłkiem najwyższych władz państwo
wych, imię Polski lśni jasnym i nieskalanym blaskiem 
- trzeba nam determinacji, dyscypliny społecznej, 
samozaparcia., poświęcenia. i ofiarności w służbie 
Kraju j jego przyszłośoi. 

Jestem przekonany, Panie Prezydencie. składając 
te życzenia., że w ostatnich chwilach najcięższej wal
ki i próby wszyscy obywatele Rzeczypospolitej 
Polskiej zdadzą. egzamin, tak jak zda.ją. go za.wsze w 
nieszczęściu - a spelniają:c godnie i należycie swe 
obowiązki tam wszędzie, gdzie nas los rzucił, przy
czynimy się do ostatecznego wyzwolenia, naszego 
kraju, zwią.zania z sobą. innych, by potym w czasach 
pokoju zażywać szczęścia. wolności j swobody, na. 
które nasz tak bardzo umęczony i gnębiony naród 
I'7.etelnie za.służył.'' 

Prezydent Rzeczypospolitej odpowiedział na. po
wyższe przemówienie na.stępują.cymi słowy : 

" Dziękuję serdecznie Panu, Panie Premierze, za 
żyozenia złożone mi w imieniu Rządu Rzeczypospoli· 
tej. Dziękuję również Naczelnemu Wodzowi i pod
ległym mu Polskim Siłom Zbrojnym, Radzie 
N a.rodowej z jej Przewodnicz,cym na czele, Ekscelen
cjom i Czcigodnemu Duchowieństwu, Najwyższej 
Izbie Kontroli Państwa oraz przedstawicielom sądo
wnictwa, nauki, organizacyj społecznych i politycz
nych i pracowników państwowych, którzy przybyli 
złożyć mi życzenia. noworoczne. 

Słusznie zauważył Pa.n Premier, że wszystkiemi 
nasz.emi poczynaniami kieruje wołanie umęczonego 
Kraju o rychłe Jego wyzwolenie. Słusznie reż da.I 
Pan wyraz nadziei, ie wszyscy obywatele Państwa 
zdadzą. egzamin w okresie tej ciężkiej próby dziejo
wej, a po Jego wyzwoleniu społem zażywać w Nim 
będą. szczęścia. i wolności, na które ca.ły naród tak 
rzetelnie zasłużył. 

Dziękując Panom za życzenia dla mnie, ze swej 
strony życzę wszystkim, by w służbie Ojczyinie 
osiągnęli w skoordynowanym wysiłku cel końcowy -
pełne zwycięstwo Sprawy Polskiej. 

Tej pracy Waszej oby błogosławił Bóg. Jego tei 
szczególnej opiece polecam tak drogi nam wszystlom 
Kraj i wszystkiciJ Jego obywateli. 

Coroczna wymiana życzeń w dniu Nowego Roku 
stała się naszą skromną. i tradycyjn~ uroczystości~ 
wewnętrzną.. Chciałbym, by symbolizowała ona 
więzy rodzinne, jakie ł~zą. dziś wszystlcich Polaków 
w nieszczęściu i wa.lee o lepszą. przyszłość Ojczyzny, 
o pełne Jej wyzwolenie. 

W· pozdrowieniu mojem noworocznem dla całej 
Polaki, walczącej już piąty rok bez przerwy, ż.yczy
łem, by wiara w prawo i sprawiedliwość oraz słusz. 
ność naszej sprawy nadal prowadziła. nas wszystkich 
drogą. walki zbrojnej i konstrukcyjnej działalności 
politycznej do osiągnięcia naszyeh celów. 
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Rozpoczęliśmy tę walkę o suwerenność państwową 
n.a własnem terytorjum, uznanem umowami mie
dzynarodowemi, a prowadziliśmy narzuconą nam 
wojnę w obronie integralności Państwa przed zaku
sami imperjahstycwemi Niemców, k lórzy chcieli 
odebrać Polsce J ej skromne ·wyjście na Morze Bał-

. tyckie. 
Nie zw~tpiliśmy nawet pr-zez chwilę, że słuszna 

p<>Atawa całf=igo na.rodu polskiego, wynika.j~a. z po
czucia prawa. i sprawiedliwości, będzie uszanowana 
wśród narodów miłujących wolność. 

Otuchy dodawał nam fakt, ie Wiel~a Brytania i 
Francja, a. następnie i Stany Zjednoczone Ameryki 
stanęły zbrojnie w obronie zasad przez nas reprezen
towanych. 

W powszechpej wojnie ludów i krajów całego świa
ta ważą się losy zasad, na których ma być zbudowany 
przyszły świat - czy będzie on oparty na sprawiedli
wości, prawdzie i prawie, czy też inne kryterja będą 
stosowane u podstaw nowej budowy - kryterja siły 
fizycznej, supremacji wielkich państw nad małemi, 
podziału świata na rządzących i rządzonych. 

W naszem głębokiem · przekonaniu wszystkie 
narody są równe w obliczu Boga i prawa, tak samo, 
jak w każdem państwie demokratyczne_m obywatel 
cieszy się równością praw i równością obowi~zków. 

W promieniach wzniosłej Karty Atlantyckiej , 
przyjętej przez wszystkie Narody Zjednocz9ne, 
powstają niepokoją:ce cienie. Usiłują one przyćmió · 
blask czystych i wzniosłych jej zasad. Nie chcemy, 
by mogły być czynione próby podziału świata na 
wielkie i małe narody, gdyż w tak urządzonym 
świecie małe narody byłyby kierowane przez wielkie. 
P~dziaJ ten pociągałby nierówność praw w życiu 
międzynarodowym. 

Narody mniejsze, a ściślej mówiąc państwa mniej
sze, nie wytrzymuj~ rzekomo porównania co do 
swego znaczenia i możliwości rozwojowych z naro
dami czy państwami wielkimi. Państwo Polskie o 
35-ciomiljonowej ludności zajmuje w Europie pią.te 
miejsce w porównawczym stosunku liczbowym. Jest 
to jedi:iak kryt.erjum czysto formalne. Gdy wnika
my w treść wewnętrzną - w ocenę wysiłku wojen 
nego, poniesionych ofiar i strat, porównanie wypadnie 
odmiennie. Dlatego muszę przestrzeć przed popeł
nianiem błędu optycznego, polegaj8<Cego na zbyt 
powierzchownej ocenie. 

W stosunku do Polski podkreślić muszę, że po 
okresie 130-letniej niewoli polityQZ.nej, 20 lat odro
dzonego bytu państwowego nie pozwoliło na roz,vi
nięcie pełnych naszych możliwości kulturalnych i 
gospodarczych. Uczyniliśmy jednak postępy wiei-
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kie i stale wykazywaliśmy wolę pracy i wzrost w siły. 
Głębokie słowa wypowiedział Kościuszko, stwier

dzając, że " pierwszy krok do wolności - to odwaga 
chcieć być wolnym, pierwszy krok do zwycięstwa -
to uznanie własnej siły ". Przeżywamy ciężki okres 
historyczny, który dla Polski stanowi Jej zak.i-ęt dzie
jowy. Pomimo licznych ofiar, już poniesionych i 
ofiar, które Naród Polski jeszcze poniesie w najkrwa
wi:;zym rokn Hl44-ym, jest w na..q poczucie siły i 
świadomość, ie walczymy o sprawę dobrą i sprawie
dliwą. Stąd _płynie wiara, że ofiary nasze nie pójdą 
na marne. 

Sytuacja międzynarodowa wymaga, byśmy mieli 
całkowicie opanowane nerwy i zajmowali godną 
postawę. 

:Nasze credo ideowo:polityczne od początku agr~ji 
niemieckiej po dziś dzień ·i na przyszłość pozostaje to 
s11,m,o. Chcemy wolności dla. siebie i innych narodów, 
chcemy, zachowania naszej indywidualności narodo
wej, uszanowania niewątpliwych praw naszych do 
tego, co jako Państwo, posiadaliśmy przed wojną.. 
Chcemy, by wszystkie państwa żyły ze sobą w 
zgodzie, tworząc szersze związki państwowe w więk
szych grupach i związe!{ ogólny w ramach bezpieczeń
stwa powszechnego. Związki te mają na celu obronę 
pokoju i zabezpieczenie świata przed ponowną agres
ją niemiecką. 
Dążenia nasze wyrastają z podłoża dziejowego, na 

którem rozwijała się Polska. W ciągu dług.ich wie
ków łączyła Polska pierwiastki idealizmu i romanty
zmu z pierwiastkami ładu i postępu. Posądzano na.~ 
jednak często o brak realizmu politycznego. Stwier
dzam to nie dla wywołania próżnej dumy, lub potę
pienia idealizmu naszego. Wystrzegając się megalo
manji narodowej, dążmy do połączenia idealizmu z 
realizmem, którego nie rozumiem jako oportunizm 
lub ·słabość. Realizm nasz żąda tego, co nam się ze 
sprawiedliwości, prawa i poniesionych w tej wojnie 
dla dobra ludzkości ofiar słusznie należy. 
· Trafnie powiedział Mickiewicz, że "narody wten
czas tylko wzrastają i o tyle mają prawo do życia, 
o ile wysługują· się całemu rodzajowi ludzkiemu 
popieraniem, lub bronieniem ja~iejś wielkiej myśli, 
lub wielkiego uczucia." Polska broni nie tylko swej 
wolności i prawa do niepodległego życia, ale i zasto-

. sowania tych saJl!ych zasad tio innych państw i 
narodów, wielkich i małych, służąc przez to sprawie 
powszechnej . 

Dążenia. te i cele niezmiennie przyświecać na~ będl\: 
w całkowitej jednomyślności i jedności z walczą-eym 
Krajem w nowym - 1944-tym roku i oby Najwyższy 
pozwolił nam je w tym roku osiągnąć." 

Tloc:1tono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Geo. Barber & Son Ltd. w Londynie. 

Cena 8 pensów. Numer niniejszy można nabyó w Ministe;1'8twie Sprawiedliwośoi, 39, St. Jaroes'e 8~. 


