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DZIAŁ URZĘDOWY 

Zarzf\,dzenie Pre!i.ydenta Rzec-iypospolitoj z dnia 3 lipca o rozsul"!l.eniu C!(.ęściowej demobilizacji str. 73 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

Oręrl2ie Prezydenta. RzeczypospoJitej do Na-rodu z dnia 29 czerwca 1945 r. str. 73 

DZIAŁ URZ~DOWY 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 3 LIPCA 1945 R. 

o rozszerzeniu :zakresu częściowej demob1llzacj1. 

Nawiązując do za.rządzenia Prezydenta. Rzeczy
pospolitej z dnia 28 czerwca 1945 r. o częściow~j 
demobilizacji - na podstawie art. 4 ustawy z dma 
9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku woj
skowym (Dz. U.R.P. Nr. 25, poz. 220) i na wniosek 
Rady Ministrów przedstawiony przez Ministra 
Obrony Narodowej, upoważniam Ministra Obrony 
Narodowej do stosowania na prośbę zainteresowa
nych indywidualnej demobilizacji osób, pełniących 
czynną i;łużbę wojskową - bez względu na rocznik 
- w miarę, jak będzie na to zezwalał interes Sił 
Zbrojnych poza granicami Państwa i obowiązujące 

umowy polsko-brytyjskie, normujące sposób ZWA.1-
niania z Sil Zbrojnych. 

Minister Obrony Narodowej określi termin, kolej
ność oraz sposób zwolnienia z czynnej służby woj
skowej osób, podlegaj ących demobilizacji na pod
stawie nini ejszego zarządzenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczldewwz 

Prezes Rady Ministrów: T. Arciszewski 

Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej : 
.M. Kukieł Gen. Dyw. 

DZIAŁ NIEURZ~DOWY 

ORĘDZIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

DO NARODU 

Obejmując urząd Prezydenta. Rzecqpospolitej 
Polskiej zloiylem uroczystą przysięgę że będę : 

" ptaw zwierzchniczych Państwa bronić, jego 
godności strzec, ustawę konsLyLucyjną sto
sować, względem wszystkich obywateli równą 
kierować się sprawiedliwością, zło i ·niebez
pieczeństwo od Państwa odwracać, a troskę 
o jego dobro za naczelny poczytywać sobie 
obowiązek." 

W ciągu długiej , najstraszliwszej wojny, jaką. zna 
hist oria , gdy Polska. z niezrównanym bohaterstwem 
walczyła. z najazdem niemieckim, wszystkie swe siły 
po~więcałem pełnieniu obowiązków przez tę przy
sięgę na mnie włożonych. 

T warda, nieugięta walka, jaką Polacy w tej 
wojnie toczyli jest świadectwem, że ponad wszystko 
miłuj ą oni wolność. Umiłowanie to jest odwieczną 
tradycją naszego Narodu, zawsze żywą, przecho
dzącą z pokolenia w pokolenie. 



Dz.iennik Ustaw Nr. O 

Przyświecało ono łu"\vawym walkom wrześniowym, 
a po ich zakol'1czeniu prowadziło żołnierza do 
Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie i sprawiło, że 
pod okrutną okupacją niemiecką setki tysięcy 
bezimiennych bohaterów zapełniło szeregi Armii 
Krajowej oraz organizacyj podziemnych. 

Na wszystkich frontach w tej wojnie, na lądzie, 
morzu i w powietrzu obficie płynęła krew polska w 
obronie wolności. Dla niej poświęciliśmy najcen
niejsze swe dobro, dla niej złożyliśmy największe w 
naszych dziejach ofiary z życia i mienia. 
Wolność stanowi najistotniejszy wyraz woli 

Narodu Polskiego, który z jej obrony i zachowania 
uczynił w tej wojnie główny cel swych wysiłków 
politycznych i naczelne zadanie swej walki. 

Dziś, gdy walka Narodów Zjednoczonych z 
agresją niemiecką została zwycięsko zakończona, 
Ojczyzna nasza, niestety nie odzyskała jeszcze 
prawdziwej wolnoifoi. Nie zostało odwrócone nie
bezpieczeństwo od Narodu i Pa11stwa Polskiego. 
Wielkie dzieło odbudowy i pokoju w wolności, o 
które walczyliśmy, nie zostało jeszcze w stosunku do 
Polski spełnione. Wymaga ono dalszych poświęceń 
i dalszych wysiłków. 

P rawo Rzeczypospolitej włożyło na mnie obo
wiązek pnekazania po zawarciu pokoju urzędu 
P rezydenta Rzeczypospolitej w ręce następcy powo
la11ego przez Na.ród w wolnych, od wszelkiego przy
musu i wszelkiej groźby, demokratycznych wybo-
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rach. Ucz_y11ię to niezwłocznie,, gdy Naród będzie w 
stanie w~·horu ta.kiego dokonać. 
Trwając na mym posterunku czynię to zarówno 

zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa, ja.k 
również, s~zę, zgodnie z wolą olbrzymiej więk
szości Narodu Polskiego. 

,Jestem przekonany, że znajdzie to zrozumienie w 
całym świecie u wszystkich, którzy wolność, sprawie• 
dliwość i prawo sł,awiają wyżej ocl siły i przemijającej 
przemocy. 

Na obywatelach Rzeczypospolitej, tyloma cier
pieniami doswiaclczonych, cią.ży obowiązek dal
szego baczenił'i, aby wielkich tl'adycyj naszej kultury 
.oie za.tracić, łączności z naszą przeszłością dziejową 
nie z~rwać, umiłowaniu wolności nie uchybić, 
wierności prawowitym władzom Rzeczypospolitej 
dochować i nie zaprzestać wysiłków zmierzających 
ku za.pewnicniu Państwu Polskiemu jego praw oraz 
należnego mu miejsca wśród wolnych narodów 
.świa.ta .. 
Przeżywamy okres niezmiernie dla Narodu i 

Pa11stwa ciężki, wierzę jednak, ie Bóg Wszechmoc.ny 
pobłogosławi naszym wysiłkom i sprawi, że Polska 
wyjdzie z tej nowej próby zwycięska i bezpil.".czna i 
w swoich prawach nieuszczuplona. 

Londyn, dnia 29 czerwca 1045 roku. 
Wł. Raczkiewicz. 

Tłocz.ono z. polooenia Minis t ra. Sprawiedli\'l'ości w Drukarni Oeo . Barbar & Son Ltd. w Londyni&. 

Cena l sz.yling. Numer niniejsz.y można .na.być w .Ministerstwie Sprawiedliwości, 30, St. James's Street. 


