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4/Prezydium rozwię.zanej Rudy o.ż do ulconstytuowania sig 113.s
tępnej Rady zachowuje prawo: 

a/ reprezentowaniu Rady na zewnę.trz i wykonywnni .'1 jej 
budżetu. 

b/kontro11 nad pracę, Biura Rl"ldy • 

.Art.15 

Wykonanie dekretu niniejsze(~O porucza sig :Prezesowi Rac:1.y 
Ministrów. 

.Art.16 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dnien OGłoszeni~. 
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SKŁAD S~DU OBTVAT~LSKIEGG '7 LONDYNIE 

I. Na podstawie art.33 pkt.2 lit.n dekretu PrczydontA H.P. 
z dnia 8 września 1950 r. o S~dnch Obywatelskich na Ob
czyźnie /Dz.U.R.P. No.3 poz.2/ ne.stępuj~ce os,by, jnko 
członkowie Obywatelskiej Komisji Orzekaj~cej w L~ncynie, 
weszły w skład Sijdu Obywatelskiego w Loncynie w char8k
terz e sędzi Ów: 

Bednarowski Aleksnnder 
Bogusławski Antoni 
Jernajczyk Wiktor 
Karp iński Ziemowit 
Kiersnowski T~deusz 
Klimowski Tadeusz 
Krnuse Stanisław 
Lol iwa Zbigniew 
Lubomirski Stofan 
Podoski Boh(an 
Snop Edware. 
Wroński Bohć'.an 
Ziemski Karol 

II.Następuj 0ce osoby, na wniosok Zrzoszenia Sęnziów i Prokura
torów R.P. zostAły powołano przez Prezydent~ Rzeczypospolitej 
Polskiej w c.niu 11 grudnia 1950 r. w myśl art.33 pkt.2 lit.b. 
dekretu o Sę.dach Obyvrn telskich nR Obczyźnie nR. stanowiskn: 

a/sędzi ów: 

Bacciarelli Jerzy 
Ir.Bugayski Tadeusz 
il.Io szyńs ki :Emilian 
dr.Porębski Tadeusz 
Rzewuski Henryk 
Stankiewicz W~cław 

t/rzccznika : 

Horodecki Zygmunt 

c / za st ępc ów rz ee znika: 

Krup iński Jan 
Mnciojko Dominik 
S t1.mbrow ski _u oks andc r 

III.Nnstępuję.ce osoby na wniosek Ogólnego Ze,romać1.zenta Sę.du 
Obywatelskiego w Londynie zostały powołane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej w dniu 10 majn 1951 r. w myśl art.9 ust.l 
i 4 c.ekrotu o S~ć.ach ObywRtelskich na Ot,czyźnie na st3.nowis
ka sędzi ów: 
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Jundzi łł Zygmunt 
dr.Sc1rnicki Ko.zimiorz Jan Klemens 
S trn wiński S bnis łe w 
Szczepański J~nusz 
'hltor Henryk 

Część II 

POHOŁANIE CZŁOlE01'J RADY NAROD0'.7SJ H .P. 
--------------------------------------

Ila mocy Art. 6 /1/Dekretu ?rezydenta Hz oc zypospoli tej z 
dnin 9 crudn ia 1939 r. o powoł:,t;tniu R8.dy ITaroc1owo j H.zoc zyr::o s
polito j -?olskie j Prczyd3nt Rzeczypospolitej powoł~ł n~ człon
ków Rady lfarodowej J..:r:1 • osoby n~stgpuję.oo: 

'.7 dniu 27 pnździ0rnik2. 1950 r. 

~7ł~1d.ysł:aVT['l B~\ŁDi z Londynu 
Je, dw ir;'i DOBRUCK.. z Loncl ynu 

H c1niu 5 me.rea 1951 r. 

Tact t:rnsza B.1YXOJSKIEGO z Edynburr;a 
Zycmunta DYGATA z r~ryża 
Wincenteco KOSTEK Ji,U,SK.A z LiJce 
Krystyna OSTRO':JSKIEGO z Lonc1..ynu 
Zbicniowa R.\T1}IŃSKIEGO z Londynu 
Gen.Kazir.1ierza S.AWICKIEGO z Londynu 
Inż .Leo na ~i'OROI.IJ"O:VICZ.A z Londynu 

POWOŁANIE C ZŁONKÓ~"l GlÓffiJEJ KOMISJI SKJ.RBU NAROD01cIBGO 
-----------------------------------------------------

Na pods·tawie art .10 i 8 'l)Unktu l a Dekretu Prezycontn 
R.P. z dnia 14 października 1949 r. o utworzeniu frkarbu Unro
dowe~o - Rada Ho.rodowa R.P. na posiedzeniu w dniu ,.,"" czerwc2 1951 
dokonała ].)Onowner,o wyboru na cżłonków Głównej Komisji Skarbu 
Narodowego: 
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Ks. prał. CIEŃSKIEGO 1.n:odz imierza 
DOŁEr·.~-MODRZEWSKIEGO Stanisława 
Min.HRYNIEWSKIEGO Jerzec;o 
prof.PASZKIEWICZA Henryka 

Część II 

Na podstawie art .10 i 8 pkt. 1 b Dekretu z dnia 14 pa~-
dz iernika 1949 r. Prezydent R.P. powołał ponownie na człon
ków Gł:ÓwnGj Komisji Skarbu Narodoweco pismem z dnia 27 czerw
ca 1951 r.: 

BALIŃSKIEGO-JUNDZIŁŁA Jana 
ppłk. dypl. BIELIŃSKIEGO .Adama 
cen.broni SOSI'lKOWSKIEGO Kazimierza 

w zwię.zku z czyf.1 skład Głównej Kor.1isji Skarbu IJ2.rodowcc;o jest 
nas t ę pu j ę.c y : 

Z wyboru Rady narodowej R .P.: Gen.Uł:o.dysł:aw AlJDEnS, ks. prał:. 
Włodzimierz CIEN"SKI, Stanisław DOŁEGA-MODRZE17SKI, Tytus FILI
POWICZ, min.Jerzy HRYNIEWSKI, Jerzy ICUNCE'lICZ, dr.Zycl:lunt NO
W.lJ<:OWSKI, Kazimierz OKULICZ, prof .Henryk P.ASZKIE'7ICZ, gen. Zy,~;
mun t PODHO:iłSKI. 

Z nominacji Prezydenta R.P.: Jan B.ALitfSKI JUNDZIŁŁ, ppł:l~.dypl • 
.Adam BIELINSKI, gen. broni Kazimierz SOST:lKOVISKI. 

Z urz\du: Minister Skarbu Stanisław SOI'ICIG, 
Hinis~or dla Sprew Obywateli Polskich na Obczyźnie Zygmunt J:tUSI
NEK. 

MIANOWANIE PREZESA N.AJWYZSZEJ IZBY KONTROLI 

Do Pana 
Stanisława Okoniewskiego 

Kierownika Najwyższej Izby Kontroli 
w Londynie. 

Na podstawie art.13,ust./1/,lit.c/ Ustawy Konstytucyjnoj 
mianuję Pana Prezesem Najvzyższej Izby Kontroli. 

Londyn, dnia 23 października 1950 r„ 

---0000000----

Prezydent Rzeczypospolitej 

/-/ August Zaleski 
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rz IJ.Ł NIW'rtZiD0'7Y 

Komunikat Ministra Obrony Ifarocowoj v1 sprawie 
stosunku do służby wojskowej żołnierzy pols -

kich poza granicami Krnju 

Przepisy prawno wytonc przed wojnij r. 1939, kt6ro minły 
za col ustalenie praw i obowiQ,zków żołnierzy Falskich Sił Zbro j·· 
nych, j:,,k np. prngma tyk~ of ie orska i poclof icorsks, us t~wa o pcw,
szechnym obaw ię..zku :vo j skowym, ust'.1W1 o zqopfl trz oniu emerytalnym, 
oknznły się niewys tarcz"'· jr.o e •11 zw ig.zku z wy j/J tkowymi oko licznoś
ciami wywołanymi wojng.. P.S.Z. znnlazły się r1 t~kich w::,;runk3.ch, 
jak ich usta.woda1.•1cn w c ZQS io pokoju nie l::y;t -.·1 mo źnośc i prz ew i -
ćzicć. Wielu postanowiori ustnwowych nio mnżn3 wyk,nyw~ć wobec-
nym st!Ctnic f'11'::tycznym. · 

ZflS3sniczy momGnt st'.:\nowi t:1 0loliczn"Ść 1 że Prczyc1Gnt 
R.P. nic zarz~ćził fomobiliz1cji. 

ff.'J.runki, v1 je.kich żołnierz znn.lnzł sit p".'lza grf'1nic,1mi 
Krq ju, wywoł:ił.y kon ioc zność us tn.wovJOgo urcculow!Jn in WJ cz::. s 
przejściowy sz ero gu c:otyc z ocych z ag nr.n io11. ·1'!yf::1nio prz op 1su 
prnvmcgo, reguluj:;:tc ego ta zagn.c.nia na s t2 2:e i w sposób za s.?c'.ni
czy, jest w obecnej chwili nieri.ożliwe. 

Takim przepisem przejściowym, rcgulujgcym stosunek żoł
nierzy P.S.Z. c1o sł.u-żby wojskowej, jest Dekret Prczyc".cntn. R.F. 
_z dnia 28 czor.nca 1945 r. o url0p.-~ch żołniorzy Pnlskich Sił 
Zbr0jnych pozn gr::inicani Po.l1.st~vn na czg_s trn:inin ok0liczności 
wyw')łn_nych wo jng. Dckrc t te n (~'.1 j O p0c.s tT.7'i pr::, wng r::0 przonosz ;3-

ni':l żołnierzy P.S.z. na l'ozpłri.tny url')p t':'\ oc>,yołf1nin.. Dokrot 
tEn ma zastos1w~nio to wszystkich żołnierzy P.S.Z. 1 a wi~c z~
równo c:o tych, którzy wstQ.rlli to PICPR, j,•k i CC' tych, którzy 
~o PKPR nic wst ę.p il i, z tę, tył ko różnicę., żo p icrwszn Im. tog0riQ 
zołnicrzy zost~ła bezpłatnie boztarminowo urlopowana pe znkoń-
c zen i u służby w PKPR, '...1 cl.rugc kn t,)gorin po Zf1k01fozon iu służby w 
P.s.z. Na poć';stt1.wie rozk1.zu Inspcktorf.'l Gcnor::lnego PKJ?R /zn
łQ:cznik co rozkrlZU L.c.z.171/tjn.O.S.Zbr. z r:.ni.ri 3 wrzc·śnir:! 
1916 r. - oświ~ćczcnio Rzg.tu 3.P. z dnia 3 wrzośnin 1946 r./ 
ktory posiatnł w6wczns uprawnienia ~inistr~ Obrony N~rotowcj, 
~ołniorzo P.S.Z. i P.K.P.R., którzy przost0.li połnić słu?bę w 
Jcdnostkcwh organizacyjnych PSZ czy też PIG'R, z0st11li z qhwilg. 
zaprzes tanio. p cłnicnin to j służby prz cni os i cni n'1 t cz płn tny ur
lop do oc'.wołan ia. Żoł:niorzo ur lopow~ni r.iogg. n:tsku tek prośby 
wniosion,,j cl.o Hinistcrstvm Obrony Nrr"ror}owej otrzyanć pisemne 
zaświ'1ro-~Gnic co do oih stosunku do służby wojsl{owoj. 

. Źołniorze pozostn jg.cy no. bezpłatnym urlopie c:o or.wołani8. 
nie P 3łnię. czynnG j służby wojskowej I nic pobi or!'\ ję.. upos~ żonie, 
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lecz pracuję. w znwoc":aoh cywilnych i <1la tog0 nie raoznri im 
zabronić brqnin uc, zi::iłU w życiu politycznyr.i. Grnnico, w j~
kich dopuszcznlna jest dzi!!Ł."'\ln0ść polityczna reguluje SUEliG
nic i etyka, oraz uświadomienie naroc~owe i polityczno knżcloj 
poszczogÓlncj jednostki. 

'N orędziu co Polskich Sił Zbrojnych z dni?. 24 m"Jj!'l 
1946 r. Pan Prezycent R.P. wysuwa ho.sł.n ir:eowe wnrtości wow
nę trznych i mów i : " Znohowao ie ducha brat er ski c j ,ie tnośc i,., 
zwartości r.ioralnej i karności wewnętrznej, który cochował wns 
w dotychczasowej żołni crsk:io j służb ie. Z ufnośc iQ. bęc:zi ce ie 
się stosować do wskazan waszych r.owÓc'lCÓW. 11 

Rzę,.d R.P. w oświadczeniu z dnia 24 r.13ja 1946 r. równioż 
apeluje do wartości moralnych żołnierzy PSZ i oświaccza: 11 ioł
niorzo Polskich Sił Zbrojnych, bez względu na nnrzucone im wn
runki, nie przestanę. być żo. łnicrz~mi Rzoczypospolitoj Polskiej, 
a prawa ich i ob owi ę.zki stę.d. wynika jQ.ce sę. nienaruszalną 11

, i 
d sle j oświadcza: "Źo łnierz e PSZ sę. rnH'J1l w icrni przy sięc1z e, kt ó 
ra k3że im bronić Ojczyzny, jej c2łości i niepodlogłości, w pos 
ł-uszeństwie Prezydentowi Rzeczypospolitej, swoi6 leg!llnym 
zw i orze hnikom i prawu. Rzę.c': Polski w ie, że znwsz e i v,e wszel
kich okolicznościach wytrwajij oni w żołnierskiej wierności, 
której od siccmiu lat cajg. r1owoc.y. r, 

Ten okres przejściowy, jaki obecnie przeżywAr.iy, jest 
probierzem naszych wartości wewnętrznych, naszej ooralności i 
dyscypliny, opartych nie na przyousie zewngtrznym, lecz na po
czuciu wewnętrznym obowiQ,zku, nn honorze i sumieniu żołnierz?. 
i obywatela. 

Każdy żołnierz służby stałej, który czuje si~ nim n~
ć'.al, powinien znaleźć w swoir.i sur.iieniu i poczuciu etycznym tro
gę postępowania zgocl.ng. ze złożonQ. przysięgę. i wymogar.ii służby 
Cła Ojczyzny, której prz cd urlopowani er.i służył: w r.iunc'\urz e. 
W przyszłości, gćy ustanie obecny stnn przejściowy, b~~zie ko
nieczne uregulow11nie ca;łego szeregu zngadniei:1. przez wyc~ahie 
nowych przepisów prawnych. Zagacnienie dotyczQ.ce żołnio~zy 
służby stałej, którzy przed wojnQ. zost~li przGniesieni w st~n 
spoczynku, będzie również wymngało ustawowego urcgulow ::mie.. 
W obec~ej chwili trudn~ jest przewidzieć, jnk bęr:ę, wyglę,dały 
szczegoły tych pro blemow. 

Co się tyczy oficera nn czas wojny, to po zarzijft~oniu 
częściowej lub ogólnej ncr.iobilizacji, Prezydent Rzeczypoppoli
tej, na wniosek Hinistra Obrony lhror:owej albo r.ii,nujo gp rf'.i
cerer.i służby stałej nlbo przenosi do rezerwy lub pospolitego 
ruszenia, al bo też zwalnia o ć powszechnego o bawi ę,zku woj 13kowe
go, zależnie od przydatności służbowej, - bę,dź też przenosi go 
w stnn spoczynku, jeżeli nRbył prawo co zaopatrzeni~ emc~yt~l
nego. HianowCTnie of ie era. n0 czas wojny of ie er em służby e tn;to j 



Dziennik Ustaw Nr. 2 -22- C - '' IT zrsc _ 

---·----------------·--
nast~puje zn jogo zgoc'.ę.. 

Możn3 przyj~ć, że stan iołąiarzy rezerwy pozost~jg
cych na cezpł.atnyo urlopie r.o odwo~nnia, jest nnalogiczny 
do stanu rezerwy, wzgLJ<"'.nie pospolitego ruszenia. N.0'\tor_1inst 1 

jeżeli chodzi o żołnierzy służby stałej nu bozph1tny1:1 urlopie 
do odwołania, to vrn.runki faktyczne, w jalcich się zn•:,Fn.1eny, 
nie pozwalajij na przeprowaćzenio nnalogii pooi~fzy stRneCT po
zostqwania na bGzpłatnym urlopiu n jnlciokolwiok: innyr.1 st'lnGo, 
określonym w przepisach przedwojennych /s t(ln czynny, stan 
nieczynny, skn spoczynku./ 

Cały szereg praw żołnierzy PSZ, a w szczególności 
żołnierzy służby stnł:cj, został zawieszony wskutclc okolicznoś
ci wywołanych wojnę.. Nis ulega jernnk wę,.tpliwości, że ~ pr2.w 
tych znów t'i:?t.ę. korzystqli, gdy wyżoj wyr.1i0.aiono okoliczności 
ust'lnę.. 

~-, drocze, która na.s prow:1c1zi r"lo odzyskJ.nir. niepoc.
logłości, kaidy ±ołnicrz, mi1:10 cznsowoj niomo±nośoi korzystn
nia z prnw, powinien poczuv'lać si0 do oboviitJ.zków, które n·3.kł:?ć'. ,'1 
ły na niego przupisy wojskowo, tembartzicj, .że w tych przojś-=
ciowych warunkach istniojG jedynie sankcjrr morulnR. 

Loncyn, 12.12.1950 

--- ooOoo _ .. _ 

R.ODZI~RZ"YŃSKI, Gen.Bryg. 
}UNISTER OBRONY JLii.ROD0'7EJ 

ZGON .Ambns2Goro. JULIUSZL 2.iUIC.:\3IE''.J'ICZ:~ 

WiceprzewoGniczQ..C880 Rady NQroc':.owoj rtzoczy_poS:Q_S)litcj Polskiej. 

Rada Narodowa R.P. na 5 posicflzoniu 2 sosji, które ot
było się w dniu 13 k:wiatnia 1951 r. w Londynie, uczciła pamijó 
.1mb!3.sadora Juliusza Łukasiewicza, 'Jlioeprzev,or:niczg.ccgo Rndy N:1.
rodowc j H.P., zmflrłcgo w 1.'laszyngtonie 6 kwietni!:\ 1951 r. 

Na posioc.zenio to przybyła we.owa. po Zmnrłym p •.1.\ntoni
na Łukas iew ie zown oraz J19go syn p. Je.n Łuk:1.s iew icz. 

P icrwszy za bra;ł: głos przewodnie z ę.cy na 5 pos ief..z on iu 
Racy p .Sfo.nisłn.w lfackiewicz. Nast~pnie przem1w!.ali p .Hin~stcr 
Spraw Zngranic znych Ulecz ysław Sokoł:ow ski i c1r .iHchał Gra zy-is
ki - Prezes Ligi Nicpoc1logł.ości Polski. Przer",Ówień tych Rada 
Narodowa wysłuchała st o ję.c I 
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Przemówienie Prz ewo e.n ie zę.c ego S .Hack iow icz a. 

11 :vysoka Rac1o, 

za chwilę ucziolę głosu panu ministrowi spraw zagra
nicznych Sokołowskiemu i panu prezesowi Ligi Niepodległości 
Grażyńskiemu, kt Órzy wygłoszę. przemówienia celem uczczenia ś.p. 
ambasadora Juliusza Łukqsiowicza, członka i wiceprezesa R2Cy 
No.rodowej Rzcczypospoli tej I którego śmierć r12 stę.pU::::1 wśród oko
liczności jeszcze niewyjaśnionych, n które może długo lub nig
dy wyjaśnione nie będę.. '.Vysoka Rnao: Krzyże żałobne coraz 
g1iŚciej i szczelniej znr;iczg. szl~ki naszej emigrncy jnej piel
grzymki. 

Ś.p.Juliusz Łukasiewicz cało swe życic oc'.c1, ał służbie 
Ojczyźnie oraz idei niepodległości. Of. ławy szkolnej służył 
Polsce i ten żnr gorg.cy z którym jako młodzieniec wymnwinł 
piękne wyzmniG "Dlr-t Ciebie Polsko" towarzyszył mu przez całe 
życic, poprzez młodość oświetlon~ rrznskiem Niepoclcgłości RŻ 
do wicku męskict:;o, który niestety c:l~ nas wszystkich st~ł się 
wiekiem kl'i?ski. K1:1.Żdy polityk wybitny ma i r:1icć r:msi przeciw
ników, bo inaczej, jako polityk, nic nic jest wnrt, C:llc wszyscy 
nawet jego najwięksi przeciwnicy polityczni, chylili głowy 
przcrl prawościQ. jogo charnkteru, jego kryształowę. uczciwościę.., 
jego wstrętem r.o intrygi i małostkowości, a przede wszystkiem 
przed jego wierności~ wotec państwa i jego gor~cym patriotyzmom. 
Brzydził. się nieszczerości~, walczył zawsze z przyłbic~ poćnie
s ionę.. Dumni mo żerny ryć z togo I żo naszym kolegę. tył c zł'.ow iok 
o tak dużej odv/3. dz e cywilno j 1 · kt Órę. na cmigrac j i pozn."'. l iśmy 
w ciężkich chwilach 1940 i 1941 roku. Na tę trumnę pochowanę.. 
za oceanem nic zaniesiemy kwiatów, ale myśli nasze tyły przy 
niej, gdy opuszczano ję. co grocu. MANE.ANT POSTERITATI PRO 
TESTIMONIIS VITAE. 

Niech mi wolno będzie imieniem R8dy Narodowej złoży6 
wyrazy najgłębszego współczucia małżonce Zmarłego i Jego synowi. 

Wzywam v1szystkich obeanych, aby przez minut'i ciszy 
uczcili pamięć ś.p • .Tuliusza Łukasiewicza". 

Przemów ie nie_Minis tra S_2ra.w Zagranicznych M.Sokołowskiego. 

"Wysoka Rado, 

Mam zaszczyt złożyć hołć pamięci zmarłego ~mbasadora 
i Wiceprzewodniczę,cogo Rady Narodowej ś.p.Juliuszn Łukasiewicza 
w imieniu Rzę.du R.P. oraz polskiej służby zagranicznej, której 
był jednym z nn jstarszych i nnjwybi tniej szych · członków. 

S.p.J .Łukasiewicza śmierć znbr3.ła z grona naszego w 
czasie, gdy rozpoczęta przez Niego zaledwie w jesieni ub.r. 
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praca dyplomrttyczna na terenie St~nów Zjednoczonych z~czgł~ 
wydawać owoce. Dotrze jest w ocenie osiQ;gnięć n3szych opi,-:J
rać się o zdanie czynników niezrt in t<Jresowanych. Otóż w os t;;1 t
nich dniach miałom od osÓbniezwi~zanych z nnsz~ służb~ zngr~
niczn~, a wśróc. nioh nickt órych dystyngowanych cudzoziemców, 
potwierdzenie, że niozmordow~,na dziqł~lność i nioust·1,i:;ice z~
r i ogi n;1.szego .Amb'l sac1ora w S tRnach Z j Gdnoczonyc h wywi ernły 
coraz to głębszy wpływ n:i tym tnk trumym a. t[dc rnrtzo wnżkir, 
terenie politycznym. 

Głębsze ujęcie wszystkich zaGndnioli mn:rnoj skor.1plikow,rnn,j 
opoki historyczno j, to kła dna znajomość i wn ilcl iwr. ocC:Jn~ sił:, 
możl~ości i dijżetl przeciwników, objektywny i trzoiwy stosunek 
c"'.o różnororl.nych, nieraz pnrndoks::lnych objaVJÓ'.'J '!JSpÓłczosne:zo 
życi~ politycznego, nioznlożność s~dów, dla których ~ec.ynym 
nalm zem pozostawało z:1wszo dobro Rzcczypospoli tej POls kiej -
- v/Szystkic to cechy zyskały ś.p.Julius:.;.:owi ł..uk8.Siowiczowi ni0 
tylko szczery szacunek, lecz poprostu podziw tych wszystkich, 
coraz to liczniejszych osób, z ktćryi!li się stykał w wykon3.niu 
SWO j misji. 

Wiooy, że do ostatniej niemal chwili - ściślej mó~i~c 
do w iocz ora tragic znaj nocy z dn in 5 na 6 kw 16 tnir. - ś. p. Jul-
jus z Łuk~s.1.e·Nicz oddawnł się zwykłej swej pr2c.y e.ln dobr8 Pm12t
wn, c~:i.łkowicie zachowuję..c spokojny umysł i bczn:-;miętne rzeczo
we poc.ajście ć',o wszystkich spraw. Ostatnie listy J:-:0 o i c:opo
sze, które nat.teszły czy to c~o urzęc.ów n2szych 1 cz';yr <lo ro(ziny 
sę. tego najlepszym dowodem. 

Okoliczności Jego zgonu nic sę. jeszcze c\okło.dnio nr-\m zn-;
ne, locz jednę. rzecz ustalić już n~leży w sposćb niezbity. 

Śr:iicrć Ambasruiora Juliusza Łukasi.:micza nnstq.pić moe,ł:~ 
skutkiem o!rnlicznośc i zownQ trznyc h czy też ooże SitJ Ok'1Z.'.1Ć, 
że była on:;. sku tkicm c hw ilowo6 o z2mrocz on ir. umysłu. 17 że (nyo 
wyp9.dku nic .iest ta śmierć dobrowolnyo i śwb <".ooyo oć\ejśc iem 
oc1 prncy w wyniku zwg.tpit1niQ o SprnvJio, której Zmcirły pośv1ię
c ił c!lłc srJC życ ie. 

S.p • ..::\..nbasac-:or Łuk.1.sicwicz zwykł był w ciggu swojoj lr:..rio
ry polityczno - pr.1istwowoj 1 tnk obfitujqcej w trucl.ności prn.wiJ 
niepok:onnlnc i w c.oświ.2.dczcniq bolesne, przozwycięż1.ć to truc.
ności pot(Jg~ woli i hartor.1 chnr'."lkteru. Tr:icy luf.zie nic rozyc
nuję„ ze swych znc.~u1. c'.obrowoln ~G. ~cierć jogo byłr--i śmierci Q.. 
na vostorunku. 

Niechże ł:iu zior:1 b. św igta. le kkę. b~c'.z i8." 
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Przemówienie Dr .iHchała Grażyńskiego. 

11 Nio tak c.awno I b O p Ół ro ku tomu żegn2 liśr.w Ś. p. Juli us z·~ 
Łuk9.siewicza, wyjeżc1żaję..cogo na jo(on z najważniejszych postcr:.u1-
ków pracy państwowej i składnliśmy mu życzonif:l pomyślnych :rozul
t9. tów. Parnię tnm, jak wte dy mów ił do nas z C!} 2::yn poczuci -:;1:1 oc 1_-i o
wio di ialnośc i o trudnościnch, łijCZijcych si~ z Jego nowyoi z°F~
niami, a równocześnie z głębokim wewnętrznym przejęciem, prosto
ti i powugę.., która cechovrn.ły Jego charnkter. Ani On, ani nikt 
z n~s nie przypuszczGł, jak bliski jest kros Jego pr~cowit0go 
i ŻRrliw~ ideg. służby Polsco wypełnionego po brzoci żyv10t'1. 

W istocie bowiem, jeślibyśmy jednym rzutem oka ognrn~J.i 
wszystkie etapy Jogo życia, sb,orzył.yby ono n~c, wyrr.z pigknQ, 
kartę w dziejach nasz0j naror::'.owej wnJ.ki o niopoc~lccłość t pro
gramowej pracy pm:'tstwovrnj. Młoc.ość Swę. złę.czy~ ś. p .Juliusz 
Łukasi,:;wicz jnknajściślcj z nkcj~ ie.oowo-niepot'\.~_ee,~o;;;ciowę., w 
niepodległyo p1J.ństwic pełnił c1oskonałQ, słu.żt,i n3 Wc,żnych post o
runk::ich dyplooo.tycznyoh, ost.'J.tnio lr:1tn fOŚwigcił (12 nh:struc1.zo-
n ej, of iarno j i o~dre j pr 3.cy c:1.18. ie.o i Swej riłoc1ości - wyzwoleni u 
Polski z ponown0j niewoli. 'Jo wszystkich tych okros,:-i.ch wyk.r„zy
wał ś.p.Łukasiowicz głębokie ukoch0nio ić'tei, mg.e.rość '1fi'1lizy 
skomplilcowanych s;si:tuncji, zdolność formułowania pro~;ro.Mu 1 tnlo~t 
przewodzenia i wytrwałość w wykonywaniu pro[;rc\r-lU. Słysz0liśny i:1 

toj Radzie niejo~nokrotnio Jego Głos. Mowy Jego były zawsze owiq· 
ne troskę. obywatelsko:;;,, głębok~ wic1rQ. w ostateczne zwycii;;stv,o n?.
szej walki, o. form~ Jego wystę.picu, n8.\.'lGt polemicznych, c)cho'H,1 ł 
wysoki umi8.r, który jest znwszo wyr-::zGm wewn~trzncj kultury i 
cyso ypliny c zło w ie ka, oraz szacuno k G.18 innych luc1 :;,; i. 'fo też . 
nagły i tragiczny Jeco zJon jest oi~żkim ciosGrn dl~ przyjaci6ł, 
a dużę. stratę. cna spr8.wy narodov,cj. 

Kiee.y myślQ o Jogo m1.głe j śmi arc i, le tór:1. zo. skocz yd.:a Go 
na placówce praqy i walki nicpodlesłościowej, to Jrzypomin~ Di 
się z tragedii ieroCTskiDGO fragment rozmowy Sułkowskioco z pols
kimi żołnierzami w p Ó2:nocnych 's'vło szach, żo łni crznmi t:;:, skui g.cyui 
za c iopłcm piachu w Polsce. I·.1Ówił c.o nich Sułkovrnki: "'..l~olu 
z nas padnie w rowe.ch przydrożnych drogi, pro~11Jndzg,c oj c.o Polski, 
ale ć'.ojdziemy 11 • W taki :tchrów przy Grodze pr(-.war~zg.coj ć',o Pols-
ki padł ś.p.Łukasicwicz, ale pr3.cę.. sv1ę., trudeci ofinrnym i mtkQ.. 
wewnętrznę. torow3.ł c.rog~ cła innych, drogę prowndzg.cg. c:.o wolno j 
Polski. 

Cześć Jego pamiQO i. 11 

--- ooo O 00 ---
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ZGON KS.ARCYBISKUP.A s.ĄW';! --- . . 

Członka Rady Narodowej R.P. 

N~ 8 posiedzeniu Rady Narodowej R.P. w dniu 25 ~aja 1951 r., na 
któx-ym opecni byll Rzę.d R.P. z Promiero:n G<3p.R. Odziorzyński~ na czelo ornz 
J.E.Biskup Mateusz, przowodniczę.cy na posiedzeniu p.BohdRn Podoski wyglrr
sil następujQ.Co przo~ówionio: 

11 21 ~ja 1951 r. z~rl w Londynie ś. p • .llrcybiskup Sawa, ordynariusz 
obywateli polskich w,yznania prawoslnwnogo na uohodźctwio, członek Rnąy Nn
rodowoj Rzeczypospolitej Polskiej, 

11 0bywatolo winni sę. Państwu wierność ora~ rzatol.no spolnienio nn-
kladam,ch przoz nio obow:ię.zków. 11 - głosi polska ustnwn konstytuo:yjnn. 

Te::ru. przykazaniu z:nnrly dostojnik Polskiego ~utokefalicznego Koś
cioła Prawosławnego był poslusztzy oż do ostntnich chwil swego życin. 

Pamięta::qy wszyscy Jego chnraktcr;ystycznę. postać, gdy jeszcze przed 
ty godnio:n zasindal pośród nns wsluchn cy pod koniec posiedze ni.n w kcżdo sł rr
wo uzgodnionego z Ni~ wniosku w sprnw:i.e bozprnwnego podporz\),dkownnin Pol
skiego Autokefnlicznego Kościoln Prawosławnego Patriarsze Moskiewskie:nu. 

Rażorzy śmiertelnie, ostatni.~ vzysilkiem woli zachowol do końcn postn
wę nioruoho:roę. pclnę. godności. I takim pozostnnio chyba nn zmvsze w naszej 
pamięci. 

s. p. .llrcybiskup Sowa był zn :r.lodu żołnierze~ i Bóg zasłał Mu pro.wie 
żo ż olniorskę. śmierć nn posterunku. 

Darzym Mu było od bardzo wczosnych lnt sprawować odpowiedzialne sto.
nowiska w hicrnrchii swogo Kościoln. l'linję.a znlodwio 33 lntn zostaje wyświę
coey na prawoslnwnogo biskupn lubolskiogo ... sufrngnna Metropolii Wars~aw
skioj, Cztery lato późnioj obcj:nujo diccozję grodzicńsk:>-nowogródzkQ. Od li
stopadn 1940 do wrzośnia 1943 przebywa w StaMch _ Zjcdnoczorzych kieruję.o pro
cę. duszpastcrskę. wśród prawoslawrzych obywctoli polskich. We wrześniu 1943 
zostaje prawoslnwt\Ym biskupe~ polowym w Polskich Silach Zbrojnych i o~nn
riuszom obywatoli polskich wyznnnin prnwoslawncgo nn uchodźctwio. W lµ,ty~ 
1947 .r. zostnj o minnowan;y orcybiskupom "w uznaniu dlugolotn.i..c j dzinln;Lności 
pnstorskiej polnej gorliwości dln chwnly Bożej polę.czoncj z ozynnę. milościQ. 
dla bliźnich. 11 · 

Tc słowa dekrotu no:ninnoyjncgo świndczę. wy:nmYnic, że ś. p.1.rcybiskup 
Sawa rzotolnio wypełniał obowię.zki swogo stnnu. 

Z:r.nrly dostojnik Polskiego Autokofaliczncgo Kościoła Prawosławnego 
no. tym jednak nio poprzcstnjc. Wiodzioey milościę. do pogrę.żonej w nicszczę.&
ciu wspólnej tia:n wszystkim Matki Ojczy zey, skazuje jej ceymrlo svm przywię.
zanie i wierność. Staje nioustraszonie w pierwszych sterogach via.lczę.oych o 
jej całość, wolność i niopodlogłość, Widzi!IIY Go od poczę.tku na vzysuniętym 
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postoruhku - wo władzach naczoltzych Zwi~zków Ziom Wschodnich, zorgabizovv'&-
eych pod hasłom waDd.. o utrzy:nanio polskioj granicy wschodnioj z l wrzośnia 
19.39 r., o polski Lwów i Wilno. Nio waha się toż ani chwili, gezy chodzi o 
przyjęaio mandatu członka III Rady Narodowoj Rzoczypospolitoj Polskioj. 

Kronikarz naszych niozwyklych czasów, odnotowuję.o zgon ś. p,.Arcy
biskupa Sa'Vó', zapiszo obok Jogo tytułów wysokich dostojoństw cerkiovnzych 
takżo to dwa Jogo świockio'tytuly - członek Raay Narodowoj" RzoczypoSJ?olitoj 
Polskioj i czlonok Raay Naczolnoj Zwi~ku Ziom Północno-Wschodnich R.P. 

' Przyszłym pokoloniom ku zbudowaniu, wdzięcznomu Narodowi Polskiomu - ku pa
mięci. 

W imioniu Raay Narodowoj składam wyrazy glębokiogo i sordocznogo 
współczucia osioroconym wspólwyznawoom ś.p • .Arqybisku;pa Sawy i calom.u ducho
wioństwu prawoslawnomu na ręco tu obocnogo Jogo Eksoloncji Biskupa Matous.za. 

Chyl~c w pokorzo czoło przod wyrokiom Opatrztiośoi, która zabrała 
z naszogo grona niozapo!Ilnianogo .Arcybiskupa Sa~, proszę Wysok~ Radę, aby 
chwil~ :ni.lazania uczciła pa:nięć Z:narłogo. 11 

:X: 
:X: :X: 

W dni.u 25 :naja w gcd.zinach wioozornych · w kościelo św.Mo.tousza :V 
Lond;ynio odbyło się uroczysta tiabożoństwo żalobno za ąuszę ks.Arcybiskupa 
Sawy. Piorwszo :niojsco. zajęli czlonkovr.i.o Rzę.du R.P., Raczy Narodowoj R.P., 
przodstnwioioio zrzoszoń i organizacji spoloczn;ych na wygnnniu. Prozy~onta 
Rzeczypospolitej .Augusta Zaleskiogo powitał przy wojściu do kościoła ł,E, 
ks.Biskup Matousz w gi:-,:mio duchowioństwn p!'o.woslawnogo i wprowadził ~oceyś
cio ·do świę.tyni. Wraz z Proeydontom Rzoceypospolitoj przybyli Prczos Ra,ay 
Ministrów gon. dr. Odzicrzyński oraz Gonoral~ Inspokior Sil Zbrojrzych got1. 
Wl • .Andors. · 

Przod rozpoczęciom nabożoństwa J.E.Biskup Matousz wygłosił przo:nó
wionio podkroślaję.co Vt'.Yj~tkom zasługi .Arcybiskupa Sawy, którom w.ypodlo 
~zialać jako Dostojnikowi Polskiogo .Autokofalicznogo Kościoła Prawoslawnogo 
i Jogo kiorownikowi na wygnaniu w cz.asach dra:natycznych,poltzych wydarzań 
wstrzę.sajęcych i przolo:nowych. J.rcybiskup Smva wypolnial w tych czasach z 
podziwu godnę. su:nionności~ i oddaniom swo odpowiodzialno poslannictvro :roli
gijno. Stania on w szorogu tych wybitnych przywódców Polskiej Cerkwi Frawo
slawnoj, którzy od wióków bronili joj autokofalii ożyli godności rclig:i.jnoj 
i niozalożności organizacyjnej od cerkwi :noskiowskioj. 

Na to sa:no coch;y charoktoru .Arcybiskupa · Sawy wsknzal w swy,:n przo
mówioniu żalobtzym !Din. spr. wown. J.Hryniowski, mzydatniaj~c odwagę, iojalność 
i wiorność woboo Rzoczypospolitoj, okazaną. przoz z:narlogo Dostojnika Kościo
ła Prawoslawnogo w akrasio najcięższoj próby, jakę. Rzeczpospolita kieqykol
wiok przochodzila i przochodzi. Składajęc w i:nioniu Rzędu R.l\, Gonoralnogo 
Inspoktora Sil Zbrojrzych oraz Polskich Sil Zbrojnych hold pam;i.ęci .Aroybiiąku
pa Sawy :nin.Hryniowski oznajmił, żo na vmi:::isok Rzędu Pan Prceydent Rzoczypos
polito~ odznaczył Go poś!Iliortnio Krzyżom ko:nandorski:n z GwiazdQ- ord.cru.P~ 
lania Rostituta. 
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