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CZ!!;SC II. 

DZIAL Ull.Z�OJi. 

O:';wiadczenie Rz0du R.P. w Londynie z 11 1.tarca 1969r. \I spr:-)1"/:i.e 
spr z1;3o�nego z praviem nac1,.a\mnia orderu "Odrod:�enia Pol,;: .i._n pod 
naz,:r� o;.·deru "Polonia ;aestituta" .............................. str.:�. 

Lienowanie Delega'Ga RzQ.dU H.P. r .. a okr<;,:g h:ci.ibst .n Chr::si11:ro, 
-:orkshire i m.Llverponl •••••.... ' .................. '.I> •••••••• str,/.J., 

Z\/olnieni,e Delegate RzQ.du H.2. \I Penri,os ,nr .Pillli1ei, ,; • · ,;1la:; ..•. str .ii. 

; �iano,,-fmie Delegate Rz,z.du :t.P. na olcr1g hrabst,;a CaormTvon z 
[.;iedzib� ·,, Pen:chos ••••••• · •••••••••• , ••••.•• , •.•.••••...... , ••. str, 5. 
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0 � w i a d c z e n i c 
Ic:.:z.du H.P. ·w Lond.}nie z 11 marca 19G)r. \I st:rcrnie .s1.;r;-:,:,�:1,rki,;u 
z pro·,,1er:1 nadr;1\1Dnia orderu "Oclrodzenj_:j Polski' porl n:1;;:1::·. "Pc.'l:)n:i.,, 
Rest ituta 11 

• 

I,'{ londy/1skh,1 11 Dziennilill Polskim' 1 z 6 rwrc£i 1969r. ogloGwno artyh1?.:. �J,t. 11 P0Lonio F\::-;l;i
tuta dl:1 2hsluzon�1ch d�ialaczy emigracyjnych". 1.7edluJ tego Eirt}ku1.u "1:rz.,,ci. ki:ko:::;i d11i: 
od.b;yla si� uroc z;y st 1;:1 de !:oracja ordB rem Polonic:, Rest .i. tut2" kil: elm.ls tu d�:. ir.d·.n c:,y spolonz
nych. Dov,orncji dokonal v1·· 1imieniu Hady Trzech amb.E<l:;rvrcl Rnc:.;�<ski." Cyt:inje od,•,r,,·· ;,,; 
od.cz.:·ty,,;: 1. pp l !-::. Na drat r:,,;rs ki. l'./ast�pnie ,;ymie niono nr., zvr:i.skn <l:>.iev::. '}C:; L� od. '.i :, , ::.: li!,j'' :f: t.::· ;,. 
zem oficP-rskim i 15 odznocuonych krzyzem kavmlerskim •. 
W zwj_�zku. z pmzyzszym nal1:ij,;/ sbvierdzi6 co·nost�puje., 
Wed:.lug mitavry z dnia 4 lu-cego 192lr. o ustanmrieniu orden1 "Odrod·wr.ill Polski" ,o d.r:1 
"Polonie Restituta11 , Prez:;·dent Rzeczypospolitej jest z un;�du f/ieJ.Jci..r;1 ].Li::;tr;,em or,lcr1t 
"Odrodzenia Polski" i Pre zydent Rzeczypospolitej neclc.je odzr.;:1 Id oro.2rrnre u drod:w ot;ut•
nych dekre-c6,;1 ogl�sznn.ych w _sazeeie ur;:;vdoY,-oj. 
Uzurpuj�c sobiu upraHnienia Prez:-,1dento R.;ecz�•posf,olitc:j, ":l.cida '.i'rzoch" n:,dAj(; Oi'c: .. :·n, 
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nazwan~· pr~ez nię. "Polonia Restituta", a w rzcrnzy·:fistoś oi '' Odrodzeniu Polsl'.i". 
rfależy zn :.maczyć, że ru:.d.anie orderu "Odroclzenio Polski" r:lo~c nastQ-pić dopieJ.'o po riod.: ~ 
niej opinii l(api'i;uły orderu "Odrodzonio Polski", opinii obejmuj{.l.cej róYmież k,nlifi.
kcoje moralne la:nd.;yd.1:ltów. 
Obecnie Ki:ipitułę orderu "Odro<l.zeniEl Fol ski" stanowię.: kanolerz orderu gen. dy\,. Kordian 
Zamorski i członkowie ks.Prałat Jan Brandys, Wacław GrL;.b:i.r!ski, Pa,. teł Jankm-1sld., Sta
nisław lubodziecki, Stanisłavr Pomianov1Sld, Bo~1&n "i.'endorf"f, LudY,i.k de Laveaux orn z 
zastępcy członkórr dr.Jadwiga Borano·,,slco, .Anna No·,mko·.;s, Stcmisław O\'/siar.ka i ?cliks 
Jaworski. 
Y!ymienior\)"ch Y{ "Dzienniku Polskim" osób, od:mElczon:;ch orderora, K.l.lpitula nie opini.ov.1 .I'· 
\~ypada je,lnak zauważyć, że nie podlegaję. opinii KEipituly konc.\ydaci do nadL.<for.in :l.1~ 
orderu, jeżeli sę. cudzoziemcami. 
Czyżby wszyscy wymienieni ·;1 "Dzionnilru Polskim" odznac~eni orclorem mieli obce oby.ra 
tclsto ? 
Rozporz:.!-d:~enie Prezydenta Rzeczypospolitej z 20 k ;:ietnic 1923r. /"Monitor Pols ki" ;,. 
2 maja l923r.Nr.l02/ ustala tryb, wedle którego doręcza się od zrwczonym c.\yplc•.1 i ord.or 
\'I dyplomiG Kanol(jrz orderu "Odrodzenia Pols\~i" st "<rier<.1za 1 żo Prezydent R:-.ec zyros! ,t· 
tej dekretom zaliczył wymienionę.. w d:,plomie osobę w poczet ko-.:aleró11 orodon•. "Odro
dZGnia Polski" oznaozonej klasy za /,vymionionie zasług/. Dyplomu oczywiście nie 1:101,;0 
zost;;_i.pić "cytocje", o jakich wspomina "Dziennik Polski". 
Bezpro·,.'11.~· charakter nadaniE: przez "Radę Tr::ech" po/1strr'O',:c:10 orderu polskie~o j est 
oczywisty. 
Nało ży vzyrazić ~al, że szereg osób, które poHinnyby znać normy prowne, reg•.lJ.u j~ce r,, .. 
danio orderu "Odrodzenia Polski" 1 no opisan;yoh warunkach ten orcler pr zyj~2y, p ":-fJ . J-
niajQ-C się w ten sposób do akcji d.opreojonuję.cej polskie odznaozeniD pa„istv,m:G , 

Mianowanie 

Delegata Rzę.du R.P. nn okręg hrabst Che shire, :{orkshire i 
m. Liverpool. 

Rada Hinistrów w clniu 14 maren 1969r. na '.miosEJk 1.rinistra Zagadnie/i Pols kic j !:::::ign ,i;J :i. 
Politycznej na podstawie art. l i 4 dekretu Prezydenta F;zeczypospolitoj z u.nin 3C' ·v1·c,J 
1955r. O Dologatach Rzę.du Rwczypospolitoj Polskiej /Dz.U.:cł..P.t:r.l z l955r.,poz , 1/ 
oraz art. l ro3porzę..dzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 1955r. o Delegatech Rz~\.Clu 
Rzec:~ypos9olitej Polskiej w '.'/ielkiGj Brytanii /Dz.U.R.ł'.Nr.2 z 1955r. 1 poz. 2/ p01. ,o:Ła ł · 

majora inżyniora \/acłnwa I~RPii1SJ.JEGO 
na stanovlis!rn Delegata Rzę.du Rzcozypospolitoj Polskiej na okręg hrabst·,·, Che~hi rc , 
Yorkshire im.Liverpool. 

Z w o 1 n i e n i e 

Delo~ata Rzę.d.u R.P. w Penrhos, nr.FWlllleli. r-i . \l2les. 

Rada l1Iinistrów w dniu 17 marca l969r. przy jęła re eygnucję Józefo ..c:<..,.JLI z obowi ę. zkó,1 
Delegata Rzę.du R.P. no okręg hrabstwa Caernorvon z sieć.zibę. w ?cnrhos, r,yra:·~n j Q-c ~nu 
sero.eczne podziękowanie za do·~yc;iczaso,~ wieloletnię. pracę orllz ż~1cz~c mu po·, ;rotu 
do zdrovria. 
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Mianowanie 

Delegata Rzę..du R.P. na okręg hrabstvra C.:rnrnarvon z 
siedzibę. w Penrhos. 

Rada !,[inistró·;r w dniu 17 ri.9rca 1969r. na podsta·,iie art.li 4 dekretu Preeyclenta R:7,ec. 
pospolitej ~ dnia 30 marca 1955r. o Delegatach Rz{'.du Rzeczypospolitej Pols!-:::iej H (.i_c_ 

kie~ 13rJlw·/~:L /Dz.U.R.P.Nr.l z 1955r.,poz.l/ oraz Hrt.1 ro:;por~;ę..c1z€m.i.a H,':'J.V ;.Lini.st··~ 
z dnia 12 maja 19.'.55r. o Dele~atach Rzę..du Rzeczypospolitej Polskiej \/ Wlo1ld"1.'i Bryt~J:. 
/Dz.U.E.P.Nr.2 z 1955r. ,poz.2/ povrolał.a 

msjora Edwarda BRATKOY/SJCQX}O 

na stano;lisko JJGleGata RzQ.du Rzec~ypospolitej Polskiej n3 okrąg hrabst·11a Caerllilrvon 
z siedzib~t w Ponrhos. 

~~ooOoo------

Od.bito z polecenia Ministra Spra,riedliworjci. 

----..-------------·---------------------·-----------· 


