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CZ~Ć II. 
DZI,J.. URZĘDO :[. 

ZWOLNILnlt PREZESA RL.DY MHUSTR()\'i 

Do Pana 
Kazimierza Sabbata 
Prezesa Rady Ministrów 

w Londynie. 

PrzychykjQ.c się do Pańskiej prośby z tlnin 12 czerwca 1978r. zwnlnia2J., Pana 
z urzędu Prezesa Rady Hinistrów i powierzam Pn.nu spro.:wmmnie obowię.zkó,, do czasu 
pouolania nowego Rzę.du. 

Londyn, dnia 12 cr..erwca 1978r·. 

PREZYDENT RZECZY'roSPOLITI;J 
/-/ Stanisław Ostrowski 
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Z\JOLNIEli'l"H MINISTRÓW 

Do Pana 
Dra Zygo.unta Zawadowskiego 
Ministra Spraw Zagranicznych 

w Londynie. 

ZwalniDlll Pana z urzędu Ministr::. Spr:rn Zagranicznych i powierzam spruwom1-
nie obouię.zków do czasu powołania. nowego Rz~du. 

Londyn, dnia 12 czerwca 1978r. 

pru.;z1s RADY MINISTRÓW 
/-/Kazimierz Sabbat 

Do Pana 

PR.::;zYDEHT H.ZbCZYP0S:20LITEJ 
/-/ Stanisław Ostrowski 

Genere.la Brygady Stefana Brz~szczyńskicgo 
Ministra Obrony No.rodowej 

w Londynie. 

Zwalnil!m Pana Gene:-n.la z urzędu Einistra Obrony Nc:.rodowej i powierzam Pnnu 
sprawowr.,.nie obowię.zków do czasu powołaniu. no:~e6o Rz{!-du. 

Londyn, dnia 12 czerwca 1978r. 

Do Pana 

PREZLS RA'.'.JY MINISTRÓW 
/-/ Kazimierz Snbbnt 

Zygmunt~ Szadkowskiego 
Ministra Skarbu Lo d . w n ynie. 

Pru:zmt}TT RZECZYPOSIOLITEJ 
/-/ Stc:tnisław Ostrowski 

Zw!".lniam Pan:1 z urzędu Ministre. Sk;u-bu i powit;rzrun Panu spro.wownnie 
obowi~zków do czasu powołG.nia nowego Rzę.du. 

Londyn, dnia 12 czerwca 1978r. 

Do Pall<?. 

PREZES RADY MINISTRÓ':i 
/-/ K:lzimierz Sabbat 

Kazimierza Snbbata 
Ministra Sprawiedliwości 

w Londynie. 

PRLZYDENT ~ZLlCZYI()SP0DITEJ 
/-/ Stanisłm·! Ostrowski 

Zwalniam Pana z urzędu Ministra SprawicJ.liuości i powierz::un Panu sprawo-· 
wanie obm·1ię.zków do czasu powołania nowezo Rzę.du. 

Londyn, dnia 12 czerwca 1978r. 

PREZ.i:.:S RADY 1UNISTRÓW 
/-/ Kazimierz Snbbat 

PREZYDBNT RZECZYR)S'.FOLITLJ 
/-/ Stanisław Ostrowski 
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Do Pana 
Czesława Czapliiiskiego 
Ministro. Wyzru111 Religijnych, Oświety i Kultury 

w Londynie. 

Zunlniru:n Pnoo z urzęclu f·hnistrD. Wyznań Religijnych, Oświaty i Kul tury i 
powierzam Panu spro.wm·:unie obm;ię,zków cło czasu pouołanin nouego Rzędu. 

Londyn, dnia 12 czerwca 1978r. 

Do Pana 

PRBZES RADY MINISTRc5W 
/-/ l{,~zimierz Sabbat 

Dra MieczysłRwn Sns-Skowrońskicgo 
Ministra Inform..~cji i Dokumontncji 

w Londynie. 

PREZYDLHT RZI;CZYPOSFOLITEJ 
/-/ Stnnisłnw Ostrowski 

Zwnlniam Pann z urzędu l>fd.nistru Informacji i Dol::umentacji i powforz~1m Panu 
sprawowc1.nie obowię,zków do czasu povrołc.nia nowego Rzę,du. 

Londyn, dnia 12 czerwcQ 1978r. 

Do Pana 

PREZIB RA])Y MIHIS'l'Rc5W 
/-/ Y.nzi~ierz Snbbat 

Zygmuntc. Szadkm·rskiego 
Ministra S:prm~ Społecznych 

w Londynie. 

PRLZYDENT RZtCZYPO.'~FOLITEJ 
/-/ St;,,,nisław Ostrowski 

Zwalni:m Pana z urzędu Ninistra Sprc.w Społecznych i powierzam Panu spr~rwo
wanie obowiQ,zków do czasu powołc,ni~ noucgo Rzę.,du. 

Londyn, dniD. 12 czerwcu 1978r. 

Do Pana 

PREZES RADY MllIISTHc5W 
/-/ Kazimierz Sabbat 

Kv,zimierza S~bb~tn 
Ministra Spraw Krnjowych 

w Londynie. 

PRbZYDEN'T RZBCZY-J{)SPOLITLJ 
/-/ Stanisław Ostrowski 

Zwalniam Pana z urzędu Ministra Spraw Krc.jowych i powierzam Pnnu sprc,uown
nio obowię,zków do cznsu pouolania no\;0go Rzę,du. 

Londyn, dnia 12 czerwc~ 1978r. 

PllliZJ!;S RADY MINISTOOU 
/-/ Kazimierz Sabbat 

PREZYDUIT RZ:'._-CZYFQ'.:LlQLITLJ 
/-/ Sb.ni.sław Ostrowski 
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Do Pana 

Stanisława Borczyka 
Ministm 

w Londynie. 

Zwnlniam Paru:: z urzędu Ministra i powicrz,,.m P;:,nu sprnwou.:::.nie obouię.zkóu 
do czasu powoloni.2 nowego Rzę.<l.u. 

Londyn, dni~ 12 czerWCQ 1978r. 

PREZES RADY MINISTR6W 
/-/ Kazimierz Sabbnt 

PREZYDENT RZECZYF03POLITEJ 
/-/ Stanisław Ostrowski 

ZWOLNIENir: roDSEKRBTARZA STANU 

Do Pana 
Bohdana Uendorffn 
Podsekretarza Stanu 

w Londynie. 

Zwalniam Pana z urzędu Podsekretarza Stc.nu i powicrz~m Panu sprr~wowani8 
obowi~zków do czasu powołanie:. nowego Rzę.du. 

Londyn, dnia 12 czerwcu 1978r. 

PREZES RADY MINIST:J.ÓW 
/-/ Kazimierz Sabbat 

PR.GZYDBNT RZECZYroJPuLIT;·;J 
/-/ S tanislaw Ostrowski 

Zl10LNILHIE MIHI8TJ.A 
Do Pnnn 

Zygmunta Szadkowskiego 
p. o. Ministra Spraw Społecznych 

w Londynie. 

Przychylnj~c się do prośby Pana, uzasadnionej zamiarem ka.n<iydowania na 
przewodnicz~cego Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, zwalniam Pana z ~lnic 
nia obowię.zków Ministra Spraw Społecznych. 

Londyn, dnia 17 czerWCQ 1978r. 

p. o. PREZES RAD y NINISTn<5w 
/-/ Kazimierz Sabbat 

P.:IBZYDENT RZI:CZYRlSPOLIT:J· 
/-/ Stanislnw Ostrowski 

MI.AN01lAlUE PiillZESA Rli.DY MINISTRÓW · 
Do Po.na 

Kazimierza Sabbata 
w Londynie. 

Na podstawie Art.12,lit.a/ i Art.13,ust./2/ lit.c/ Ustawy Konstytucyjnej 
z J.nin 23 kwietniu 1935r. mianuję Pana PrE;zesem Rady Ministrów. 

Londyn, dnia 28 czerwca 1978r. 
Pl1EZYDLNT RZECZY.FOSPOLITEJ 

/-/ Stanisław Ostrowski 
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MIAN011.AiHA MIUISTRÓ\i 

Do Pana 
Dra Zygmunta Zawadowskiego 

w Londynie. 

Mianuję Pana Doktora Ministrem Sprnw Zagranicznych. 

Londyn, dniG 12 lipca 1978r. 

Do Pann 

P3.EZT:S RADY MINISTRÓW 
/-/ Kazimierz Snbbnt 

PRBZYD~NT RZECZYPOSPOLIT~J 
/-/ Stanisław Ostrous!ci 

Generała Brygady Stefana Brzeszczy1'islcieao 
w Londynie. 

Mianuję Pnn.:-:c Generale. MinistrE.:m Obrony Na.rodowej. 

Londyn, dnia 12 lipca 1978r. 

PRbZES RADY MINISTRÓW 
/-/ Knzinierz Snbbat 

Do Pano 
Sto.nislawn:Borcżyka. 

w Londynie. 

PRr.ZYD:i:J.fT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Stnnidnw Ostrowski 

Mianuję Pnnn Ministrem Skt:!.rbu z powierzeniem zastępstwa Prezesa Rady 
Ministrów. 

Londyn, dnia 12 lipcn 1978r. 

PREZES RA.DY MnHSTRÓW 
/-/ Kazimierz Snbbat 

Do Pruia 
Zbigniewa Scholtza 

w Londynie. 

Mianuję PE;.na Ministrem Sprawiedliwości. 

Londyn, dnia 12 lipca 1978r. 

Do Pana 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/-/ K~zimicrz Scbbat 

Czeslo.wa Cznpli11skiego 
w Londynie. 

PREZYDEHT RZ:CCZYPOSFOLITLJ 
/-/ St.:::.nislm·T Ostrouski 

PREZYDENT RZECZYPOST'OLITEJ 
/-/ St:lnislo..u Ostrowoki 

Mianuję Pana Ministrem Wyzn.::i.ń Religijnych, Oświ.~ty i Kul tury. 

Londyn, dnia 12 lipce 1978r. 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/-/ Kazimierz S1?..bbat 

PIIBZYDBNT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Stanisław Ostrowski 



- 20 -
Do Pana 

Dra inż.Mieczysława Sus-Skowrońskiego 
w Londynie. 

Mianuję Penn Doktora ~iinistrem Informncji i Dokum~ntacji. 

Londyn, dnia 12 lipca 1978r. 

Do Pcnc. 

PREZES RADY NTNISTRÓ~i 
/-/ Kazimierz Snbbct 

Bolesława Dziedzicu 
w Londynie. 

PR1ZYDBNT RZ~CZYPOSPOLITEJ 
/-/ St~isłnw Ostrowski 

Minnuję Po.nr. Ministrem Sprc.w Spolecząvch. 

Londyn, dnia 12 lipc~ 1978r. 

PREZbS RADY rnr:usTnc:5VJ 
/-/ Kazimierz Sabb~t 

PiillZYDtNT RZDCZY:FOSPOLITL.I 
/-/ Str:nisłnw Ostrot-rski 

-------
Do Pnn:.; 

Jerzego Zaleskiego 
w Londynie. 

Mianuję Pnnl'. Ministrom Sp:r:ili Krajowych. 

Londyn, dnia 12 lipca 1978r. 

Do Pnn.'l 

PREZES RADY I1IHISTRÓU 
/~/ Knzimierz S~bb~t 

Pułkownika dypl. Romc.nn Czcrnic.wski1:;;go 
w Londynio. 

Mianuję Pann Pulkownikll. Ministrem. 

Londyn, dnia 12 lipca 1978r. 

PREZfjS RADY HINISTRÓ~<i 
/-/ K~zimierz SnbbQt 

PRBZYDLlifT RZBCZYR)SPOLITEJ 
/-/ Stanisław Ostr011ski 

PffCZYDLIJT RZ:GCZYroSI-'OLITEJ 
/-/ Struiisłnw Ostrowski 

iUJ.NO:/MTIA PODSEKRTTAltZY STAlffi 
Do Pana 

Dohdnna Wendorffa 
w Londynie 

Mianuję Pana Po~sekret~rzcc Stl'.nu. 

Londyn, dnio 12 lipc~ 1978r. 

PREZES RADY MIIUSTRÓU 
/-/ Knzimi0rz Sabb2t 

PRBZYDDNT RZECZY.roSWLITEJ 
/-/ Stanisław Ostrouski 
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Do Po.ni 
Jc.dwigi Pitję.k:0ts:0j 

w Londynie. 

Mio.nuję Po.nię. Podsekreto.rzom St,'.nu. 

Londyn, dnia 12 lipcu 1978r. 

Do Pana 

PREZ~S RADY NINISTRÓW 
/-/ Kazimierz S~bbo.t 

Tadeusza Musiołn 
w Londynie. 

Mianuję Pnnu Po<.lselcre::tnrzcm Str:nu. 

Londyn, dnia 12 lipce. 1978r. 

PilEZES RADY MIUI.STRc51 .. : 

/-/ IC[-izimiorz Snbbc.t 

PR8ZYDLNT RZ2CZY1JOS1;0LIT:t,J 
/-/ Sbnisł[I.W Ostrmrnki 

PIGZYDLUT RZ:;CzYPG;:i?QLITLJ 
/-/ St.~nisł'.:'..w Ostro,·1ski 

Zwolnienie Dckg,.·.t:c Rzę.du rró 1'., 

Rad& Ministrów nr wniosek Ministr.". Sprc,W Z'.:'.gr··nicznych n-. po·lstnwie :::.rt.4 
delcrotu Prezydunt-:: Rzeczypospoli t0j z dni", 30 m':!rc, 1955r. o De:l,'1g~t ~eh Rzę.clu 

Rzeczypospoli foj Polskiaj /Dz. U. ll.. P, Hr. l z 1966r., poz, 1/ oJwol:i.1:-•. w wło.snQ. pro{bę, 
umotywowc.nę. przesicQl~niem do Anglii. 

Edwnrdn Szczopcmik::t ze stc.nowisk:.1 Deleg.".t.'.1 Rzę.du R. P. przy 0tolicy 
.Apostolskiej z dni0m 22 ccz8rwc~ 1978r. 

DZiiŁ liJ'ILTJRZJ~IXH[Y, 

Ko1:mnilca.t K...'l.ncelnrii Cywilnej Prezydent::,. R. :i:'. 
z dni:. 15 lipce. 1978r. 

W zwię.zku z ottr,!rciera nowej kndcncji Rudy Nnrodowoj n.?. Prczc.:s Re.dy Mi;:iistrów 
p.Iv-.zim.ierz S::-,bbn.t zgłosił dymisję Rzę.du. Prezydent RzeczypospolitE:j dr. Sb.nislc>.w 
Ostrowski w dniu 12 czurwc.~ 1978r. przyję.l dymisję Rzę.du, pouil:rzo.ję.c jednocześnie 
ustępuję.cm:iu Premierovi i Ministrom pełnienie ich obowi~zkóu do czc.,su pouo.ł:.:.nL: no
wego Rzę.du. 

Po przeprowr,clz"'niu w okresie od 20-go czerwcG. cło 27-go czurwc,1 konsul tC'.cji 
ze stronnictwn.mi i ugrupowanin.r:ii poli tycznyni, wchodzę.cyni w Gklcd &.,dy NnroC.owcj RP., 
oraz z ustępuję.cym Prezcscr1 Ill'.dy Ministrów, Prezyde!lt Rzcczyponpoli tej w dniu 28 
czerwcu I!linnowcl ponownit: p.Kc.zimierz,'.'.. Snbb.'.'.tl'., Prozc~m Nil;z.:lożncj Grupy Społecznej, 
Pro ze sem R.'.ldy Ministrów, n n~: jego wnio~0k w dniu 12 lipcli. ui.".natvcl Rzę.d n. P. w 
no.stępuję.cym skl,".dzie: 

K..'1zimierz Sc.bb.'.lt - Prezes Rndy Ministrów, 
Stnnisł~w Borczyk - Minister Skarbu z pouierzc.:nif;O zn.stępstw:1. Prezesa. Rudy 

Ministrów, 
dr.Zygmunt Z!lw:::.douski - Minister Sprs.w Zo.t:;r'.'.nicznJch, 
gen. Stefr.n Brzt..szczyński - Minish,r Obrony Nc:roc~owej, 
Zbigniew Schol tz - Minister Spr.wiedliwości, 
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Czesław Czaplilfaki - Minister Wyznań Religijnych; Oświn ty i Kul tury, 
dr.Mieczysław Sas-Skowroński - Minister· Inforn~cji i Dokumentacji, 
Bolesław Dziedzic - P...inister Spraw Społecznych, 
Jerzy Zaleski - Minister Spr:~w Krnjowych, 
ppłk.dypl.Ronc.n Czornio..wski - Minister bez toki. 

Ponn<lto Podsekreto.rznLJ.i Sfa.nu zostali znni,mmn:mi pp.BohdM Wenclorff /sprnl,J 
ogólne/, Jadwig~ Po.ję.kowa /8prawy sknrbowe/, Tadeusz N~sioł /inforra:icja/. 

W dniu 12 lipcn. br •. P.rezydent Rzeczypospolitej odebrał przysięgę od członków 
nowego Rzę.du w obecności Prezosn Rady Nn.rodowej R.P. p.Zygraunta Szndkm:skiego, 
Prezesa Najwyższoj Izby Kontroli :płk.Jr.no.. Berka or~z Prozusr. Skurbu N~roJowego 
Stefann Soboniowskiego. 

Po zaprzysiężeniu Prezydent Rzeczypospolitej wygłosił przooówienif:, nr. które· 
odpowiedział nowonitmownny Prezes Rady Ministrów. Przcm'1uiQ.l również Prezes R1dy 
Narodowej H.P. · 

P r z c m ó w i o n i o 

PREZYDENTA RZ:,CZYIDSIDLITEJ DRA ST~'. NISk"..WA OSTROFSKILGO 

P~nie Prezesie Rady Ministrów, Pnnic Prz,.uodniczę.cy R."J.dy N.rodom,:;j R. P., 
Pnnm-1ic Ministrowie, Sznnowni P'.'Jlstwo, 

Dzisiej •. ze znprzysiężenie noirogo Rz{l.du R. P. pod przewodnictwem p.K.'!ziTiicrz.J. 
Sabbata, o<lbywa się w atmosferze baru.ziej obiecuję.cej i przychylnej sprawie pol
skiej, zr.równo na arenie polityki J:1ięJ.zynarodowej, jnk i polskiej w Kn.ju i n0 
emigracji • 

W Polsce do.je się zauwr~żyć zrozUL1ienie znnczenia ważności enigracji poli
tycznej na Zn.chodzie pod kierownicti,10G lcgc.lnych wlo..dz ni.;podlcglościowych. 
Studiuję.ca nlodzioż polsko. wyraźnie stawia zncl( równości rr.iędzy Kraj0m i ooigra
cję. poli tycznę.. W artykule pt. "Kraj i &iigracja" ogłoszonyra w "Opinii" zost2.ly 
<;l.okladnie określone wymogi, jakie stawi::: się czynnikon politycznym Il.2 omigrncji. 
Zę.daję. od nas, abyśmy twardo bronili sprawy polskiej tar~,gdzie ona togo wya~ea. 

Jest to zjawisko stosunkmw nm·10, ale niozuiernio ważne, poniew.'.!Ż potwie:rdza 
ru:tsze dawne stanowisko, żo legalne władzo niepodlogłościmw mję. swoje korz1;;nio 
w Kraju, którego interesy reprezentuję. na zewnę.trz. 

Polityka Prezydenta Cartera. "huno.n rit;hts" nabii2rn rozpędu i zatacza szersze 
kręgi. Rea.kejo. rzę.dów i społeczeństw wolnego śuiatn na procesy polityczne dysyden
tów rosyjskich,·z polskiego punktu wiJzonin jest jak nQjb3rdziuj korzystnn,p0nio
waż dnje n.".D oożność skuteczniejszego dzi~il.anin. 

Na odcinku wownętrzriyu, w wyniku przeprowo.d.zonych wyborów, W./łonila się poszc
rzonn nowo. Ro.cła Narodowa n. P., z którę. nnl0ży uię.zać m.clzieje pogłębienia dzi.J.l.:i.1-
ności politycznej rn1 e!'ligrncji. SkutocznyIJ czynnikion pm"iinny okazać się oddzicl~r 
Rncly Narodowej R.P. w innych krajech znnieszkalych przez Polc.ków. 

Z optyuizraem należy przyję.ć wyniki obrad Zj.'.l.zclu Polonii 78, odbyt€:go w mju 
w K..<i.nD.dzie, z winrę., że w prz'yszłości znontujG się silne: zaplecze orgn.niz.'.lcji spo
łecznych dla skutecznej dział.'.1.lności politycznej wł2dz Pn.ii.stwa PolskiE:go nn Obczy
źnie. Sę. wprawdzie i niepokoję.ce zndci działalności nit:których dzia.lc..czy społecz
nych po obu stronach Atlantyku, usiłuję.cych wyclei::ri.nować c~ynnik polityczny jnko 
Illl,drzędny. Wierzę jednak, że nowy Rzę..cl, nie zra.ża.ję.c się truclnościani, cic:rpliwościę. 
i stanowczościę. tę przeszkodę przezwycięży. Zoi~nio róunież ulega st~nowisko nie
których ugrupowań politycznych nn enigr:icji. nie uznr.ję.cych cię.gł.ości prmmoj 
Państwa Polskiego n.~ Obczyźnie. 

Jak już wsponniclon, nowy Rzę.d pod przewou.nicfa-!eu p.S~,.bbutc.., sto.je lli' progu 
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swej dz~alalności w bardziej korzystnych warunki.,ch, niż poprzedni poJ tyn sv;;:iyu 
kierownictw eo. 

Zasługę. poprzedniego Rzę.du było przeprowa.dzenio wyborów do Rn<ly N.'.",ro.lm·rcj 
R.P., szeroka dzia.lalność na zeWil{l.trz i szczęśliwe otwarcie szczelniC:: ZC!J.!.kniętych 
drzwi dla swoiście pojętej dyplooacji polskiej. Udnlo się ne.wi0znć kontakty IlD. wyso
kie szczeblu nd.:linistr.:i.cji pwistwowej Stnnów Zj,::dnoczonych i zninteresowa.ć opinię 
publicznę. ora.z środki nn sowogo przekazu sprnwę. polskę,.. Nowy Rzę.<l osię.gnięcio. te 
zapewne odpowiednio wykorzysta i rozszerzy jo z pożytkieu dla sprnwy polskiej. 

W tyn oicjscu pragnę podziękować w inioniu Rzeczypospolituj poprz0dni~Llu 
Rzę..dowi zo. dobrze wykon..'1.nę. pracę, a nowenu,. sklv..c.aję.cer.iu się w większości z tych 
sauychczlonków i ZIUl.cznie poszerzonLoµ, życzę pełnych sukcesów w ciężki1.;:j, a czascr.:i 
nawet niEwdzięcznej pracy dln dobra naszego zniewolonego Krcju. · 

Byłbyu bnrdzo rad, gclyby ugrupowania opozycyjne, zrozunia.ly potrz0'oę i nus 
współprncy dla dobrn Spr,;,wy Polskiej. 

Szczęuć Wau Boże. 

P r z e o ó w i e n i G 

PREZiJSA Ri.DY MINIST!!ÓW Kt~znUERZll SABBJ:..TA 

Panie Prezydc·ncie, Panowie, 

Powoł.J.ny prz&z Prezydenta Rzoczypospolitc.::j w dniu dz:isiejszyn Rzę.d R„P. po<l 
ooir.:i przewodnictueo. jest wyro.zen cię..glości Polskich Władz P.'.l.lish:ouyc;·1 na. uchodź
stwie. Jest to przede wszystkin cię.głość pruwn~ op~rta na Konstytucji. Nic ua bowiec 
innego organu, k:tóryby opierał się nn Konstytucji, bęJ~coj wyraz<:::.i woli N:1.rod.u 
Polskit;gO. Jest to także cię.glość polityczna wyrażaj{_l.ca się w pro5ra.11ic wc.lk:i o 
wolność, o niGpoJległość i o deookrncję w Polsce. Rzę.tl ob0cny jest dalszyr.1 ci:2.cien 
poprzednich rzQ.dów na uchoc.źstwfo i służy tyn sc.ayu celon jrudo clużyly rzę.dy po
przednie od poczę. tku rw.szoj działalności poza granicru:ri. Kraju. 

Rz{l.d ten rozpoczyna sw12,. działalność w okresie lcpszyn clla Sprawy Polskioj niż 
poprzednio. Roz!.;ej bowieo wydc:.rzoń potuier,.:!.zil słuszność znloże1i ouigracji poli tycz
nej i potwic:rdzil celowość istnienia i działania. enigrncji poli tyczn(;j. 

W Krnju rozwinę.l się sz0roki i nocny ruch oporu i ruch 1L1.lki o poJ.stawo1:re 
prawa człowieka. Jest to foron walki o niepodle;glość i deuolcrację dostosow.'.:!Jl{.l do 
warunków i do sytuacji. Polacy nie pogodzili się z utrGt{!- suwerenności. Rośnie 
zrozunienie konieczności organót1 wyrażaję.cych suworenne pre.wa Polski. Rośnie tD.kże 
roln enigrc.cji politycznE:j i joj organów wyraże.ję.cych wobec Ś':Ti~tn rzeczywiste 
stanowisko Polaków i nado.ję.cych rozgłos w opinii świ~towej wydarzenion w Kraju. 

Na tcrenfo r.1iędzyn.:::.rodowyo pojawiła się i mbralr~ znaczenii, polityka obrony 
Praw Człowieka, zainicjownnn przez Prozydenta Stanów Zj..:.:clnoczonych CnrtGra przy 
nieru:tlyn udzinlo jego doradcy polskiego pochodzl;nia Zbignieim Brzezińskiego. 
Jesteśoy właśnie świ,1dk:1ni szerokiej akcji protestów w twiecie: zo.chodnin przcci~J 
procesoo w Sowic:.:ts.ch usiłuję.cyn stłuuić ruch Praw Człowieka. Zuchód. sprzeciwia się 
jednostronności polityki "detente" przynosz~ccj korzyść Sowietco i szuka innogo 
ulożenin stosunków z Sowietaoi. Ten rozwój sytuacji sprzyjc. poprmriG położC:nia 
naszych zniewolonych krajów. 

Działalność euigracji nic osłabła lecz uległa wznocnicniu. DoczekaliŚDy się 
olodcgo pokolenia, które stanęło z na.ni starszyni do wspólnej pracy. Biorę. dziś 
olodzi liczny udział w dziulalności społeczm,j i kulturalnej' ale takżo w działal
ności polityczn8j. Dobryu przykladeo tego jGst choćby duża liczbo. olo<lych człon
ków nowoj Rady Narodowej l?..I-. pochod.zę..cych z wyboró1·1. Nieu.nwnc, konferencja "Polonia 
Jutra" w Toronto, chociaż nnję.cn charakter społeczny, głó,,:n:;;. swojęt uwagę poświQccla 
sprawie działalności na rzecz niepodlGgłości Polski. 
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Poprawa polożE::nia Sprawy Polskiej nakłada na obecny Rz{l.d większe i truó1ioj
sze zadania. 

W sprawach krajowych Etusioy sprostać z\;-iększone1.1u obowię.zkowi pilnego obser
wowania rozwoju życia w Kraju w sprm,rn.ch pali tycznych, g-ospodv.rczych, społ ecznych 

i kul turnlnych. Wydc.rzcnion w Krnju, o. w szczególności walce o prawa czlo:fickc., . 
ośrodki eoigracyjne ousz{l. nadawnć rozelos na terenie Lliędzyn.'.lrodowyu. W ten sposób 
oożeoy ich dzfo.lonie wspie;ro.ć, c. dlo. ofinrnych i odważnych dziclnczy oożcr_iy w ten 
sposób stwarzać tarczę ochronn{l.• 

No odcinku oiędzyn~rodoWYo nauy lepsz{l. oożność dzinl~ni&, bo kryzys polityki 
odprężenio i pali tyk':l ochrony podstnwowych praw człowieka nc.dnj{l. n.:1.szyn wystę.1)io
nioo praktyczne znaczenie i większę. wagę. Głos polski rcprE::zEmtuję.cy rzoczywietę. 
wolę Narodu winien być slyszony, szczeGÓlnie w obecnej sytuacji. 

W sprawach eoigracyjnych stoi przed nEcui zad:.i.nic pouol.2nir, Oddziałów &dy 
Noro do woj R. P. w kro.jrc.ch, w których zn1c.jduj{l. się duże ośrodki :r;olskic. Stoi także 
przed nani zorg.:1nizowanie światOWC[;O zjc.zd.u enigrc.cji pali tycznej. Konferencjo. 
"Polonia .Jutro." w Toronto wykon:.'1la bc.rclzo dobr~ pracę w z.:1kresie nobilizicji sil 
społecznych w świecie. Tyn . bm-dziej potrzebny stoje się zjazd polityczny w sk~li 
światowej. 

Obecny Rz{l.d, liczniejszy nH poprz<:;·dni, oparty jeot na szerszych po--1st~wr~ch. 
Będziccy się starać, aby pozysko.ć wspólpr~cę wszystkich sil politycznych, bouicu 
tylko przy współpracy szerokich kół pali tycznych i społecznych bęJ.zio nócl HzQ.d 
swoje zau.ani0 wykoru.~ć. 

Pragnę zapewnić Pn.na Prezydenta, żo HzQ.d. nasz dołoży wszelkich sto.ran, aby 
zwiększone zadania stoj{.lce przou. 0wibr~cj{.l niepo1leglościow~ wykonać. 

P r z o n ó w i e n i e 

PRZEWODi:;IC~CE;GO RADY NAHODOW.ill RP. ZYGMUNTA SZlwl(OWS:iCii:;GO 

Dostojny Panie Prezydencie, Panie Preuie;rzc, Pnnowio Ministrowie, 

W iCTieniu Rn.dy lfarodowE:: j Rzeczypospolitej skład.o.n nowo nu Ilz{.ldoui szczere 
gratulacje i życzcnin sukcesów w pracy na rzecz otlzysk~ni~ wolności i nic~odj0z
lości Polski. 

Pan Prezydent RzGczypospolitej dzisiaj zaprzysi~gl Rz{l.d w obccnyLl składzie, 
zgodnię z przepisw.i Konstytucji i zasad.ani porozunienio., któru ogłosił w roh.-u 
1972, a które zawicraję. prnktyczne ustalcni[1 naszej dzinlulności po zakończeniu 
wewnętrznego konfliktu jaki powstnl w roku 1954. · 

Obecne wydnrzenic polityczne w Krnju, jak i wydarzenia z lat r:ri.nionych, po
twierdziły niezbicie, nie tylko od strony forn.2lne;j, alt; i politycznej, slusznolć 
prowadzcniR walki o niepodległość w op,'.lrciu o Konstytucję, co daje trwale: lJocl.stawy 
dla kierownictwu poli tycznceo z Prezydcntoo Rzcczypospoli tej nn czele. Gdyb;;7ś1:.,y, 

jak to niektórzy sueeruj{l., odrzucili to zasaJ.y, sto.libyiny się lotnyi:i pinskfon, 
któryby rozwiały wiatry wieję.ce ze źródeł, nie EID-j{.lcych nic wspólnc·eo z polsl::;;. 
rncj~ stanu. · 

Rz{l.d dzisinj zaprzysiężony r,rzoz Pana Prczyclenta w nicdlugin cza.sio stanic 
przed Rad{!. Nnrodowę. Rz&czypospolih::j, nby oll nic-j uzysk0..ć poparcie dla swej :i_)Oli
tyki niepodległościowej • .Jeston przekon~ny, że po expos0 PreciGrn, Rnd:.l Nc.ro;-(OW::-, 
wyrazi swe poparcie dln Rz{l.Ju. 

Niech rni wolno będzio w tyu niejscu przytoczyć dwa wyj{?-tki z przenówfonio. 
no jego poprzednika ni:'. stanowisku Przewod.nicz~ct::go Ila.dy No.rodowej R. P. Prezesa 
Franciszka Wilka, który w dniu 5 sierpnic. 1976r. po zaprzysiężeniu Rz{l.du powolo.nego 
przez Panu Prezydenta, pod przewolnictwen Pana KD.ziuierzn Sabbata, po wyrażeniu 
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nndzici, że Rzę.d uzyska popnrci0 Rady, tak oówił: 11 .A jeśli będzie i o::;iozycj.:.i - to 
tyn lepiej, bo ono. na także w deookro.tycznyo systeoi~, jo.ki stnnowiuy, wnżn~ rolę 
do spełnienia., opozycja to kontrolo. egzekutywy, jej progr::i.rm i dzia.lnlnouci, n 
znrazeo bodziec do zwiększonych wysiłków, aby tylko oyl::i. ono. rzuczm-10., sensowna i 
twórcza. Chwila obecna. jest dla jednych oiło., dla innych :--10f~c :r,rzykrn. Dokonnnn 
bowieo zosta.la zoinnn w nn.szyo kierownictw.ie politycznyn, zgoclnie z przyjQtyui 
wspólnie i nas wszystkich obowię.zuję.cyni Zc.so.G.Uni P(lrozur:;.icnin. Zniany takie w 
życiu politycznyo i w wewnętrznyu układzie stosunków s~ zjnwiskien noronlnyo, n 
jeśli choizi o zoio.nę generacji, o zoinnę pokoleni~, przejQuję.coGO sztnfctę z ręk 
starszych, to sę. one nawet koniocznc i nieuniknione." 

I do.lej Po.n Prezes Wilk tuk powie<l.ziol: 
"Wnlczę..c z dyktn.turę. koounistycznę. oonopnrtii, W.'.llCZYLlY o Jcnokrncję i tę. 

deookrncję pro.ktykujeoy w no.szyn życiu politycznyr::. Deuokro.cj::i. - to rz~dy więk
szości. Jeśli większość istnieje, to i trwo. określony ukl.'.ld polityczny. Jeśli zo.ś 
większość zniknie, następuje niGuniknionc zuio.nn w wc,..mętrzno-poli tycznr··. ulclo.dzic 
sil." 

Rzę.d dziś zaprzysiężony sto.nie przed R'.ld~, w skl :1d której weszło 30 członków 
z wyborów. Fo.kt t<:m wzoocnil kic:rownictwo polityczno przuz zwiQ.zaniu tysięcy 
Polnków bezpośrednio z akcję.. politycznę.. 

Jeszcze przed zo.kończenieo tych kilku zdań niech Di wolno będziv osobiście 
powiedzieć: 

Po.na Prenicro. Ko.zioierzn So.bbnto. zna.n o<l. ~)rzcszlc lo.t czter.lziestu, zn.:::i..~ jego 
działalność na odcinku oiędzynnrodoweeo sk.:iutingu, gc:y bronił interesów Zwi~zku 
Hn.rcerstwa Polskiego. W akcji tej wyko.zol. charakter i uolę obrony interesów Pol
skich, nic ulGg-~ naciskoJ:J. obcych, a w walce tE::j nic rc.:zycnuję.c z n.:1.szych prnw, 
potrafił wlQ.czyć do wspólnego wysiłku delugncje:, nnszych sr.si.'.ldów. 

Życzę Pnnu Prcoierowi i Pa.non Ninistron, aby w pełnieniu truclnych obowi{_"lZków, 
jo.kie przy jęli z rQ.k l'r<:zydentn Rzeczypospoli tvj, zo.chow.'.lli hart duchn, wb.rę w 
zwycięstwo inio dali się zwieść nn drogę rozwi{).zyw::i.nie spraw drobnych w porównn
niu z ogrowcn odpowiedzialności jnłq;, no. siebie przyjęli w0bc.:c Ojczyzny. 

Oby Bóg blogoslo.wil Waszuj służbie Rzeczypospolit0j. 

------00000------

----------------------------------------------------------------------~---------------
Odbito z polecenia Ministra Sprnwi\:)dli·wości. 
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