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cz~Cd I. 

2. 

DBIGlET rnEZYDBNTA RZ!::CZYIOS~;OLITI.;J 
z clnia 20 czerwca 1979r, 

w sprawia or6nnizacji Rzę.du a.P. na Obczyźnie. 

lla podst.1.uie Art,56 Ustawy Konstytucyjnej z cinic1 23 kHiotniu 1935r,/D7,,U, 
n,P,Nr,30 z l'.J35r,/ Gt:mouię co następujo: 

Art.l, 

RzQ.d R.P. na Obczyźnie, odpo~'liodzialny przod Prc7.yC<entem nzeczypospolitc-j 
oraz przccl Radę. Na.roclow~ n.P,, jest przede wszyBtkim wyrazici1;lęr:1 niezłomnej Holi 
lfarodu Polskiego wyzwolenia. się z wasalskiej zależności od imp~rium so,ricckiego 
i przywrócenia Polsoo niepodl8glości, 
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Art,2, 

Rzę.d R, P, na Obczyźnio, zgodnfo z oót·:iadczenicm Rzę.du Tomas za Arc is zewakfogo 
z 25 cz1::erwca 1945r,, uprawnienia swoja prz~lcn?.a Rz~doui, który będzie odpowiadał 
woli Narodu, wyrażonej w wolnych wyborD.ch, a wi9c Rzę.dowi, który - w pr.::ooiHic.,l).. 
atwie do władz komunistycznych narzuconych Po laco - będzio posiarui.l tytuł do 
uznania go za prawowity Rzę.d Polski, 

Art.,. 

Podatm·rę. materialnę. działalności nzę.du H,P, na Obczyźnio były, BQ. i bęC.ę. 
własna środki mat0rialno, przedo uszystkim wpływy ze Skarbu Narodo,·rego. 

Art.4. 
Prozydent RzJczypospolitcj mianujo Prezoan Ro.dy Ministrów w trybie olcroC:JlOJ\."1łl 

w zasadach porozumienia z 15 wrześniu 1972r,, a. na jOG'O wniosek mianujo HiniEJtrów 
i Podsekretarzy Stanu zgodnie z zaproponowan_,.r:u przoz niego podziulem czynno;jci 
wewnę.trz Rzę.du, 

Art.5, 

Zarzę.dzonie Prozoaa Raey Hinistr6u określa. tryb aporzę.dzania aktów urzędowych; 
i prow!ldzonia korespondencji członkó\'r Rzę.du, 

Art.6, 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniom ogłoszenia, Jednoczośnie uchyla aię 
dotychczaaow~ prz0pisy z tym d~krotcm sprzoczno, 

PREZES RADY MINI~TRÓW 
/-/ Kazimierz Sabbnt 

CZĘ~C, II. 

P!lEZ'.!DEHT RZECZYWSI'OLITEJ 
/-/ Edward Raczyński 

DZifJ., U'~IlZ~IX)WY, 

PROTOKÓL. ZAPilZYSI~~filHA PilliZYDL'NTA RZJL~ZiroSPOLITEJ 

Dnia 8 kwietnia 1979 roku, zgodnio zo at·:ę. zapowiedzię., po .upływie 7 lat 
ustę.pil z urzędu Prozydent Rzticzypospoli t.::j dr Staniułnw Ostrowski, Wobec tof,'O, 
na p~datc,wie nrt,24,ust. l i 2 Ustawy Konstytucyjnej, urzę.d Prc:zydonto Rzcczypospo 
li tej obję.l Ambasc.dor Edward Raczyński, wyznaczony na naatępcę Prozydontc. Hzcc:;,;y
pospoli toj zarzę.dzcniom Prozydont:i IŁzcczypospo li tej z dnia 18 grudnia 1972 rol:u 
o wyznaczc:niu n:1.stępcy Prezydenta RP. przed odzyalmniem przoz Polokę nicpodle:g
ło.6ci, ogłoszonym w Dzionniku Ustaw H.P. Nr,6 z dnin 19 grudnia 1972 rol::u, 

P~ozydcnt Rzcczypos~olitoj Edward H.uczyńnl:i złożył w myśl nrt,19,ust./l/ 
Ustawy Konstytucyjnej przed objęciu~ urzędu przysięgę trości nnstępuj~coj: 

11 Suiador.i odpotric.dzfalności wobęc Bogn i historii za losy Poiistwa, 
przyaięgrua Panu Bogu Wszchmogocnor:iu, w Trójcy ~więtoj Jodynomu, 
na urzędzie Prezydenta-Rzeczypospolitej praw zwierzchniczych Państwa 
bronić, jogo gouności strzc.:c, Ustawę IConstytucyjnę. stosować, wzalę~.om 
wszystkich obywatoli r6wnę. ld.crmrać oię sprmricdliwości{'., zło i 
nicb~zpicczcństwo od Pari.stwa odwracać, a troskę o jogo dobro z~ naczolny 
poczytywać sobio obowię.zok, Tale mi dopomóż Bóg i Swiętn SyM Jocro Męka, 
Amem, 
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Stosownio do e.rt.19 WJt./2/ Usta\'r/ Konstytucyjnuj akt zlożonia przysięgi 
st1rior :zili poniżej podpisez:1: Prezydent Rzeczypospoli toj E.:dword Raczyń.~ki oraz 

osoby urzędowo obucno przy z~przysiężeniu. 
Działo się w Londynie dnio 8 lorfotniu 1979 rol~. 

/ .. / Edward Raczyński 

/-/ dr Stani,':lb.w Oi!tro,:ski, lCuzimiC:Jrz Sobbot, gon.dyw.Zygmunt Dohusz Szyszko, 
(q"glilunt Sza<llcouoki, płk. dypl.Jr.n Berek, płk, dypl.IC.'1.zir.dorz Iront)k Osmocki, 
gc.m.Kordinn Zamoro ki, Stanisław Borczylc, Bolosłnw Dzfodzic ,ppłk, clypl, Hornrm 
Czerni~1rnlci, Jerzy Zolesld, dr Nicczysłow Sas-mcowroiislci, gc:n,Stefan BrzvuzczYMki,, 
Częslllw Czal)lilinld, Ta<leusz Lasko, Bohdan Wondorff, 
Stc.n...iwislcn urzędo\io osób obf.;cnych przy zc.przysięż0niu: 
Kuzi1.J.ierz Snbbc.t „ Prczos r.c.dy Ninistróu, gen, dy,.,. Zycr:iunt Bohusz Szyszko - General
ny Imipcktor Sil Zbrojnych, Zyamunt Szo.1.llco:nild - Przu,w ,: niczę.oy Racly Ifo„ro<lov1cj .:1. i',, 
płk. rlypl,Jon Berek „ Prczos Najwyższoj Izby Kontroli, płk. clypl,Kazimic:rz Irand;:
Osmccl.ci - przodstnwicicl Głównej Komir::ji Skarbu łbrodowcgo R.P., gon,Kordian 
Zru;iorski - Konclei·z Orderu Odrodzonfa Polski, St:misll\W Borczyk - !Unistor 3korbu.. 
i zastępcn Pr1;:z0sa Re.dy Mini:.itrów, Bolosłnw :Dzfodzic - Min:i.stor Spraw Spoloczr.ych, 
ppłk, dypl. pi 1. iłornnn Cz0rniuwski - .Hiniotur, Jc.;rzy Z~lL:sld - Ministc.r Sprc.\1 Krctjo
wych, clr. inż. Micczysłow Sas-Skowro11.9ki - Uinistcr Informacji i Dokumontncji, 
l,,"Gn, Stefan drzoszczyń::iki - :Minister Obrony Narodowej, Cz0słuw Czapliński - ?hni::itor 
\'lyznul'i ncligijnych, Oświaty i Kultury, Tadeusz wsl:o - PodsokrtJta.rz Stcmu w HSZ, 
Bohdc.n ~fondorff - Po.:lsukr"1tc.rz Stc.nu i Szof Kancolc,rii Cywilnuj Pruzydenta Rl'. 

ZWOLNIEHI:8 PREZBS~'i. n.t ... .DY III1':rs·mc5w 
Do Panu 

Knzimi~rza Scbb~t~ 
Prezesa R~dy Ministrów 

w Londynio. 

Przychylnj{.I.C się do Pańskioj prośby z clnio 9 kwiotnio 1CJ79r, zwalniam Pu.n.n 
z urzędu Prezesa Rady IUnistrów i powiurzam Panu sprnwmrnnio obowię.zków do czasu 
powołnnin nowogo Rzę. ,lu, 

I.ondyn, dni~ 9 lolictni, 1979r, 
PaEZYDJ:;NT RZECZYroSPOLITEJ 

/-/ Ędword Roczy11ski 

ZWOLNIENIA MTIHST:1<5~1 

Do Pana 
Gen0rnla Brygady Stofnno. Brze:szczyńsldogo 

Zwalnicm Pana Goner!l.la z 
spra,1owcmie obowię.zków do czasu 

I.ondyn, dnin 9 k\'liotnio. 1979r, 

PRBZ8S RADY MINISTaó''\'1 
/-/ Kn.zimiorz Sabbat 

w Londyni;.;, 

urzędu Hinistra Obrony Naro<.10\-rnj i powierznL1 Pa.nu 
l 

powołaniu nowego Rzidu, 

PREZYJE1{T RZECZiroSPOLITEJ 
/-/ Erlwnrd R'1.czyńoki 
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DoPana 

Stanisława Borczyka 
w Lonilynio. 

Zwalniam Pana z urzędu Ministra Skarbu oraz połnionia zastępstw,':I. Prezesa 
Rady Ministrów i powierzlllll Panu spra'\'rowanio obouię.zk6w do czasu powołania nouogo 
Rzę.du. 

Londyn, dnia 9 kwietni~ 1979r. 

Do Pnna 

PREZF.S RADY ?UNISTRÓW 
/-/ Kazimie:rz Sabbst 

Zbigniewa Scholtza 
w Londynio. 

. -----.. -

InEzrDENT RZECZIR:>SR)LITŁJ 
/-/ Edward Raczyński 

Zwalnicm Parui z \lI'Zędu Ministra Sprawiedliwości i powierzam Panu sprawowru. 
obowię.zk6u do czasu powoł\.i.nia nowego Rzę.du. 

Londyn, dnia 9 kwietnia 1979r. 

Do Pan:i 

PiIBZE.S RADY 11IłTIS~'RÓ\l 
/-/ Kazimiurz Snbbnt 

Czesława Czapli11.Skiego 
w Londynie. 

PREzrDENT RZEClYID~ro LITEJ 
/-/ Edward RaczyJisld 

Zwalniam Pana z urzędu Ministra Wyzno.ń Religijnych, Oówiaty i Kultury 
i powierzn.o Panu sprnwo'waniu obo\lię.zk6w do czasu pot'IOłunia nom:.1go nzę.tlu •. 

I.ondyn, dnin. 9 kwietnia 1979r. 

Do Pana 

PnEZES nADY MINISTI1<1l/ 
/-/ Kazimiorz Sabbat 

.... -----
Dra inż.Mieczysława Sns-Skowro11Bkiego 

w Londynie. 

PREZYDl!..'!1T RZECzrrosro LIT BJ 
/-/ Edward Raczyński 

Zwalniam Parui z urzędu Ministra Informacji i Dokumentacji i powierzrun Panu 
sprawowanie obot'lię.zków <.lo czasu powołania nouego Rzę..du. 

Londyn, dnia 9 kwfotnie. 1979r. 

PREZES RADY MilHSTflÓl'l 
/-/ Kaziniorz Sabbat 

l'IillzrDENT RZEczrrosro LITEJ 
/-/ Edward Raczyiwki 
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Do Pana 
Bolesławo Dziedzica 

u LonJynio 

Zwt.!lniom P11.nn z urzędu Minio tra Sprow Spo2:.ocznych i powiorzam Panu sprawo „ 

wanie obouię.~ków ,.lo czosu powołr.nio nowc,g·o Rzę.du. 

Londyn, dnio 9 kwiGtnin 1979r. 

PnEZES RADY MINI3Tl1ÓW 
/-/ I(azimiorz Sabbat 

PHEZYDENT RZECzrrosroLITEJ 
/-/ Edward Raczyński 

-~----
Do Pono Jerzeeo ZQ.lesldeeo 

'tł Lon:lynio, 

Zwalnilllll Pona z urzędu Ministra Sprow Krt\jowych i powiE;rzam fuQu sprawowanie 
1owię.zków do czosu powołcnia nowob"O Rzę.du. 

Londyn, dnia 9 kwietnii, 1979r. 

Do Pnua 

ffiEZRS RADY 1'lINISTnÓU 
/-/ Koziraicrz Sobbat 

~ pltu d.tpl.Tlomo.na Czerniowskiego 
w Londynie 

ZwnlnbL1 Pnna z urzędu Hinietra 
do czo.su powołunic. no110JO HzQ.du, 

Lornzyn, dniu 9 lC\Tictnia 1979r. 

P.ilEZES RAJJY ~aNISTilÓW 
/-/ Kuzinierz Sabbo.t 

PREzrDEHT RZECZYPOSPOLIT.IW 
/-/ Edwo.rli Raczyński 

i powforzam Ponu sprawowaniu obowię.zków 

ffiEZYDEUT RZECZ'YFOSI'OLITŁJ 
/-/ Ed,ford no.czyński 

ZWOLNIE...'HA FOD3'2IG:lF:rAr..ZY STJJW 

Do P~na 
Bohdano. Wendorffa 

w LonJynie 

Zwo.lninm Po.na z urzędu Podsokr0tarza Sto.nu i powi0:czD.I!l Panu sprawo,-mnio 
obowię.zków do cz:1su powołania nowego Rzę.du. 

Londyn, dnia 9 kwietni.~ 1979r. 

PREZES RAD! r,aNISTRffi/ 
/-/ Kazimierz Snbbat 

PREZYDENT RBZC ZY.roSPOLITI:;J 
/-/ Edward Raczyński 



Do Pana 
Tad~usza Musioła 

w Londynio 
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Zwnlnirun Pana. z urzędu PodsE)krotarza ·Sto.nu i 
obowię.zków do czasu :powołania nowogo Rzę.du. 

powiorzo.m Po.nu e:prawowanio 

Londyn, dnia 9 kwfotnia 1979r. 

Do Pana 

PHEZDS R1JJ i MINIST"i1ÓW 
/-/ Knzinierz Sabbnt 

Tadeusza Lasko 
w umdynio 

PREZYDENT RZECZn~sroLITE;J 
/-/ Edwo.rd Raczyński 

Zwnlni~m Pana z urzęc.l.u Podsokrctn.rza Stanu :1 :powierzo.m Pnnu e:prnwowo.nie 
obowię.zków do cznsu :powol,min nm·rego Rzę.du. 

Londn, J.nin 9 kwietni.:, 1979r, 

PREZBS IlADY MINISTHÓW 
/-/ KaziI!lierz Snbbat 

I'REZY:JENT REZCZYPOSI'OLITEJ 
/-/ Euwo.rd Raczyńoki 

MIANOWANIE PREZESI~ RADY MINISTRÓl-1 

Do Po.na 
Kazimierza Sabbo.ta 

w Londynie 

Na podstawie art,12,lit,h/ i o.rt,1,,ust,/2/ lit,c/ Usta.wy Konstytucyjnej 
z dnia. 23 kwietnia 1935r~ mianuję POllll Prezesem ful.dy Ministr6w, 

Londyn, dnia 8 lllllja 1~79r, 

Do Pana. 
Kn.zimierzn Sabbnta 

w Londynie 

---------
PREZYDENT RZECZYPOSroLITEJ 

/-/ Edwo.rd Rnczyński 

Mianuję Pnna. Ministrom Spraw ·Zo.gro.nicznych, 

Londyn, dnia 20 czerwca. 1979r. 

PlIBZES RADi" MINISTilÓW 
/-/ Knzimierz Sabbat 

PREZYDENT RZECZYPOSroLITEJ 
/-/ Edward Ro.czyńeki 
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Do Pana 
Jerzego Zalesldoso 

w Londynie 

Mianuję Pana Ministrom Spraw Krajowych. 

U>ndyn, dnin 20 czorwca 1979r. 

PREZES RADY HINISTRc1\i 
/-/ Kaziuierz Sabbat 

PnEZYDENT RZECZYPOCPOLITr;J 
/-/ Edward Raczyński 

~-.---
Do Pann 

GenornJn Bryg~dy Stefana Brzoszczyńskioeo 
w Londynio 

Mil\nuję Pana Ministrom Spraw Wojskowych. 

London, dnia 20 czerwca 1979r. 

PREZES nADY MINISTRc1\'T 
/-/ Kazimierz Sabbat 

PREZYDENT RZ~CZYPOSPOLITEJ 
/-/ Edward Raczyński 

-------Do Pono 
Dra Mieczysława Sas-Skowrońskiego 

w Londynio 

Mianuję Pnnn Ministrem Spraw Ez:rl.grocji. 

U>ndyn, dnia 20 czorwca 1979r. 

Do Pana 

PIIBZLS rw>Y MINI~TRÓW 
/-/ Kazimierz Sabbut 

Stonislawa Borczyka 
w LonJynio 

Mianuję Pana Ministrom Skarbu. 

LondJ'n, dni:i 20 czerwce. 1979r. 

Do Pana 

PREZES RADY MIHISTRÓW 
/-/ Kazimierz Sabbat 

Boloslawa Dziodzica 
w Londyniu. 

ffiEZYDL'NT RZECZn-OSPOLITEJ 
/-/ Edward 11llczyńslti 

PREZYDENT RZECZYrOSR:lLITEJ 
/-/ Edward naczynski 

Mianuję Po.na Ministrem Sprawiedliwości. 

U>ney 1, , dnia 20 c zorwcn 1979r. 

PREZES RADY MIHISTRÓW 
/-/ Kazimierz Sabbat 

PREZYDENT RZECZYrOSR:lLITEJ 
/-/ Eduurd Raczyński 



Do Pana 
Zbigniewa Scholtza 

w Londynie 
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Mianuję Pann Ministrum Oświaty i Kultury. 

Londyn, 20 czerwca 1979r, 

Do Pana 

PilEZLS RAD;( MilHSTRÓ\/ 
/-/ Kazimiurz Sabbat 

Pplk.dypl.RoI:llliln Czerniawskiego 
w Londynie 

Mianuję Pana Ministrom. 

Londyn, dnia 20 czorwca 1979r. 

PilEZLS RADY MilUSTłlÓU 
/-/ Knzimierz Sabb~t 

PREzyDENT RZECzypQSPOLITEJ 
/-/ E<lward RaczyllBld 

ffiEZYDł.:JJT RZECZYPO sro LI1l1EJ 
/-/ Edwaru Rnczyńaki 

MIANOUANIA roDSEICTlETAHZY STANU 
Do Pllna 

Tadousza luisko 
w Londynie 

Mianuję PonD. ~dsokret~rzum Stanu. 

l<.lndyn, dni!\ 20 CZ(:)l"WC[I. 1979.r. 

Do Pann 

PllliZ&S RA.DY MINISTRÓW 
/-/ Knzimiorz Sabbnt 

Bohd~..na Wendorffa 
w Londynie 

Mianuję Pana Podsekreto.rz"m Stanu. 

Londyn, dnia 20 czerwca 1979r. 

Do Pana 

PHEZES RADY NINIS'i'HÓ\i 
/-/ Knzioiorz Sabbat 

Mjr,Makaymilinna I.ore·nza 
w Lomlynie 

Mianuję Pana Podsokrotnrzcm Stanu. 

Londy, dnia 20 czorwc.'.'. 1979r. 

I'IlEZ!DENT RZECZYroSIOLITEJ 
/-/ Btlwnrd Raczyński 

PREzyDEllT RZECZYroSKlLITEJ 
/-/ E~ward Ruczyński 

I'IlEZ!DENT RZECZYroSIOLITEJ 
/-/ Btlwnrd Raczyński 



Do Po.na 
I.eszkn Sto.chów 

w Londynie 

.. 20 .. 

Mianuję Pn.nc. Poc,lsokręta.rzem Sto.nu, 

Londyn, dnia 20 czorwca 1979r, 

PREZES nADY MINISTHÓU 
/-/ Kazir.rl.erz Sabbat 

DZL'.t NIEUI~ZĘDOWY 

PllBZfl)ENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Edward Raczyńsld 

Komw1ika.t K.n.ncolnrii CyPilnoj Prczydonto. 
z dnia 8 kuiotnio. 1979r, 

lT dniu 8 kwiotnic. 1979r, w si<.iu.zibio Prc:zy<lonta llzeczypospoli tvj i U~t1,du, 
no. 45 ,Be.ton Pl.~ce w Lon<lynia odbyło się uroczyoto przo!cnzrrnie UrzQ<lU Pro3ydontn 
Rzec~ypospoli toj przoz ustępuję.ceeo Prezydenta dr, ~tanisł.'.llm Ostrowo!.tfogo nowc,tJu 
ProzyJentoui Ar.,baso.clorowi lJdwardoui P..aczyńskic:nu, ~uiv.dk~ toj uroczystoóci byli 
obok osób ur~ędowych także przedstawicielo życia. poli tycznogo i społeczneao w 
liczbio około 100 osób, ~·Tśród obecnych byli przcdstal'Ticiolo stronnictw i ugrupo•· 
woń politycznych, przedstawiciele cz~rnników ko:Sciulnych, ełó,mych organizncji 
społucznych, dawni wyżsi douócby z okresu uojny or,-:\z członkowie rodzin ustępuję.
cogo Pr8zyclenta oraz obejraujQ,cogo UrzQ.tl, 

UstQpUjQ.CY ProzyJ.ent dr,Stc.nisło.w Ostrowski wygłosił dluższo przeoówionie 
zmricro.ję.ce oconę położónio. spro.uy polskioj w dzisiojszyr:1 świocio, ocówionio 
polożonio. w Kraju, or:-i.z rolę w2ndz legclnych Poiwtuo. Polskiogo no. obcz.tźnio w 
uo.lcc o wolność Polski, Ooówil toż znsć~cl.y jnldor.d ldorouo.ł się u okrenie sprc.wo
wanb urzęu.u oraz usk.\Zo.l no.junżniejszo <1prnwy, lctóryoi OL1igro.cjo. niepodl0gloó
cioH~ po1rinno. poświęcić szczogólnę. u\meę, 

Po przm,óuioniu Prozy~lento. n,P, dr,Ostromikiou;o znbrnl głos Prezos Rnlly 
liinistró\T p.I~zit:ierz Sabb~·.t, który podkreślił niozwylclość toj uroozyatości. 
Jent to bmdcm w historii Pola!d pic.:rwszy wyp:idolc, kioey Prozydont Rzoczypospo
li toj przekazuje swój urzQ.d w ręce nnstępcy, po wypołnioniu 7 lotni0j lm:.loncji, 
Prooi.Jr c.lal ocenę znsl.ug Prozytlonto. dr,Ostrowskiogo dla sprcwy Polski w okresie 
polniE:nia urzędu i wyro.ził cu aorę.co podzię!munnic ir:iicnioo nzę.du oraz cnloG'O 
społeczeństwo. polskiego, łfostępnio Pre.mer przodsto.wil siczogólno kw.:ilifil,.ncjo 
j.:tkio Allbr.sador Edwnrcl no.czyńnki, obojt..."U~Q.CY UrzQ.d Proz;/Jont=i. nzeczypospoli toj, 
r(;)prczontnjo swoję. CBOb{\ i złożył. r:iu życ9.;l:nin ,., zHi(lzku z objęciou Urzędu, 
Przowou.niczę.cy nr.·.:ly lfarodm·:ej Rzoczypospoli tej Po lsld.oj złożył nouur.iu Prozydon
toui ;: , I', życzuniti. or-,1 z wyrazy lojo.lnolci o<l rlł:\Jy !Jr.rodowej n, 11

, 

Z kolo i przo:::iówil przejauję.cy UrzQ.c Prozyc':.i.mt nzoczypospoli toj Edward 
nnc ZYl"U:J Jd I . 

P r z e o ó w i o n i e 

PnEZI:iEt~TA UZECZYIOSIULITĘJ BDWJ1D1~ Il' .. CZYltSKIBGO 

Obejauję.c nn uchodźotwiu urzę.u Pruzydonto. n,:i", ,zgodnio z postr.nowionio;,,i 
Konstytucji z inia. 23 kui<.:tnb 1935 roku, r.iyól i uczucia zwrnco.u do Kraju, 
T~ wcc2ug słów nE".S~i:.:eo lli~sa., md brzoc~.ni Wisły, c. t1:1.ldc.: Warty i Oclry, 
ka z tal tuję. się losy nv.szugo no.rodu, Ta:i po lato.eh udręld pod rzę.do.ui no.rzuconych 
przoz Mo simę kor„unistóu, po.dr.ję. coraz u.obi tniojszu Dłown protc,;stu i żę.Llo.nio. 
:1osznno.1:::ni.\ pr;:!.W c~łouick:i., 

·, nc1 nr.1ir'r,1c.ii, fll'zystoi ucł)nC Ki>•· ''I !:itosunuk służebny, Uie nnnv 
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no. bieg wypo.dk6w w świecie wpływu to.kiego, jaki odpowiadnlby naszej liczebności 
i obecności n:i. w~zystldch kontynentach, o.le głos nnszogo ld.orowniotwa poli tycz
nogo słyszany jest wszędzie etlzio nnlcży,przoz rz~ay krajów wolnego świntn i inno 
czynniki to.tł docy,luj~co. Głosi on prnwo Polski do niepodk·.:;2ości, clon,[;~ oię 
wolnych wyborów i poszanowania pro.u jodnootki • Popioro. z co.lyo n:iciskiCJo pootulnty 
wysuwr.ne prze~ nieustraszonych patriotów w Kraju stosowani" przez koounistyczno 
władzo wzniosłych cleklo.ro.cji głoszonych w konstytucji rrm ~~. i podpisc.nyu przez 
reżym w~rszo.wski w o.lecie końcowyo Konfori:mcji w Holsinlai.ch. 

Odpowie<lzialność zo. pel.nionio toao zo.u.1:mi:o.ponosi::iy wszyscy i no.sza włc.dzo 
legn.lnu i zo.sio.dnję.co. w Londynit:; :iludo. No.rodowa R.l'., nl\sza prl\sa i publicystylcn 
i wszyscy ro<l.'.lcy, którzy nio utracili poczucia narodowec..-o. A błogoslc.wię.co. z nzynu 
ręlm Nc.oiestnik~ Chrystusowego dodaje n~ra sil, otuchy i wiary, żo trucl nasz nio 
będzie do.r~ony. 

Do ooich obowię.zkóu Mleży wykonyllo.niCJ Ustawy Konstytucyjnej w dostosownniu 
do istnic:ję.cych wnrunkóu orc._z w opo.l:'ciu o zo.sacy porozur.uonio. z 1,5 wrzośnfr. 1972r, 
Uwo.żo.o bouir.m, podobnie jnk Prozy dent Ostrowski, ż;.; zoatnly ono sforoulowo.no 
"poprawnio, bllzstronnio i rzotolnio". 

Zgodni~ ze stnnowiskico z=i.jętyo przez ne«o poprzeu.niko. Prozydonto. Rzeczpos
poli toj Sto.nido.wn Ostrowskk1Jo przyjnuję uyklo.u.nię usto.hję.cQ. w whrunl:ach prz0-
bywnni~ władz n.r. na uchoclistuic czas sprnwowania urzędu Prozydonto. Uzoczypospo
litl!j na lo.t siodGo. Uio j0stcia judne.k nu tyle optynist~, by1.1 a~J.zil żo, zo wzgętlu 
n.., uiek, toruinu toao będę oógl dotrzynnć • 

... ------
Koouniknt Kuncelo.rii Cywilnej Prozydonta H.I;. 

z c!nia 21 czorca 1979r. 

Po objęciu w dniu 8 lmiotnio. 1979r. Urzęclu Prozydonta nz0czypospoli toj 
przez k:lb:isndora Ed.uo.ru.o. fui.czyńskiego, Prozos nndy Uinistrów p.Knziuiorz Sabbnt 
w dniu 9 kwiotnio. 1979r. złożył clyoisję nz~du, o.by clnć oożność nowonu Prozydontowi 
Rzeczypospolitej powołnnia nollogo nzę.tlu dostosowo.n{;)go do sytuncji po li tycznej. 

Przyjr.iuję.c złożonQ. rezygnację nzę.du, Prozydont Rzuczypospoli toj pouiereyl 
w dniu 9 h.-wietnin 1979r. ustępujQ-cyr.i członkon nz~Llu dalsze pE1łnionic obo1·rię.zlcóu 
do czasu pouolo.nio. nowego n~Q.du. W clni:'.ch od 26 kwietnia do 8 oo.jo. 1979r. Prczyclont 
Rz0czypospolitej przeprowadził ze otronnictwl\Di i ugrupownnicwi wchodz~cyni w 
sltlo.d nr.dy Nnrodouoj nr konsultację co do osoby nowego Prezesa no.dy MinistróH i 
w u.niu 8 oo.jo. 1979r. oio.nowcl ponownie Prozosoo no.dy Ministróll p.Koziuiorzc. Sc.bbl'.tc.. 
a no. jego wniosek znoic.nowr.i.2. w dniu 20 czerwcn 1979r. nowy RzQ-d w no.stępuję.cyrJ 

lli~fit~~i Snbbr.t - P.rezcs Ilo.<ly Minist~óu i Miniator Sprm'I' Zc.gr.'.\nicznych, Jerzy 
Zt1lo2ki - l1inistor Spraw Krnjowych, gon.Stofo.n Brzeszczyński - Ministur Spro..w 
Wojskm·rych, dr.Ilieczysło.w Sc.a-Skowroński - Miniator Spraw Eoigracji, Sbnislo.w 
Borczyk ... Minister Skarbu, Bo luuło.w Dzicddc - Miniator Sprm,ioclliwości, Zbic,"7liow 
Scholtz - Minister 0:iuio.ty i Kultury, ppłk. dyrJl.Rooo.n Czerniawski - Minister. 
Ponadto PoJsE:kr.:::to.rzo.::.ri Sto.nu zosb.li oir.mouo.ni: 
To.dousz Lasko, Bohdan WonJorff, ujr.N .. ".ksynilinn Lorcnz, Leszek Stachów. 

Nowy Ilzę.rl i I?odsokroto.rze St.'.lnu zostali Z.'.lprzysiężeni w dniu 21 czoruco. 
1979r. 

Poclczas o.ktu zo.przysiężunio. zostały wygłoszonG no.stępuję.ce przooówionio. : 
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P r z e m ó w i e n i e 
Prezydenta R,P, Edwarda Raczyńskiego 

Zaprzysiężenie rzę.du - to akt doniosły, czy w rachubę wohudzi państwo większe 
ozy oniejszo, Jest ważnya także dla Rz~du na uchodźstwie, 

Grono~ które dzisiaj pod przewodnictwoQ Kaziuiorza Snbbatn złożyło ślubowanie, 
za cel naczolny ewojoj pracy przyjęło poaoc walczQ.conu o uolność Krajowi. Tenu zndaniu 
poświęcony będzie także zjazd w czterdzioetę. rocznicę najazJu nierdockiogo na Polakę, 
Pragnioey we zyecy gorę.o o, aby zjazd ton był krokioo oo drodze złę.czunia wysiłków 
wszystkich politycznie świadonych i politycznie czynnych rodaków w wolnyn świecie, 

Za<lanin, któro epadaję. odtę..d na nas nie pokrywaję. się niestety z tyrli, l:tóro 
przypadły by nnn w wolnej ojczyźnie, Alo Rzę.d nasz jest tnkże eY,IJbolen i protoeton 
najwyaowniojszya i najtrwardezyn przo.oiw uzurpowaniu władzy w Polsce przez zr.1owę 
koaunistów narzuconych przoz Moskwę, 

Za zadania nasza, zarówno ja eau jak i Panowie, uważany nie chlubieniv się doeto
Jańetwaui znjaowanego urzędu, locz każdę. ekutocznę. akcję, ch09'by pozbawia~ poklasku, .,.... .. __ _ 

P r z e o ó w i e n i e 
Prezesa Rady Ministrów Kazir:liorza Sabbata 

Rzę.d obecny, trzeci pod coic przewodnictwec, obojcuje swoje obowię.zki w okreeici 
kiedy polożenio ep~wy Pole.ki uległo znacznenu polepszeniu, 

Od dwu z górę. lat ru::i.brala wyrazu i siły prawdziwa wola Narodu, Ujawnia się ona 
w fornie ruchów wolnościowych w Kraju, dę.żę.cych w piorwezya rzędzie do zapewniania 
ludzioa podstawowych Praw Człowil:ka, osobistych i obywatt.;lekich, f:WArantownnych 
zarówno przopieaoi wewnętrznyai jak i konwoncjaui niędzynarodowyoi, W dI'U6irl rzędzie 
ruchy te <lężę. do zapewniania podstawowych praw N~rodu, a przede wezyetkia prawa do 
eaaoetnnowionia i prawa do suwerenności, 

Przed paru aief:ię.caoi wyroki Boże powoł.!.lly Polaka, Motropoli tę Krakowa Kardylll\la 
Knrola Wojtyłę na Stolicę Apoetolekę.. Był to wepnniały tryunf Kościoła w Polsco i 
zwycięstwo nnd zakuecwi by Polaków przcni~nić n.:l noc.llę . eowieckQ., Było to także w sposób 
pośredni, ale dla wiorzę.cych stanowię.cy wyruźny akt opioki Bożoj,wynieei~nie oprawy 
Polskiej, 

Nowy Papież, 11 Pnpież Polak• - Papioż Słowio.nin" ,. jnk to dobitnio anu podkreśla, 
ci~gu ld.llcu i:.l.ioeięcy zdobył świat, Otaczany j~st ni~ tylko ezacunkico, ale zcuf'n

nieu i Ililościę., Zakończod„ niodmmo Jeeo podróż do rodzinnc..j Polaki etanowi napvwno 
"przoloo", jak to słusznie określiło oświadczonfo Prozyde:nta Rzuczypoepoli tej i Rz~u.u, 

Będzicey, czę eto wracC\Ć do wypowiedzi Jana Pawła II, wyałoezonych na Mont1.1 Cc!soino, 
l\:..o na audiencji dla euocrracji poleld.oj w czoeio Tygodnia Polskiego w Rzynio, poprzv
dznję.cego podróż do Polaki. .Ąidzieay prz<::de ,·rezystkin wracać do Jogo historycznych 
wypowiedzi w czueio pobytu w Polec o-. Jodnę. z nich pragnę dziś podkreślić. Ojcioc Swięty 
nawrnca do historii, do koncopcji Wspólnoty Narodów Europy Chrzościjańskioj, Przecl 
oczar.ii narodów Ojciec ~więty postawił iJ.oę nowej Europy, . opurtoj o poszanowaniu praw 
czlouit:ka i poszanowaniu praw nurodu, \1 takiej Europie zjodn9czonc.,j, a nie roz8rwa.noj 
na ptl, wi<lzioy razea z Niu niojece dla Polaki i cna innych eę.eiodnich narodó,-, dziś 
ujarznionych, ~wint Zachodni tęsknił do przywództwa noralnogo, którogo br~k odczuwo.l 
ocl czasu wojny. Widziriy to przywództwo noralnc w osobio Jane. Pawła II, 

Rozwój wypadków w Kroju i na toronie niędzynnrodowyn potwiordzil słuszność naszych 
założeń, kiod,y po roku 1945 przenicniliśny się z żołnierzy na obczyźnie w onigrację 
polityczn{\ niopodluałościowę.. Dziś wyraźnio widziny słuszność utrzyoanio. eyobolu i 
wyrazu suwerenności Państwa Polekicao na ooigracji, l'Tidziay je~o potrzobę ru::i. dziań 
dzieięjezy i jeco zwiękezaję.cc się zadanin nn przyszłość, Widziay toż colowość utrzy
re i , i 'l podatnwowych foro orc;nnizacyjnych, opartych na rzeczywistych ruchach po J i tycznych 
o i ,v' 1tnnnwi, ·, 1.-0 lf· ... ; ~11 li'!'"~ nn 1 •- .io 1zych n,...nn11.nh l'.'7.A~",'.'"H111tycJ , l ni 
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powinny być dostosowlllle do zoieniajQ.cej się rzoczywistości, alo podstawowa strulct\ll'tl 
leealizou na ooieracji okazała się w praktyce najbardziej skutcozn~. 

Wśród zadań stojQ.cych obocnio przod Rz~deo najważnicjszyu jost ~wiatowy Zjnzd 
Jedności z Walcz~cyo Krajce zwołany na dzioń 1 i 2 urzoónia b.r. Hasło jotlności z 
walCZQ.CYD Krajou budzi dziś wśród Polaków w świocio corQ.CY od<.l.Źwięk. Dlato('.'O oczuku
jooy od wszystkich Polaków w świecie wł~czonia się do toj akcji. 

Prac:nę znpownić Pana Prozydonta, żo zospół obecnoco RzQ.du dołoży wszijlldch atnrf.\ll 
by w tyo znauiunnytJ okrosio wallci o Polskę WolnQ. ·1 Niopodlocł~ wywiQ.zać się z przy
jętych obowi~zk6u. 

P ~ z o o ~ w i o n i o 
Przewodnioz~cen·o Rady Narodowej RP. 2.y~cunta Szadkowskieeo 

Przod paru dniaoi ktoś w rozoowie ze en~ zauważył, że przedlużaj~cy się okros 
pobytu na eoi~racji odbiora sens joj politycznor,o działania i że wyb~r Papioża i Joeo 
pielcrzyrika do Polski zwalniajQ. nas od dc.lszy:oh, oało wydajnych, wysiłków politycz
nych. PoC'l"°d taki nio tylko jest błędny, ale szkodliwy. Przooiwnio, wspocmiano dwa 
fakty o doniosłyo znaczeniu historycznyn nnkladajQ. na każdeco Polaka w Kraju i ru:i. 

nas żyjQ.cych poza joeo cranicaai, ooralny obowiQ.zok zwiększenia wysiłków. 
Potwi~rdz8niQ toE() zn~jduj~1,y w wypowiudziach Ojca Swiętoeo w cz~sie J8eo piol

{3'rzyaki do Polski. W ewych wypowiedziach Ojcioc Swięty aówil z aorQ.OQ. żarliwoóciQ. o 
spraW[\ch wi.'lry zawsze 1Q.CZQ.C je zo sprawaai narodu. W czasie Mszy świętuj w Wc.rsza
wie oiędzy innyoi Ojcioc Swięty Jan Paweł II powiedział : 

"Stoir:iy tutaj w pobl~żu grobu Niczn:muco Żołnierza, W dzil.;!jach Polski - d.'.lwnych 
i współczosnych - erób ten znr1jduje szczocólnc pokryciu, Szczoeólno uzas.':.i.dniunio, 
Na ilu to ofajsca.ch Europy i świata przoonwiał swojQ. tiui0rciQ., że niQ oożo być 
Europy sprawiodliwoj boz Polski niopoulc.e;łej na joj DD.pio. Na ilu to polach W'alk 
świadczył o prawach człowioke. wpisanych elęboko w niell.'.lruszalne prawa narodu, einQ.c 
11za wolność waszQ. i ?l.'\SZQ."•• •• Dziejo Ojczyzny napisano przez erób jotlnL;C'O Niczna
neeo ~ołniGrza. Pracnę przyklęknQ.Ć przy tyu erobiu, aby oduać czuść każdoou zinrnu, 
które padnjQ.C w zi<Joię i obuoierajQ.c w nioj, :przynosi owoc". 

Rodowód er:deracji politycznej wywodzi się od historycznej decyzji Rz~du Tonaszcy 
A.rciszewskieao, który odrzucił niesprawiedliwe i jakżo politycznie błędne decyzje, 
naszych wojonnych sojuszników, wywodzi się z decyzji żołniorza polskieeo, który 
ślubował kontynuować walkę o wolność i niopodlcGłość w zcionionych warunknch, Pocni 
na ofiarę życia i krwi naszych towarzyszy broni, walkę tę kon~ynuj~J:.JY, 

BiorQ.c udział w dzisiojszyo akcio zaprzysiężonia RzQ.du, jako przewodniczę.cy Rady 
Narodowoj Rzeczypospoli toj Polskiej, skladao P.::mu Proniorowi i RzQ.dowi sordoczno 
życzenia, aby działalność RzQ.JU przybliżyła dziuń niepo!J.lccłości. Zyczę Panu Pr0uic
rowi, aby RzQ.d powołany przez Pana Prczyd~nta i dzisiaj zaprzysiężony, zn~lozł sze
rokie poparcie w Radzi~ Narodowej i wśród cal~j ooieracji, co ułatwi wypełniunio 
obowi~zków wobec Kraju. 

Oby Bóe WszochaOBQ.CY wspierał Panów wysiłki w służbie narodowi. 

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

-............... --~----------~-------~--~--------------------~--------~-...---~-.... .---~~--~·~·-~-
Odbito z polecenia Ministrn Sprnwiedliwości. 




