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CZlllŚl II 

DZIAL URZ EDOWY 

ZWOLNIENIE MINISTRA 

Do Pana 
dra Mieczysława Sas-Skowrońskiego 
w Londynie 

Przyohylaj~c się do Pańskiej prośby z. dnia 10 listopada r.b. 
zwalniam Pail!l z urzędu Ministra Spraw Emigracji. 

Londyn, 20 listopada 1982 r. 

PREZES RADY MINIS.TRÓW 
/-/ Kazimierz Sapbat 

PREZYDENT RZECZYFOSFDLITEJ 
/-/ Edward Raczyński 

MIANOWANIE ~INISTRA 

Do Pana 
Walerego Chor1?sżewsld.ego 
w Londynie 

Mianuję Pana. Ministrem Spraw Emigracji'. 

Londyn 22 listopada 1982 r. 

PREZYD~T RZ ECZYFOSR)LITEJ 
w/z /-/ Edward Raczyński 
PREZES RADY MINISTRdW 

-/ · Edward Szczepanik· 
MiJlister Spraw Krajowych 

ZĄRZJJ)Z.ENIE PREZYDENTA RZECZ YPOSFOLITEJ 
z dnia 25 grudnia 1982 r. 

w sprawie zastosowania prawa laski 

Ppor. Marian Brzeziński, z 2 Kompanii Zao~t~wania 3 D.S.K., urodzony w 1913 r., 
zamieszkały obecnie w: Londynie, 4-3 Brondesbury Villas, NW6, skazany prawomccnyo 
wyrokiel!l 3 Sę.du Polowego 3 D.S.K, z dnia 26 września 1941i- r. KW. 658/41+- - zwrńci1 
się do Fr''~:,r·-:lcrnta Rzeczypospolitej w dniu 3 listop.ada 1982 roku z prośbę. o zasto
sowanie prawa laski i darowanie mu kary orżeczonej .wyżej wymienionym wyrokiem, na
kazanie zatarcia skazania oraz przywrócenie stopnia oficerskiego. 

Zarzę.d Główny Zwię.zku Karpatczyków - 3 D.s.x; pą'lzy'ższę. prośbę przekazał w dniu 
12 listopada 1982 roku Ministrowi Spraw WojskQwych z poparciem,; 

Minister Spraw Wojskowych w porozuraieniu z MinistrerJ Sprawiedliwości, bior{!,c 
pod uwagę, iż p. Marian Brzeziński od chwi·li skazania [(O wyrokiem prawor.iocnyr.i przez 
SQ.d Polowy 3 D.S.K, w dniu 25 września 194-4- r ... do dnia dzisiejszego, to jcot pr?.f:Z 

przeszło 38 lat, przebywaję.c na emigracji, zachowywał się nienngannie, przedłożył 
prośbę p. Mariana Brzezińskiego !'rezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o za
stosowanie prawa laski. 
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Na podstawie Art.13/2/ punkt·/j/ oraz },.rt.69/1/ Ustawy Konstytucyjnej z dnia 
23 kwietnia 1935 r. 

ZARZftDZAM 

darowanie p\. Marianowi.Brzezińskiemu orzeczonej wyzeJ wymienionyfil wyrokiem S~du 
Polowego 3 D.S.K. kary głównej i kary dodatkowej oraz za.tar.cie skutków skazania, 
Jednocześnie przywraca się p. Marianowi Brzezińskiemu. posiadany w czosi~ wydania 
~yroku stopień podporucznika. 

PREZYDENT RZ ECZYFOSIDLITEJ 
/-/ Edward Raczyński 

ZWOLNIENIE DELEGATA RZADU R.P. 

Rada Ministrów na wniosek Ministra Spraw Zagr~nicznych, na podstawie dekretu 
;?rezydenta Rzeczypospolitej z dnia ;'O lI1 a.rea 1955 r. o d,ol,cgnta.ch Rz~du Rzeczy
ospoli tej Polskiej /Dz.U.R.P. No 1 poz.l z 1955 r./, przychylaję.c się cło prośby 

1.l.lllotywownnej zaawansowanym wiekiem i stanem zdrowia, uchwaliła, ~~olnić z dniem 
24 maja 1982 r. · · · 

mjr. Tadeusza Kawalca 
ze stanowiska Delegata Rz~du R.P. na terenie Republiki Południowej Afryki i 
7,imbabwe, 

ZWOLNIENIE DELEGATA RZADU R.P. 

Rado Ministrów nn wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, nn podstawie art.li 4 
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o delegatach Rzę.du Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 30 marca 1955 r. /Dz.U.R.P.No 1 poz.l z 1955 r./ uchwaliła zwolnić na włas~ 
prośbę z dniem· 1 grudnia 1982 r •. 

inż~ Stefana Nowickiego 
za stanowiska Delegata Rzę.du R.P. na teren Australii z tytułem Ministra Pełno
r:iocnego. 

POWOLANTIE DELEGATA RZ ADU R.P. 

Rad.n Ministrów na wniosek Ministra Spraw Zagraniczny-eh na podstawie art .1 i 4 
ekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o delegatach Rzę.du Rzeczypospolitej Polskiej 
Dz.U.R.P. No 1 poz.l z 1955 r./uch waliła powołać z ,lniem 24 oaja 1982 r. 

pana Andrzej a J asiukowicza 
na stanowisko Delegata Rzę.du R.P. na terenie Republiki lołudniQwej Afryki i 
Zimbabwe. 

POWOLANLE DELEGATA RZADU R.P. 

Rada Ministrów na wnia.sek Ministra Spraw Zagranicznych, nn podstawie ort. l i 4 
<lekxetu Prezydenta ·Rzeczypospolitej o delegatach Rz~du Rzeczypospolitej Polskiej z 
·:::in. 30 ~-.r..rcn 1955- r. /Dz:u.R.P„No 1 poz. l z 1955 r./ uchwaliła powołać z dniem 
1 grudnia 1982 r. 

Inż. Eugeh:i,usza Hardy 
na stanowisko Delegata Rzę.du R.P~ na terenie Australii. 



)?OWOLANIE 'DELEGATA RZ ADU R.P .. 

Rada Ministrów nn wniosek Ministrn Spraw Zngranicznych nn podstnwie nrt, l i L1 

dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej. z. dnin 30 marca 1955 r. o delegatach Rzę:du Rze
czypospoliteJ Polskiej /Dz. U.R.P, No 1 z 1955 r./ uchwnlila powołać z dniem 
1.grudnia 1982 r-..

Pana prof�dr, Edmunda Owczarek 
na stanowisko Delegata Rzę:dU R.P. na teren Maroka. 

MIANOWANIE PRZ EWODNICZACEGO I CZŁONKdW 
WYDZIALU OSlHATY I WYCHOWANIA W W ... BRYTANII 

Minister Oświ.a ty i Kultury na podstawie art. 3 ._. ro zporzę:dzcnia Rady Ministrów 
z.' dnia 28 kwietni,a 1953 r. /Dz. U.R.P. No 2., poz.5 z 1953 r./ o utworzeniu Wydziału 
O�winty i Wychowaniu w W, Brytanii, art�2. dekretu Preidenta Rzeczypospolitej z
clnin 16 kwietnia 1957 r. /Dż�U.R.P., poz,4. z 1957 r •. o utworzoniu Ministerstwo 
;·;yznań Religijnych, Oświaty i "l(ultury i rozporzę;dz.enia. R�d.y Ministrów z dnia 
11 mnja 1957 r. /Dz.U.R.P.No 4, �.5.z 1957 r./ o statucie organizacyjnym Mini
sterstwa Wyznań Religijnych, Oświaty i Kultury - mianował z dniem 1 czerwqn 1982 r. 
na okres trzyletni: 

Przewodniczę:cym Wydziału Oświn ty i Wychowania: "W W,,Brytnnii: 
mgr. E. Zę:bkiewiczs 

członkami tego Wydziału:

zastępcami członków: 

Irenę Groch0lewsk{i. 
Hannę Zbierochowskę:-Rościa 
Józefa Kuklińskiego 
Stnnisłnwa Pola 
Zofię Walanta 
Wandę Dziodzio 

Dnnutę Mrozek 
Romunldę Tomaszews� 

MINISTER OSWIATY I KULTURY 
/-/ Zbigniew Scholtz 

Oświadczenie Rzę:du .R.P., na Vchodźstwie 

Uzę:d R.P, na ·Uchodźstwie stwierdza·, że ro.zw:j.ę:zanie 11Solide..rności 11 i zaknznniE:. 
JOJ działalności przez dyktatorski. reżym Wojciecha Jaruzelskiego j€st bezpmwny�: 
ciosem zadanym polskiemu niezależnemu ruchowi robotniczenu. Od siE-rpnitl 1980 r. 
",Solid,arność'! w krótkim czasie skupiła :najlepsze siły narodowe dln poprawy ekono
mic,moj, spolec.znej i politycznej kraju, po�ę:żonego w spowodowanym przez komunistów 
k:atast;r�falnym stnnie. Przez ostatnie 10 miesięcy · 11 Solidarność 11

• nawoływała do powro
tu na <lrogę pokojowy·ch portra.ktacji ż reżymem. Wo-lania te spe1.zły na niczym i przy
wćdcy "Solidarności II z Lechem Wnłęsę. na. czele sę: nadnl pozbnwioni wolności. Wbrew 
piorwotnyc zapowiedziom, ,zaprzeczaję.o �o14 10 milionów robotników polskich, n.n miejsce 
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"Solidarności" Jaruzelski postanowił wprowadzić całkowicie sobie podporzę.dkowane 
zakładowe organizacj e robotnicze. Marionetkowy sejm zatwierdził decyzję dyktatora, 
dnję..c jeszcze raz dowód, że sejm ten jest tylko powo:il.nym nnrzędziem reżymu i ni~ 
reprezentuje woli narodu. Tylko 10 posłów sprzeciwiło się tej uchwRle. 

Rzę..d R.P. na Uchodźstwie potępia tę samowolę ~aruzelskiego. Jesteśmy przeko
nnni, że robotnicy polscy nie odstę..pię.. od ideałów "Solidarności". • Wierzymy też, że 
w ich walce o swe prawa robotnicy polscy spotkaję.. się z pełnym poparciem wolnych 
społeczeństw ńa Zachodzie, w szczególności ze strony zwię..zków zawodowych. 

Londyn, 10 października 1982 r. 

DZIAL NIEURZEDOWY 

Komunikat Kancelarii CYwilnej P.rezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 17 czerwca 1982 r. 

dPOT KANIE Z . OJCEM 4wIETXM. 

W czasie pobytu Ojca Swiętego w W.Brytanii w 1982 r •. przedstawiciela władz 
politycznych emigracji niepodległościowej mieli trzykrotnę.. możność spotkania się 
w Londynie z Papieżem Janem Pawłem II. Prezydent Rzeczypospolitej Edward Raczyń
ski i Prezes Rady Ministrów Kazimierz Sabbat z Małżonkę. byli obecni na pierwszej 
mszy świętej odpr~wionej przez Papieża w Katedrze Westminsterskiej 28 maj a. Byli 
również obecni w sobotę 29 maja, na zaproszenie kardyncla Hume 'a, arcybiskupa 
Westminsteru i Prymasa Anglii i Walii na przyjęciu w Pałacu Arcybiskupim„ Ojciec 
~więty podszedł do grupy polskiej i rozmawiał z R:il.akami, Było to wyróżnieniv, bo · 
Ojciec Ś:l'iFJt .y nie po.c•JJ:i,OWA1 i~dualeydh. ·rozmów, 

W niedzielę, 3 O maja, na spotknniu z Ojcem Swiętym nH stadiGnie Crystal 
Pałace Prezydent Rzeczypospolitej i Premier zasiedli w gronie kilku innych osób 
kieruj ę..cych życiem polskim w W. Brytanii na podium obok wspnniałego ołtarza, 

Homilia Ojca Swiętego poświęcona była przedewszystkiem om1grncji politycznej 
u W. Brytanii. Papi eż przypomniał poczę.tek emigracji, mó1vił o Wojsku Polskim, o 
llzQ.dzie na uchodźstuie i o szczególn ym charakterz e eoigracji polskiej w W. Bry
tanii, Po wygłoszeniu homilii OJciec Swięty prz ywi tal się z Prezydentem Rzcezy
pospoli tej i Premierem, ucałował ich i powieaział, że mówił specjalnie o emigracji 

o co myśli i co powinno było być powiedziane, 
Tekst homilii Jana Pawła II skierowanej do emigracji polskiej w W.Brytanii 

ogłoszony został w czerwcowym numerze "Ilzoczpospoli tej". 

:========· ====-==========--=========-·=-==============----=---------------------=-------
Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości 

·------------------------------------------------------------·-------------------------




