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BUDŻET RZADU R.P. NA UCHODŻSTWIE 

WPLYWY 

1. Wpłaty Skarbu Narodowego 
2. Wpływy z wydawnictw 
J. Inne wpływy i zwroty budżetowe 
4. Z funduszu rezerwowego 

WYDATKI 

Dział A. 
li B. 
li c. 
li D. 
li E. 
li F. 
li G. 

Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej 
Rada Narodowa R.P. 
Najwyższa Izba Kontroli 
Rada Ministr6w 
Zewnętrzna akcja niepodległościowa 
Wewnętrzna Rkcja niopodlcgłoŚciown 
Utrzymanie gmachu przy 4J Eaton Place 

DEKLARACJA POLSKO-CZECHOSŁOWACKA 

f. 70.000.00 
1.600.00 
7.000.00 
2,700.00 

f. 81,300.00 

4.790.00 
3,500.00 

50.00 
12,240.00 
13,300.00 
22,740.00 
24,680.00 

f. 81,300.00 

W dniu 16 styczniR 1986 r., w siedzibie Prezydenta Rze
czypospolitej i Rządu (nR Uchodistwie) w Londynie, zostRła pod
pisana _ poniżej podnno deklarncjn polsko-czcchnsło~acka. Tekst 
deklaracji został sporządzony w języku Rngielskim. 

DECLARATION 

In the second year of the Second World War, the Czech~
slovak Rnd Polish Governmonts rcsiding in the h~spitablo London 
and repFesenting their natinns living and strugling under the 
iron yoke od Nazi occupation and rule decided to draw the lesson 
from the collapse od the European order that cRUsed the Second 
World War, cost their independence And exposed their people to 
untold suffering. 

Awara of their place in the heart of the European conti
nent and their share of responsibility for the peace, security, 
and well-being of liberated Central Europe, the Czechoslovak and 
Pollsh Gaovernmeht in London resolved to lay plRnds for a confe
deration of their two neighbouring states to be put into effect 
after the war, with the ultimata aim of constructing R more generał 
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friendly And pacific union of Central Eurcpean stAtes. On 19th 
January 1942, the representatives of the twn Gobernments, Hubert 
Ripka and Edward RAczyński, signed to the effec~ A joint declAra
tion on a confederAtion between CzechoslovAkia and Poland, the 
f~rtyfourth anniversary of which we comm6morate todAY• When victo
ry carne, however, the Poles, Czechs and SlovAks w~~e brutally de
prived of its fruits, Instead of freedom and democracy, the Soviet 
Union ąnd its Armed forces brought ·to our countries new subjuga
tion and communist dictatorship; instead of justice and peace the 
Communist parties established the ruLe of oppression and terror; 
instead of national independence, friendly cooperation, And human 
dignity our nntions were turned into satelites of the Soviet empire 
and our people reducod to modern serfdom. Our plAns could not be 
realized. They Are Awniting the day when our nAtions will hAve 
regained their independence and will again be governed by govern
ments of their choice. In the forty years since the end of the 
Second ~olrd WAr our nations have demonstrated timG and Again that 
they hAve never abAndoned their devotion to this noble gonl, their 
aspiration to live in liberty, And their determinAtion cot to 
surrender in the fnce of utmost adversity. 

The Council of Free CzechoslovAkiA nnd tho Polish Government 
(in exile) sharo unequivoc~lly this dovotipn, AspirAtion, and de
termination. If we nro bring closer the fulfilment our goal, neither 
in Czochoslovakia nor in Poland nor in oxile cAn we proceod in 
isolation from one another and from other nations under communist 
rule in CentbAl and Eastern Europe, We are determined to unite 
our forces for the struggle that lies ahead because we shAre the 
same aspirations Red because we are convin~ed that in our unity 
~ies our greatest strenght And hope. While recognizing thAt the 
ultimata decision on the structure of their relations with each 
other b~longs .only to our nations once they are free to mAke it, 
we are resolved to la~ foundations fnr a new CentrAl And Eastern 
Surope ruled by democratic governments and committod to integra-
tion of its momber states- int o a new community of nAti•ns inspired 
by the goAls and the principles of the Czochosl~vAk-Polish DeclA
ration of 19th JanuAry 1942. 

We enter into this committmont intho convi6tion thAt such 
a community will guarAntee tho liberty, the socurity, and the 
well-being of All our nAtions. We shall not coaso in our endea
vour until we havo completed this unfinisned task. 

New York and London, 

/-/ EDWARD RACZY~SKI 
Presidont of Poland 

/~/ Kazimierz Sabbat 
Prime Ministor,Polish Govornmont 

in Exile 

19th January, 1986. 

/-/ MOJMIR POVOLNY 
Chairman, Executivo Committeo 

/-/ Rudolf V.Frastacki 
Chairman, General Assembly 
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MIANOWANIE MINISTRA 

DD Pana 
RYszarda KaczJrowskiog~ 

w Londynie. 

Mianuję Pana Ministrem, 

Londyn, 17 lutego 1986 r. 

PREZYDENT RZECZYPOSPOL~TEJ 

/-/ Edward Raczyński 

PREZES RADY MINISTROW 

/-/ Kazimierz Sabbat 

MIANOWANIE PODSEKRETARZA STANU 

w Ministorstwie Informacji. 

Do Pana 
Andrzoja Czyżnwskiogo 

w Londynie 

Mianuję Pana Podąekretarzom St~nu w Ministnrstwie 
Informacji. 

Londyn, 4 marca 1986 ~Jku 

PREZES RADY MINISTROW 

/-/ Kazimierz Sabbat 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Edward Raczyński 



9 

ZARZ4DZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 21 lutego 1986 r. 

o powołaniu członk6w Gł6wnoj Komisji Skarbu Narodowego 

Na podstawie Art.8 ust./l/, lit.b/dekrotu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1949 r. o utworzeniu 
Skarbu Narodowego (Dz•U•R.P. No.J,poz.J z 1949 ~.) powołuję 
nn członk6w G16wnej Komisji Skarbu Narodowego·następujące 
osoby: 

l. Stefan Sobonicwski w Londynie 
2. Zygmunt Szadkowski w Londynie 
J. Artur Rynkiewicz w Londynie. 

PREZES RADY MINISTRÓW 

/-/ Kazimierz Sabbat 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Edward Raczytl~ki 

MINISTER SKARBU 

/-/ StAnisław Borczyk 

UCHWAŁA RADY MINISTROW 

Rad?. Ministr6w na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych 
na podstawie dekretu Prozydonta Rzeczypospolitej z dnia JO-go 
marca 1955 r. o delegatach Rządu Rzoczypospolitoj Polskiej 
(Dz.U.R.P. Nr.l poz.l z 1955 r.), przychylając się do prośby 
umotywowanej względami zdrowotnymi, zwolniła z dniom 12 stycz
nia 1986 r. 

Inż.Michnła Domockiogo 

zo stanowiska Zastępcy Dologata Rządu R.P. na prowincję 
Albertn w Kanadzie. 

UCHWALA RADY MINISTRbw 

Rada Ministr6w nA wniosek Ministra Spraw Zagranicznych 
na pod~tawie dokr~tu Prezydenta Rzeczypospolitej z,dnia Jo ·m~r6a 
1955 r. o delegatach Rządu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.R.P. 
Nr.l poz.l z 1955 r.) powołała z dniem lJ stycznia 1986 r. 

prof.dr.Hernyka W6jcickiego 

na stanowisko Zastępcy Delegata Rządu R.P. na prowincję Alberta 
w Kanadzie. 
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KOMUNIKAT O NADANIU ORDERU 

"ODRODZENI.A PQT,SKI" 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (DZ.U.R.P. Nr.24 
poz 137) Prezydent Rzeczyposp~litej nadał zarządzeniem z dnia 1-go 
stycznia 1986 r. 

1/ Krzyż Konadorski z Gwiazdą: 

Prof.dr.BARTOSZEWSKIEMU Władysławowi za całolształt działal

ności w służbie Polsce w czasie wojny i po wojnie, a 
w szczególności za npracowania hist~ryczne i za dzia
ła1noś6 w sprawach polsko-żydowskich. 

Dr.CIECHANOWIECKIEMU Andrzejowi Stanisław~wi za zasługi w 
dziedzinie kultury krajowej oraz hojny przyczynek w 
opracowaniu pamiątek i zabytków polskich. 

Prof.SZCZEPANIKOWI Edwardowi za całokształt pracy niepodle
głościowej, naukowej i społecznej, oraz za zasługi przy 
Qrganizowaniu Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie 
w 1985 r. w Londynie na stanowisku przewodnicząceg~ 
Komitetu Organizacyjnego Kongresu. 

2/ Krzyż Komandorski 

Pani CZARNOCKIEJ Halinie za całokształt wieloletniej działal
ności niepodległościowej i społecznej oraz za praceę w 
Studium Polski Podziemnej. 

3/ Krzyż Oficerski~ 

Prof. BUJNÓWSKIEMU JÓzofowi za całokształt pracy niopodlo
głQŚciowej i naukowej, ornz za zasługi położone przy 
organiiacji Kongresu Kultury Polskiej w Londynie w 
1985 r. 

Frof. dr. DREWNOWSKIEMU Janowi za całokształt pracy niepo
dległościowej i naukowej i społecznej, oraz za zasługi 
położone przy organizacji Kongresu Kultury Polskiej 
w Londynie w 1985 r. 

4/ Krzyż Kawalerski: 

Panu GLIWIE Stanisławowi za zasługi położono w szerzeniu 
kultury polskiej. 

Mgr. PIETRASZEWSKIEMU Stefano~! za całr,kształt pracy niepodle
głości~wej i społocznej i za zasługi przy organizacji 
K:ngresu Kultury Polskiej w Londynie w 1985 r, 
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Pani SARYUSZ-BIELSKIEJ stnnisławie w Australii za wybitną 
pracę oświatową wśród emigracji w Australii. 

Dr.SKIBIE Władysławnwi za całnkształt pracy niepodległościowoj 
• i noukowej na stanowisko profesora PUNO, orDz za 

zasługi przy organizacji Kongrosu Kultury Polskiej w 
Lond~nie 1985 r, 

Dr.WAL.ASZBSKIEMU Zdzisławnwi za zasługi w pracy niopodległoś
ciowej i społeczneJ, oraz za organizację Kong.;:łtsQil 

Kultury Polskiej w Londynie w 1985 r. 

ZArządzoniem z dnia 26 lutego 1986 r. 

Krzyż Oficerski 

Mgr MRZYGLOCKIEMU Leonowi za s~użbę w sprowie polskiej na 
stanowisku delc~ata Rządu R.P. w Kraju w okrosie 
Polski Pod~iomnoj. 

Zarządzeniem z dnia 19 m~rca 1986 r. 

Krzyż Komandorsk~ 

Inż. HARDY EUGENIUSZOWI za zasługi w wieloletniej pracy nie
podległościowej i państwowej na stonowisku ;Delegata 
Rządu Rzeczypospolitej w Australii. 

Ppłk.dypl. KAJKOWSKIEMU Aleksand~~wi za zasługi w wiel~let
niej pracy niepod1egłości~wej i państwowej nn stanowi
sku De1ogata Rządu R.P. w Stanach Zjednoczony.eh 
:Ameryki Północnej. 

Krzyż Oficerski: . . 
Inż. BLAszczyKQWI Karolowi za zasługi w prncy niopodległoś-

ciowo~ i społccznej. _w Kanadzie. 

Mjr.dypl.CZARNECKIEMU Kamilowi za wio1.o1etnią owocną pracę 
niepodległościową i społoczną. w Anglii. 

Pani DOMANSKIEJ Bognie za całokształt wysoce niebezpiecznej 
cywilnej .służby w kom6rce ~ięziennej i refferacie żydow
~kim Wydziału Bezpiecz~ństwA, Departamentu spr~~ We
wnętrznych Do1egaturj w Kraju w okresie wojennym p~~czas 
okupacJi niemieck~eJ. 

Pani DOMANSĘIEJ Jadwidze za zasługi na polu wieio1etniej dzia
łaln~~~1 artystycznej i teatralnej. 
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Pr:if'. KOWALIKOWI Jan:owi za pracę w Podziemiu w czasie okupacji 
oraz za działalnJŚĆ naukową w znkresie dokumentacji i 
bibliograf'ii. 

Pnnu KŁOSOKOWI Jnnowi Emnnuel•wi za znsługi n?. pol.u dzinłal
ności niepodległ6ściowej i społecznej. 

Mjr.dypl. ŁAPINSKIEMU Władysła~owi za wieloletnią owocną 
służbę w pracy państwowej. 

:f>ani MARTINOWEJ Balinie za cał:,kształt działalnośc:i.na rzecz 
sprawy Polski, a w szczeg61ności za wJbitną działalność 
w Skarbie Narndowym. · 

Panu PISARSKIEMU Włndzimierznwi za zaśługi położnne w pracy 
niepodległości~wej i spółocznej. 

Panu SMYCZEK Reinhnldtwi za zasługi położon~ w pracy niepo
dległ:,Ściowej i na rzecz Skarbu Narod•wego. 

Panu SOSULSKIEMU Władysław~wi za zasługi w pracy niepodległoś
ciJwej oraz nc1 rzecz s}<.arbu Nnrjdowego •. 

Panu SZUMSKIEMU Miknłajnwi za c~łokształt pracy dziennikar
skiej na polu kr.zewienia kultury p-olskiej. 

Mjr.dypl. ZIETKOWSKIEMU Adamnwi za wieloletnią nwocną pracę 
w służbie państwowej. 

Krzyż· Kawalerski : 

Inż. BARBARSKIEMU Krzysztof'owi za całtkształt pracy niepodlo
gło~ciowej i społecznej w Instytucie Polskim i Muzeum 
im.gen.Sikors~iegn. 

Inż. BOKSZCZANINOWI Bole·sław:,wi za cał:,kształt pracy niepo
dległ:,ściowej i społeqznej w Instytucie Polskim i 
Muzeum im.gen.SikJrskiego. 

Ks.Mgr. FRONCZAKOWI AleksandrJwi za zasługi w pracy niepo
dległjŚciowej i nar:idJwej. 

Panu GAWLIKOWSKIEMU Janowi za zasługi na pnlu działalności 
niepodległ:,Ści:,wej i spqłeczncj. 

Panu jABŁONSKIEMU WłJdzimierzJwi zn zasługi w pracy niepodle~ 
głnścinwej oraz na rzabz Skarbu Narodow~gJ. 

Inż. JAWORSKIEMU Stanisławowi za· zasługi w pracy nicpodległoś .... 
ciowej i społecznej. 

Panu JOPEK Julian owi za zasługi W· pracy r.i:;i..~.podiógł ości owej 
i na rzedz.Skarbu Narodowego. 

Inż. JUSZCZYKOWI Jerzemu za wybitne zasług.i w pracy niepodle
głościnwej i społdcznej. 
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Panu KARASEK JulianDwi za cał.a.k.s.zta.Łt "dzi.A<~11l:oaoi. n-1.e
podległ.ośc:lowej. 

Panu KOPEL Zygmunt&wi za prar.ę niop,oclległ....Ś.Ci,.o:.,ą i..speł.G-O-i.sną,. 

Pani MICHAŁOWSKIEJ. Szczęsnej za zasł.ugi nn pólu wieloletnioj 
dział.alności artystycznej i teatralnej. 

Pro~. MIZIOL~K Ryszardowi że zasł.ugi w pracy niepodl~gł.:>-Ści..
weJ, szczeg61nie wśród mł.o.dzież-y . w· Stanach Zjednoczo
nych Ameryki Pół.n~cnej. 

Panu NIVELT. Mia-cz~alawowi za zasJ:11gi na volu ih:iał.a!.nolici 
niepodległ.ościDwej i dpDł.ecznej. 

Pani P;sK~J Wł.ad~s:J:awie ze dł.ugoletnią pracę niepodległ.oś
c:lową i spoieczną 

Panu WOJCIK Bolesławowi ze w-ybitno zasługi po.ł.ożone· w csaasie 
wieloletniej p.recy społ.ecznej, a w szczog61no-cśi na 
rzecz Polskiego OŚl"odka Sp-O,le-e~o-Kult~H1n.e.g1> w Lou .... 
dvniA Araz Skarbu Na~ao. 

Dekrete.m Prezydenta R,P. z dnia 19 marca 1986 r. ~!',,().Si;oJ-J.. --1.-.a:w,,c~..-i: 

za pracę społe~~~0r-11~-od1.e,gloe-oi.~ą; 

Zł.otym Krzyżem ZAsł.ugi poraz 2-gi 

BLECH Sł~womir - KAnade MURASZKO Anna - Anglia 

Złotym Krzyżem ZAsługi poraz 1-sz~ 

Inż • .ARASZK;IEWICZ Wiosł.aw - .Austral.ia 
.AUGUSTY.N Wł.adysław :- U.S • .A. KAS.'ZTELAN FRANCISZEK B. - /rus-t1·al.:l.a 
BEREK.:..CICHON ·Ir-ana - Anglia KOWALSKI Jerzy - Anglio 
BISKUP Tomasz - rgentyna KUBI.AKOWSKI Tadeusz - Anglia 
CZ.APLINSKI .Adam Kanada LAND.AU Helen - .Anglia 
CZERK.AWSKI·Kazimierz - U.S • .A. LEWANDOWSKI Mieczysł.aw - tl.S.A •. 
D.ANCZ.AK Tadeusz - .Anglia LEWICKA . Janina H. - u.s • .A. 
Prof'. DANEK Jan - u.s .• A. KOGE.NSEN DE KALINSKY Musie MAria-
DJ)BKOWSKI Zbigniew - Austr_alia Dania 
Cllr. DOBSON Maureon - .Anglia Rev.Fr.MONJ\GHAN James ..., Angliaa 
Cllr. DOBSON Vincent - 11 MOSS.AKOWSKI .Adam - KanAda 
DUEHOLM Poul - DAniA PAROL Stanisł.aw - ~rgontyna 
FALKOWSKI Czosł.aw ~ Argentyna P.ARYLAK Wł.adysł.Aw - Anglia 
HALKO Loch A. - Knnflda P.AULINSK.A FAbiola - .Angl.:l!a 
HEILSZER-BOGD.ANOWICZ Henryk PIKULSKI DE ZELER"""!'t:rr"'l'!tfiQ~~Benty1w 

.A us tralie PRzyBYL HA lina Z of'ia - .Argentyna 
HOŁOWNI.A MAria - .A n glia Fl. Lt .ROUGHLEY j ołin . - .Anglia 
Inż. JACAK Ryszard - U.S • .A. RYB.AK J6ze~ - U.S.A. 
JASKOWSKA. Helena - Anglia RYCZKOWSKA Jadwiga - U.s.A. 



RYTTEL Helena - Argentyna 
SCHOLTZOWA Z o:f'ia - Anglia 
SMEDLEY Peter - Anglia 
TRZASKOWSKA Danut-a,, - Australia 
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M~r „ WŁODKOWSKA Maria - Anglia 
WA NKOWtcz Karol - A ngł.ła 
o.WRÓBEL Ae~kula~ Antoni -

Argentyna 
ZATORSKI Wacław M. - Australia 

.srebrnym Krzyżem Zasługi pcraz ~ ... gi 

BORKOWSKI Teod~r - Kanada SLlMK.O Czesław - Kanada 

Srebrnym Krzyże~ Zasługi poraz 

ALLERA Eugene - Anglia 
BABIJCZUK Władysław - KAnada 
BATES John C •. - Płd. A:f'~yka 
BIELASZEWSKI Bernard - Bolg·ia 
CHARKO Zonon - Anglia 
CZUŁO Mieczysław - KAn<.1da 
DABROWSKI Franciszek - Anglia , 
DANCZAK Cynthia - Anglia 
FERENSO~ICZ Jan - KAnAda 
FILON Marianna - Anglia 
FORTYNSKI Wiktor - ·KAnAda 
HALKO Aleksandra L, - Anglia 
IZDEBSKI Roman - Australia 
JAROĆ Wanda . - Anglia 
KOWNACKI Bolosław - Argentyna 
KRYŚ Franciszek - u.s.A. 
KUPNICKA Czesława --Knnada 
LUKASZEW;ICZ Helona - U.S.ii. 
MALEK Henryk - Argentyna 

Brąz:Jwym Krzyżem Znsługi: 

BABIJCZUK Maria - KAnada 
CYZMER Mioqzysław - KAnada 
FEKIERA Franciszka - u.s.A. 

1-szy 

MARCHEWICZ DE ALLEN Doreen-Anglia 
MATYSZKIEWICZ-LOSZYNSKA Emilia -

Argentyna 
MAZUR Beata - U,S.A. 
NAMIESCNIOWSKA Elżbieta - Kanada 
NIKULIN Le on - Dania 
OLEK Tadeusz - Anglia 
OLESZCZUK Ludwik - Anglia 
ORR Ronald - Anglia 
PARADOWSKI A n toni - Kana·da 
SKIBA Jan - Francja 
STOPCZYNSKI Edward - Anglia 
SZEFLINSKA TENDERA Alicja -

Argentyna 
TELEGA Tadousz - KAnada 
TOPOR Franc.iszek - u _.s.A. 
WILSON Michael - Anglia 
ZUBEL Józo:f'a - Belgia 
iYCHOWICZ Wacław - Argentyna 

GERJ,RD Ce·lia - Anglia 
HAR:ŁISON John - Anglia 
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KOMUNIKAT MINISTERSTWA EMIGRACJI 

Dla cel.6w ewidencyjnyoh Ministerstwo F.rmigI'Rerji stwierdza 
następujące: 

DelAgat Rządu w Reading p.Józef Trncki zmarł dnia 26-go 
styczn:ł,a 1986 r. 

Delegat Rządu na hrabstwo Fife w Szkocji, p.Stanisław 
Kowalski zmarł dniR 10 maja 1981 r. 

D~legat Rządu w O~ford, mjr. Walter Szczepański, ~obec przej
ścia dD pracy we•władzach centralnych, został zwolniony na własną 
prośbę z dniem 21 marca 1983 r. 

Delegat Rząd~ w Glasgow, p.Mieczysław Brodziński, zmarł dnia 
17 marca 1984 r. 

KOMUNIKAT KANCELARII CYWILNEJ 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

o podpisaniu Deklaracji polsko-czechosłowackiej. 

W dniu 16 stycznia 1986 r. w siedzibie Prezydenta Rzeczypospo
litej i Rządu w Londynie, 4J Eaton Place, London SWl, od~ył się 
uroczysty akt podpisania Deklaracji poleko-czech~sł,wackiej o 

Konfederacji między obydwoma państwami 

DEKLARACJA CZECHOSLOWACKO-POLSKA 

W drugim roku II WDjny Swiatowej, rządy Czechosłowacji i 
Polski, rezydujące w gościnnym Londynie, reprezentując swoje naro
dy żyjące w krajach walczących z żelaznym jarzmem nazistowskiej 
władzy okupacyjnej, zdecjdowały się wyciągną6 n~ukę z upadku po
rządku europejskiego, który wywołał wojnę światową, pozbawił nasze 
kraje niepodległości, a ich ludność naraził na niewymowne cierpie
nia. 

Swiadomi położenia naszych narodów w sercu Kontynentu Euro
pejskiego oraz ich wspóiodpowiedzialności za pokój, bezpieczeństwo 
i dobrobyt w wyzwolinej Europie Srodkowej, rządy Czechosłowacji i 
Polski w Londynie postanowiły nakreślić plnny konfederacji ich 
dw6ch sąsiedzkich p~ństw, którn byłaby ustanowiona po wojnie z osta
tecznym celem utworzenia szerszej, przyjaznej i pokojowej unii 
państw Środkowej Europy. 

19 stycznia 1942 r. przedstawiciele obu rządów, Hubert Ripka 
i Edward Raczyński, podpisali w tej sprawie wspólną deklarację o 
Konfederacji Czechosłowacji i Polski, której 44-tą rocznicę obcho
dzimy w dniu dzisiejszym. 



Jednakżo, po Jdniesieniu zwycięstwa, Polacy, Czesi i Sło
wacy zostali brutAlnie pozbAwioni jego owoc6w. ZAmiast wolności 
i demokracji, Związek Sowiocki i jogo siły zbrojne przyniosły na
szym krAjom nowe ujnrzmienie i komunistyczną dyktaturę; ZAmiast 
sprawiedliwości i pokoju, pArtie komunistyczne ustAnowiły rządy 
opresji i terroru; w miejsce nnrodowej niopodlÓgłości, przyjAzncj 
wsp6łpracy i przestrzegania ludzkiej godności, nAszo nArody zostA
ły przemieniono w satelity Imperium Sowiockiogo, n ludnoś6 obni
żonA do poziomu nowoczesnego poddaństwa. 

Nasze plAny nie mogły by6 zreAlizowAno. Oczekują tno dniA, 
w kt6rym n~sze narody odzyskAją swą nicpodległaś6 i będą zn6w 
rządzone przez rządy z włAsnogo wybhru. 

W ciągu 4o lRt od zAkończcniA 2 Wojny SwiAtowcj, nAsze na
rody wielokrotnie wyl,AzAły, iż nigdy nie odstąpiły od tego szla
chetnego colu4 nio wyrzck?y się aspirAcji do życiA w wolności i 
dotorminacji stAwiAnia czuła najriięższy~ przeciwnościom. 

Rada Wolnoj CzcchosłowAcji i hząd Polski nA Uchodźstwie 
podziolAją ponAd wątpliwoś6 to uczucin. 

Jożoli mAmy zbliży6 osiągnięcie naszogo celu, nic możemy 
ani w Polsce, ani na uchndźstwio dzinłA6 bez wsp6łprAcy między nA
mi, a tkżo nnrodAmi Eurupy Srodkowej i Wschodniej, obecnie pod wła
dzą komunistyczną. 

Jesteśmy więc zdccydowAni, Aby zjodn·oczy6 miszci siły do w 
WAlki, kt6rA nas czeka, ponioWAŻ dzielimy te SAmO ASpirAcje i f~
nieważ jostośmy przokonnni, żo w nAszoj jedności loży nASZA nAj-· 
większa siła i nadzieja. 

Cho6 uznajemy, żo ~stAtocznA decyzja o formAch nAszych WZA
jcmnych stosunków nAleży wyłącznie do nnszych nArodów, po odzyskA
niu przoz nio swobody jej podjęcia, postAnAwiamy położy6 fundAmcn
ty pod nową, Srodk.ową i Wschodnią Europę, rządzoną przoz rządy de
mokrAtyczno i dążące do scalenia jej członkowskich państw w nową 
wsp6lnotę.nArodów, nAtchnioną celami i zasadami Deklaracji Czecho
słowackb-Polskicj z dniA 19 styczniA 1942 r. 

Podejmuj~my to zobowiązanie w przekonAniu, że tAka wspól
nota zAgwArAntujo wJlnoś6, bezpieczeństw~ J dobrobyt wszystkim 
nAszym nArodom. Nic ustAniemy w nA~zych wysiłkAch AŻ do zroAlizo
WAniA togo, niozAkończonogo jeszcze, ZAdaniR.-
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KOMUNIKAT KANCELARII CYWILNEJ 

PREzyDĘNTA RZECzyPQSPOLITEJ 

Kanco1ariA Cywilna podaje do wiadomości, iż na zaproszenie 
Prezydenta Rznczypospo1i tej,, Edwarda Ra ozyńekiego, .w dniu 12-go 
lute,go; 19.86 r. w siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej odbyła się 
narada stronnictw d ugrupowań politycznych, .zasiadających w Radzie 
Narodowej R.P. 

W ~~radzie wzięli udział: Prezes Rady Ministr6w, Przewodni~ 
czącj ~ady Narodowej R.P., przedstawicie~ Polskiego Stronnictwa Lu
dowego, Polskiej Partii So~ja1istycznej CKW, Ligi Niepodległości 
Po1sk! 1 Stronnictwa Chrześc~jańskiej Demokracji, Stronnictwa Pracy, 
Nieza11eżne·j Grupy Społecznej i Niezależnego Ruchu Społeczneg•, oraz 
członkowie Rządu. Ponadto był obecny Prezes Gł6wnoj Komisji Skarbu 
Narodowego. 

Przedmiotem dyskusji były prypozycjo zmiAny podstaw i stru
ktury polskiego kierownictwa politycznego nA uchodźstwiet przed
stawiane gł6wnie w ramach dyskusji toczącej się od kilku tygodni 
na łamach "Nowego Dziennika" w Nowym Yorku. Propozycjo to dotyczy
ły w szczeg6~ności zmiany sposobu przekazywaniA urzędu prezyde~+a 
R.P., działania Rządu i Rady NArodowoj R.P•, A tAkżo roli stronQictw 
politycznych, Sprawy to sprzecyzowAne zostAły w "Zasadach porozu
mienia" przyjętych w 1972 r. przy połączaniu dwu oboz6w p~1itycz
nych na uchodźstwie, obu stojących no stanowisku ciągfoŚci prAwnej 
władz państwowych na uchodźstwie. ZAsAdY to potwiordtiły moc obo
wiązującą konstytucji z 1935 r~, uzupołnionoj t.zw. "porozumieniom 
paryskim", na zAsadzio kt6rogo Prezydent R.P. swoje t.zw. "Prero
gatywy" wykonuje na podstawia konsultacji zo stronnictwami wchodzą
cymi w skład Rady Narodowej oraz z prezesom.Rady Ministr6w. 

Naradę zagaił Prezydent Rz~czypospo1itej Edward Raczyński 
podkreślając znaczenia utrzymania 1oga1izmu opartego o konstytucję, 
a r6wnocześnie potrzebę umiaru w dziAłAniu politycznym. Premier 
Kazimierz Sabbat przedstawił przebieg wspomnianej wyżoj dyskusji 
i wysuwane pomysły, a następnie podsumował stanowisko Rządu w tej 
sprawie. 

W dyskusji wypowiedzieli się przedstAwicie1e wszystkich 
stronnictw i ugrupowań politycznych. Ich wypowiedzi były całkowicie 
zgodne. Stwierdzili oni, że zasady porozumieniA obowiązują nadal. 
Zdały całkowicie egzamin w ciągu 14 lat. ośrodek legalistyczny 
cieszy się pełnym poparciem przytłaczAjącej większości uchodźstwa 
zAangażowAnego w działalność niepod1ogłościową. 

W ostAtnich 1Atach ośrodek ton uległ znAcznemu wzmocnieniu i 
rozbudowaniu. Jest wymioniAny w krajowych pismAch podziemnych. 
Mimo braku formalnego uznania jest obecny nA odcinku międzynarodo
wym. 
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Na zebraniu u Prezydenta R.P. nie brano pod rozwagę luźnych 
projekt6w przekazywania urzędu Prezydenta R.P. niezgodnie z konsty. 
tucją ani też przekształconia Rząd~ R.p. w ko~itet. Podkreś1eno, 
że stronnictwa polityczno są rzocznikami autentycznych i nabura1nych 
nurt6w ·po1itycznych w kraju. To nurty przetrwały i mimo trudności 
trwają nadal. -Porzucenie zaElady opar.cin Rządu R.P. o stronnictwa 
po1i tyczne odobra ł·::,by na szo j działa1n.o ści poza krajom autentyczrioś6 
i . gł6wną . podstawę. ZmianFl na .:rzędzie Prozydenta R.Pi., mająca na6 
stąpi6 w kwiotniu - zgod~ie z ~~powiedzią Pana Prozydonta E.Raczyń
skieg_o - nio wywołuje potrze~J ~~iany naszej struktury, Projokty 
zmian naszy'ch zasad i str,~1ć.tur przychodzą ze strony os6b poza naszym 
o~rodkioin. 

Przemawiając-:, podkre s~.ali wielkie zasługi jak:io w· c1ągu 7-mio 
letniej kadoncji oddoł nE u~zędzi~Prezydenta R.P. Prezydent Edward 
Raczyński.· 

---------------------==--============================================= 
Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości 

--------------------------============================================ 


