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Do Pana 

Profesora dr Edwarda Szczepanika 
w Londynie, 

Na podstawie art.l2.l1t. a/ i art,13, ust. /2/, lit. c/ Ustawy 
Konstytucyjnej powierzam Panu Profesorowi misję utworzenia n~wego 
Rzę.du. 
Londyn, 30 kwietnia 1986 roku 

Do Pana 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Kazimierz Sabbat 

Profesora dt Edwarda Szczepanika 
w Londynie 

Na podstawie art.12 lit. a/ i art.13, ust. /2/ lit. c/ Ustawy 
Konstytucyjnej mianuję Pana Profesor~ Prezesem Rady ~inistró~. 
Londyn, 29 maja 1986 roku 

Do Pana 
Rysza.rda· Kc1czorowskiego 

w Londynie 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Kazimier z Sob bat 

~ianuję Pana ~inistrem ·spraw Krajowych. 
Londyn, 29 maja 1986 roku 

PREZES RADY ~INIS'l'P.OW 
/-/ Prof. dr Edward Szczepanik 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Kazimierz Sabbat 

----... ---:- ... -·-----
Do Pana 

Zbigniewa Scholtza 
w Londynie 

~ianuję Pana ~inistrem Spraw Emigracji. 
Londyn, 29 maja 1986 roku 

PREZE '3 RADY !v!INISTROW 
/-/ prof.dr Edward szczepB~ik 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ K8 zimierz Sabbat 
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Do pana 

Prof. dr Zygmunta Szkopiaka 
w Londynie 

?v1ianuję Pana Profesora Ministrem Spraw zagranicznych.,. 

Londyn, 29 maja 1986 roku 

PREZES RADY MINISTROW 
/-/ Prof.dr Edward Szczepanik 

Do pana 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Kazimierz Sabbat 

Ppłk dypl. Jerzego Mnrawicza 
w Londynie 

Mianuję Pana Pułkownika Ministrem Spraw Wojskowych. 

Londyn, 29 maja 1986 roku 

PREZES Rh]):Y MINISTROW 
/-/ Prof. dr Edward Szczepanik 

Dn Pana 
Stanisława Borczyka 

w Londynie 

PREZYDEN·r RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Kazimierz Sabbat 

Mianuję Pana Minis~rem Skarbu. 

Londyn, 29 maja 1986 roku 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

PREZES RADY !v'!INISTRb'N /-/ Kazimierz sabbat 
/-/ Prof. dr Edward Szczepanik 

Dn Pana 
Mgr.Stanisława Wiszniewskiego 

w LondynJ.e 

Mianuję Pana ~inistrem Sprawiedliw~sci. 
Londyn, 29 maja 1986 roku 

PRt;ZES RADY ~INISTROW 
/-/ Pr of. dr Edward Szczepanik 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Kazimierz Sabbat 
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Da Pana 

Czesława Czaplińskiego 
w Londynie 

~ianuję Pana ~inistrem O~wiaty i Kultury. 

Londyn, 29 maja 1986 roku 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Kazimierz Sabbat 
PREZES RADY ~INISTROW 
/-/ Prof. dr Edward Szczepanik 

Do Pana 
Andrzeja Czyżowskiego 

w Londynie 

~ianuję Pana ~inistrem Informacji. 

Londyn, 29 maja 1986 roku 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Kazimierz Sabbat 
PREZES RADY ~INISTROW 
/-/ Prof. dr Edward Szczepanik 

Do Pana 
Jerzego Zaleskiego 

w Londynie 

~ianuję Pana ~inis trem. 

Londyn, 29 ma ja 1986 roku 

PREZES TIADY ~INISTPOW 
/-/ Prof, dr Edward Szczepanik 

Do Pana 
~gr Tadeusza Drz~wickiego 

w Londynie 

~ianuj~ Pana .~inistrem, 
Londyn, 29 maja 1986 roku 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Kazimierz Sabbat 

PPEZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Kazimierz Sabbat 

PREZES P.ADY ~INISTROW 
/-/ Prof, dr Edward Szczepanik 



Do Pana 
Inż.Aleksandra Snastina 

w Londynie 

Mianuję Pana Ministrem. 

Londyn, 29 ma ja 1986 ro ku 

PREZES RADY MINI STR OW 
/-/ Pror. dr Edward Szczepanik 

Do Pana 
Jerzego Koźniewskiego 

w Londynie 
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PREZYDENT RZECZYPOSPOLITE3 
/-/ Kazimierz Sabbat 

Mianuję Pana Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarb 

Londyn, 11 czerwca 1986 

PREZES RADY MINISTROW 
/-/ :fll\or. dr Edworo Szczepanik 

MINISTER SKARBU 
/-/ Stanisław Borczyk 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Kazimierz Sabbat 

---~------------

Do Pana 
Bohdana Wendorrfa 

w Londynie 

Mianuję Pana Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. 

Londyn, 11 czerwca 1986 roku 

PREZES RADY !viINISTROW 
/-/ Pror.ar Edward Szczepanik 

MINISTER SPR 1\WitDLIWOSCI 
/-/ Stanisław Wiszniewski 

PP.EZYDENT RZECZYPOSPOLITEH 
/-/ Kazimierz Sabbat 

-------------
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Do Pana 

Dr Romana Lewickiegc 
w Londynie 

:Mianuję Pana Podsekretarzem Stanu w :Ministerstwie Spraw 
Kr a jowych, 

Londyn, 11 czerwca 1986 roku 

PREZES RADY :MHHSTROW 
/-/ Prof, dr Dward SzczepaniK 

:MINISTER SPRAW KRAJOWYCH 
/-/ Ryszard Kaczorowski 

Do Pana 
Włodzimier ai Olejnika 

w Londynie 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Kazimierz . sabbat 

:Mianuję Pana Podsekretarzem stanu· w:Ministerstwie Spraw 
Kr a jowych. 

Londyn, 11 czerwca 1986 roku 

PREZES RADY :MINISTROW 
/-/ Prof, dr Edward Szczepanik 

:MINISTIR SPP. AW KRAJOWYCH 
/-/ Ryszard Kaczorowski 

Do Pana 
Dr Leonidasa Kliszewicza 

w Londynie 

FF' EZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Kazimierz Sabbat 

:Mianuję Pana Podsekretarzem stanu w :Ministerstwie Spraw 
Emigr ac j:l.. 
Londyn, ll czerwca 1986 roku 

PREZES RADY :MINI STR OW 
/-/ Prof, dr Rdward Szczepanik 

:MINISTER SPRAW E:MIGRACJI 
/-/ Zbigniew Scholtz 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEH 
/-/ Kazimier z Sabba t 

-------------
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Z.ARZ~DZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 15 lipca 1986 r. 

o powołaniu czł•nków i zastępców człnnków 
Kapituły Orderu Odrodzenia i~lski 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutegn 1921 roku o ustanowieniu 
Jr der u ''Odrodzenia Polski" /Dz. U.R.P. No, 24, poz, 137/ w brzmieniu 
nadanym ustaw~ z dnia 28 kwietnia 1922 roku /Dz.U.R.P. No 31, poz, 
255/, rozpą.rzę.dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 
1932 roku /Dz.U.R.P. No 109, poz, 899/, oraz dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 7 września 1936 roku /Dz.U.R.P, No 68, poz, 
425/ powołuję do Kapituły Orderu "Odrodzenia P0 lski" w kadencji 
rozpoczętej w dniu 3 maja 1984 roku na członków Kapituły: 

p, Stefana Soboniewskiegn w Londynie 
na zastępcę członka Kapituły: 

p, Halinę ~artin w Lnndynie. 

Londyn, 15 lipca 1986 roku 

PREZES R.ADY ~INISTRÓW 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ K~zimierz S.ABB.AT 

w/z mgr Stanisław Wiszniewski 
~inister Sprawiedliwości 

Mianowanie Delegatów Rz~du 

Na podstawie uchwały Rady ~inistrów z dnia 14 lipca 1986 roku 
zostali powałani na stanowisko Delegatów Terenowych w Republice 
Federalnej Niemiec z d~ia 1 sierpnia 1986 roku: 

mgr Tadeusz Folek na terenie Nadrenii i Westfalii 
dr Jolanta Gontarczyk - na Carlsberg i okolice 
Marian Idziński na ~ 0 nachium i okolice 
dr .Andrzej Jarlecki- na Bor lin Zachodni 
mgr Tadeusz Len na ·Stuttgart i okolice 

Wszyscy w/w Delegaci Terenowi służbowo s~ podlegli Delegatowi Rzędu na 
Republikę Federalnę. Nimiec - dr Wincentowi Broniwój-Orlińskiemu. 

Komunikat o nadaniu Orderu 
"OdJiod!rnnia Polski" 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutegn 1921 r, /Dz.U.R.P, No 24 
poz,137/ Prezydent Rzeczypospolitej nadał zarzę.dzeniem z dnia 
13 kwi~tnia 1986 roku: 

Krz:vż Kawalerski 
Panu ~amertowi ~iż-Miszyn za wieloletni~ pracę niepodległościowę. 
i społsczn~ wśród uchodźstwa polskiego i opiekę nad ~uzeum w Rapperswilu 
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Zerzędzeniem z dnie 6 czerwce 1986r. 

Krzyż Of i cer ski 
Pani Oldze Trybuchowskiej za całokształt wieloletniej pracy nad utrzy
maniem polskości wśród młodzieży na emigracji. 

Zer z ę. d ze n i em z d n ie 9 c zer wce 198 6r • 

Krzyż Of i cer ski 
Dr Zygmuntowi Wygockiemu ze wieloletnię pracę niepodległościowę i obronę 
praw Narodu Polskiego w stenach Zjednoczonych Ameryki Płnc. 

zerzę.dzeniem z dnie 16 lipce 1986r. 

Krzyż Komandorski w 
Prof.Dr Jenowi Karskiemu za długoletni, pracę i wysiłek szerzenie 
prawdy o rzeczywistości w Kraju w walce Narodu przeciw niemieck emu 
nejeźcy, oraz ze obronę dobrego imienia Narodu Polskiego na arenie 
międzynarodowej. 

Komunikat o nadaniu K!'zyże zasługi 

N8 podstawie ert.5 ustawy z dnie 23 czerwce 1923 roku /Dz.U.R.P, 
No 62 z 1923 roku/. Prezydent Rzeczypospolitej nadał zerzędzeniem 
z dnie 3 maje 1986 roku 

Złoty Krzyż Zasługi po raz pierwszy 

O.DER\1ATT Oscar w Szwa jcer ii 
Dr RO'rHELI J~lfred 11 

Dr ~IODONSKI Jwrzy 11 

fc0Ni.lGZl·;~ K z~ ·:, L..:r t 11 

MAŁKOWSKI Ryszard w U.S.A. 
JEDRZEJOWSKI Jerzy w Kanadzie 
TILPT Aleksander w N.R.F. 

Srebrny Krzyż zasługi po raz pierwszy 

TURNBULL Mur iel w A ne;lii 
VICKERS DOUGLAS Perry w Anglii 
RIOO TYSON ~1. S. C. PPJ) 11 

ELLIS MAUREEN Margaret 11 

BYNG Er~est F.R, C. B.B. 11 
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DZIAŁ NIEURZ::ijWOwY 

Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta 
Rze•zypospolitej' o mianowaniu Rzę.du i Pod
sekretarzy stanu. 

Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzeczypospolitej informuje 1z 
Prezydent Rzeczypospolitej Kazimierz Sabbat po przeprnwadzeniu w dnia~h 
28 i 30 kwietnia 1986r roku konsultacji ze stronnictwami i ugrupowanie
mi wchedz~cymi w skład Rady Narodowej Rzeczypospolitej P0 lskiej, 
powierzył profesorowi dr Edwardowi Szczepanikowi misję utworzenia Rzę.du 

Prof. dr. Edwa!'d Szczepa~ik w dniu 28 maja 1986 roku przedłożył 
Prezydentowi Rzeczypospolitej proponowany skład Rzędu. Prezydent 
Rzeczypospolitej. przychy~ajijc się do propozycji, w dniu 29 maja 1986 r 
mianował prof.dr'. Edwarda Szczepanika Prezesem Rady ~tnistrów i na jego 
wniosek w tymże dniu następuję.cych ~inistrów: 

Rysza!'d Kaczorowski - ~inister Sp!'aw Krajowych 
Zbigniew Schol tz - ~i ni ster Sp!' aw Emigr a c.H 
Płk.dypl. Jerzy ~o!'awicz - ~inister Spraw Wojskowych 
Stanisław Borczyk - ~inister Skarbu 
~gr Stanisław Wiszniewski- ~inister Sprewiedliwo~ci 
Czesław Czapliński - ~i ni ster Oświaty i K1.ll tw•y 
Andrzej Czyżowski - ~1niste!' Informacji 
Jerzy -Zaleski - ~inister 
~gr Tadeusz Drzewicki - ~ini,ster 
Inż Aleksander Snastin ~inister 

Nowomianowani członkowie Rzę.du w dniu 2 czerwca 1986 roku złożyli 
na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej ustawow~ przysięgę. 

W dniu 11 czerwca 1986 roku, na wniosek Prezesa Rady ~inistrów 
Prezydent Rzeczypospolitej mianował Podsekretarzami stanu: 

B1hdana Wendorfa ,. - w ~inisterstwie Sprawiedliwości 
Jer.zego Koźni~wskiego - w ~inister s twie Skarbu 
Włodzimior1.e Olejnika - w ~inisterstwie Spraw Krajowych 
dr Romana Lewickiego - w ~inisterstwie Spraw Ktajowych 
dr Leonidasa Kliszewicza w ~inisterstwie Spraw Wmigracji 

Wymienieni Podsekretarze Stanu z wyję.tkiem Jerzego Koźniewskiego, 
w dniu 2 czerwca 1986 roku złożyli na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej 
ustawową. pr zysięcę. 

Podsekretarz stanu Je!'zy Koźniewski został zaprzysiężony w dniu 
9 czerwca 1986 roku. 
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Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Kazimierza Sabbata - po zaprzysiężeniuRz~du 

dn. 2 czerwca 1986 roku 

Zgodnie z Konstytucję. zamianowałem prof. Edwarda Szczepanika 
Prezesem Rady '.Vlinistrów, a ne jego wniosek zamianowałem członków Rzę.du, 

ł, 

Zapytać można, czy w czterdzieści sześć lat po opuszczeniu Kraju 
i w 41 lat po cofnięciu Rz~dowi Polskiemu w Londynie uznania przez 
główne mocarstwa, akty te maj~ znaczenie prawne i polityczne. 
Niew~tpliwie tak. Sytuacja polityczna Europy nie jest ustabilizowana. 
Parzę.dek polityc·zny w Europie, zwłaszcza w :i::;uropie Srodkowo-Wschodniej 
narzucony w Jałcie ma charakter nietrwały, cię.gle tymczasowy, chociaż 
trwaj~cy długo. Wyrazem tego stanu i jego potwierdzeniem jest przypo
minany wielokrotnie przeze mnie fakt, że w 41 lat po zakończeniu dzia
łań wojennych stoję. naprzeciw siebie w pogotowiu po obu stronach Łeby, 
dwie armie i że cią.gle trwa wyścig zbrojer'l.. Nie stawiamy na konflikt 
zbrojny, ale trwa konflikt polityczny między Wschodem i Zachodem. 
warurikiem zakoriczenia tego konfliktu jest wyzwolenie krajów Europy 
Srodkowej z Polsltę. na czele. 

Dopóki to nie nast~~i, trzeba zach!wywać symbole i organy suweren
ności Państwa Polskiego. ~aj~ one znaczenie prawne i polityczne na 
odcinku międzynarodowym jako wyraz i organ Polski Prawdziwej, jako 
rzecznik w wolnym świecie prawdziwych ideałów i interesów Narodu, jako 
dowód, że Sprawa Polski nie jest za~knięta i że Naród Polski nie 
pogodził się ze zniewoleniem. 

Na odcinku emigracyj!'lym, obejmuj~cym liczne i prężne skupiska w ca
łym świecie, instytucje te i struktury sę. najlepszę. form~ mobilizowania 
wysiłku Polaków w świecie w służbie sprawie ojczyzny. 

Na odcinku krajowym s~ to organy cię.głości i suwerenności Rzeczy
pospolitej jaskrawym zaprzeczeniem prawowitości władz reżymowych, 
obnażają.cym ich pochodzenie i zależność od czynników obcych. 

Po 41 lotach jesteśmy w Kraju obecni. Pismo "2-go obiegu" 
Wiadomości, tygodnik NSZZ Regionu ~ązowsze pisze w Nrze 189 z dnia 
13 kwit-~tnia 86 11 

••• 2o lat temu - w roku 1966 - dla większości, 1tzcze
gólnie młodszych Polaków rzą.d londyński była ~o instytucj~, która 
wywoływała szyderzcy chichot ••• lo lat temu, w rok.u 1976, . .właśnie 
przystępowano do budowy niezależnych struktur społecznych z jednym pis
mem -albo dwoma/ to już dl a niektórych była może nie aż tak ~mi esz na, 
ale kiedy Leszek ~oczulski założył partię polityczną. to już boki zry
wać. Che. Che. Konfederacja! - parad~e! Polski Niepodlgełej! 
A może prowakacja~ może Moczar, może KC, może SB? 

W roku 1986 nikt raczej nie poważy się chichotać z uroczystości 
zaprzysiężenia nowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 8 kwietnia 
dotychczasowy Prezydent Edwarda Raczyński, człowiek już 94-letni prze
kazał swoje uprawnienia Kazimierzowi Sąbbatowi. 
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Zgodnie z Konstytucję z kwietnia l.935 r •...• Nawet Urban nie zdołał 
wymy~loć dowcipu na ton tEJmat - tłumsczył się zmęczeniem •.•... " 

Przed nowym Rzędem stoję te same cele, które przyświecały poprzed 
nim Rzędom. Konkretne zadania zmieniaję się zależnie od okrliczności. 
Obecne zadani0 główne można określić jak następuje: 

Na odcinku krajowym: 
- utrzymywanie znajomości sytuacji w Kraju i jej rozwoju we wszyst

kich dziedzinach życia narodowego; 
- utrzymywanie naszej obecności w Kraju; 
- !omagsnie działalności niezależnej w Kraju moralnie, politycznie 

i materialnie; 

Na odcinku międzynorodowym: 
- utrzymywanie SpravłY Polski jako zagadnienia międzynGrodowego /e nie 
wewnętrznej sprawy bloku sowieckiego/ poprzez odpowiudnic memoriały 
do rz~dów i do konferencji międzynarodowych; 
szerzonie zrozumienia kluczowego znaczenie sprawy Polski dla pokoju 

i bezpieczeństwa w Euro~ie; 
jednanie dla sprcHiy Polski pomocy politycznej i gospocJarcz~j przez 
działalność bezpośrednię i przez działalność poprzez organizacje 
polonijne, organizacje międzynarodow0 i pro-polskie ;'grupy nacisku" 
/polskie lilobbios"/; 
współpraca z krajami sęsiednimi prowadzęcs w kierunku integracji 
działalności politycz~1ej tych krajów a w szcztlgóln.ości współprace 
pols~o-czechosłowacka, 

Ne odcinku emigracyjnym: 
utrzymanie i wzmacnianie sie·ci organizacyj~cj, politycznej i spo
łecznej nbejmuj~cej świetowę wspólnotę polsk~; 

- włęczenie do działalności narodowej polskiej ostatnich fal uchodźcó 
z Polski; 
przesuwanie: ciężaru dziBłalności polskiej w święcie z ramion 
emigracji żołnierskie:j no n8stępnG pokolenia, 

Zyc~ę Panu Premierowi i członkom Rz~du, auy przybliżyć do celu, 
któremu wszyscy służymy: dC'l Polski Nic;;podl1....głej, Wolnej i Demokra
tycznej, 

Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Prof.dr Edwarda 
Szczeprrnika 90 zaprzysiężeniu Rz~du w dn, 2.VI~1Sa6r 

Dostojny Panie Prezydencie, Panowie Prezesi Rady Narodowej 
i Skarbu N~rodowego, Panie Gonc.::::iale, Szanowni Państwo i Drodzy Koledz 

Obejmujęc dzisiaj urz~d Prdzosa Rady ~inistrów, chciałbym 
przede wszystkim podziękować Panu Prezydentowi i przywódcom stronnict, 
politycznych za okazano mi zaufanie oraz kolegom z Rady ~inistrów ze 
gotowość do współpracy w wykonaniu powierzonych nam zadań, Przyjmujęc 
to stanowisko posłuszny zasadzie Vox populi - vox Dei, chciałbym nś
wiadczyć, że będę starał się jak najlepiej spełniać· nałożone na mnie 
obowię.zki. 
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Parafrazuję.c słowa Pana Prezydenta, zadania stojące przed nami 
o be jmu.j ę.: 
1/ Działalność zmiorzaj~c~ do przywró~enia Polsce pełn0j niepodleg-

łości~ 
2/ Pomoc Krajowi i współdziałanie z nim w obronie przed sowietyzację. 
3/ Utrzymanie konstytucyjnej ci~głości suwerennych władz Polski, 
4/ Zachowanie i rozwój postawy ~iopodl0głościowej Polaków na obczyźnie~ 

6
5// Pielęgnowanie kultury polskiej na obczyźni~. 

Troskę o.los Polaków w Zwię.zku S0wi0ckim; 
7/ Współpracę z narodami ujarzmionymi przez Sowioty. 

Naszym nac~olnym zadaniom jost akcja niupodl0głościowa na toronie 
międzynarodowym i wszystkie inne działania winny być joj podporzędko
wanc, Kicruj~c pracami Rzędu, dołożę więc starań, aby odp~wiodnic 
ułożyć hierarchię celów i dostosow8Ć do nich sposoby działania. 
W szczególności zamierzam posługiwać siQ trzuma EGspołemi wyłonionymi 
przez Rzę.d dla ściśl~ okvuślonych powięzenych zadad. 

Wśród nich widzę: 
a/ ~obilizację dla akcji nicpodlvgłościowoj polski~go uchodźstwa woj

skowego i polityczn~go różnych fal omigracji i Polaków urodzonych 
poza Krajem, zwłaszcza nesz~go młodo30 pokolu~ia: 

b/ Dzi8łslność na turoni\,; międzynarodowym w oparciu o rozpozr~Anic.: 
sytuocji w Kroju, jugo potr.zob i możliwości pomocy orsz łą.cz:-iości 
z s~si0dnimi nerodomi ujarzmi~nymi przez sowiuty. 

c/ Zapewnieniu środków finansowych i administracyjnych, podstow praw-. 
nych i skutecznej informacji dla c3łokszt~łtu naszej nicpodl~głoś
ciowcj dzia łBlności. 

~' m n, dziuję, żo w pr:Jcy tuj wezmę. udzit'lł niu tylko członkowi o 
Rady ~inistrów i Podsokret8tzo stanu, których wkrótce przedstawię 
PDnu Pr0zydcntowi do mianowanie, locz równiuż rzoczoznawcy miojscowi 
i z: pozEl W~Brytenii, no których współp:·ocę bardzo liczę. Liczę tGż 
na pomoc naszych wielu przyjaciół wśród narodów Wolnego Swiato. 
Ufsm, ŻG w tym wiolkim dziolu, k:tórc kontynuujemy już od przeszło 
40 lat, spotkamy się z zależnym od indywidualnych możliwości popar
cium Podaków wo wszystkich krojach nasz0 60 osiedlania i w naszej 
drogie.i umęczonoj Ojczyźnie;, Swiedomi weżnoaci Sprvwy,. któroj 
służymy, o poparci0 to gor~co prosimy, solonnio ·oswiadczaj,:z.c, żo 
nosz~ wspóln~ i jodynę polityczną. zas8dę just: SALUS REI PUBLICAh 
SUPR E~A LLX. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------
o·dbito z polvconis ~U!1istrs SprEJwicdliwości 
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