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powołuję na członka Rady Narodowej R.P. z tytułu powołania przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej na okres kadencji Rady Narodowej roz
poczynającej się w dniu 10 czerwca 1989 roku następującą osobę: 

1. Pana Zygmunta Szadkowskiego w Londynie 

PREZES RADY MINISTROW PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/Prof.dr.Edward Szczepanik /-/ Kazimierz Sabbat 
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ZARZ~DZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 30 maja 1989 roku 

o powołaniu członka Rady Narodowej Rzeczypospolitej Pol
skiej z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Na podstawie art. 1 /1/ statutu Rady Narodowej R.P. /Dz.U. 
R.P. No.3 poz. 3 z 1977 r./ oraz art. 1 punkt C dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej o zmianie załącznika do statutu Rady Narodowej 
R.P. /Dz.U.R.P. No. 3 poz. 6 z 1983 r./ 

powołuję na członka Rady Narodowej R.P. z tytułu powołania przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej na okres kadencji Rady Narodowej roz
poczynającej się w dniu 10 czerwca 1989 roku następującą osobę: 

1. Pana Jana Kazimierskiego w Londynie 

PREZES RADY MINISTROW 

/-/ Prof.dr.Edward Szczepanik 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Kazimierz Sabbat 

ORjDZIE NA ROCZNICj KONSTYTUCJI 3 MAJA 

Każdy naród o historycznych tradycjach przeżywał dni chwały 
i dni smutku. Nie brak ani jednych ani drugich w naszej narodowej 
historii. 

W historii narodu naszego wysuwa się na czoło pamięć 
o Konstytucji 3 Maja. 

Była ta konstytucja wyrazem mądro~ci politycznej, zapowiedzią 
reform społecznych i politycznych, nadzieją na odrodzenie i umocnie
nie kraju. Głosiła ideje postępowe wyprzedzające stan umysłów 
w Europie. Była zapowiedzią nowoczesnego my~lenia i organizowania 
Państwa. 
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Została obalona przez obcą i zawistną przemoc, przy współ
działaniu rodzimej małości i samowoli. Ale jej dziedzictwo i jej 
pamięć po~woliła Polsce przetrwać dzieje lat rozbiorów. 

Dziś kiedy Polska wchodzi w okres zmian, narodowi powinny 
przyświęcać te same zasady i te same ideały Polski prawdziwie nie
podległej i wolnej i prawdziwie demokratycznej. 

Londyn, 3 maja 1989 roku PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Kazimierz Sabbat 

DZIAŁ NIEURZ~DOWY 

PRZEMOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
podczas składania Mu Życzeń Imieninowych w dniu 4 marca 1989 r. 

Od trzech tygodni toczą się w Warszawie rozmowy "okrągłego 
stołu" między partią i władzą komunistyczną z jednej strony, a 
z drugiej strony przedstawicielstwem opozycji, ściślej mówiąc 
głównej jej grupy skupionej wokół "Solidarności"; przedstawiciel
stwom powołanym przez Wałęsę osobiście, a więc bez formalnych 
pełnomocnictw. · 

Jakaż to niezwykła zmiana! Po rozgromieniu Solidarności, 
po okresie stanu wojennego, po ośmiu latach uporczywych i bez
względnych prześladowań, więzień, skrytobójczych mordów, władza 
komunistyczna zaprasza opozycję, co prawda tzw. "opozycję 
konstruktywną" do rozmów. Sam ten fakt jest miarą zmian w położe
niu wewnętrznym i zewnętrznym Polski. Wzmacnia te zmiany fakt 
zmian podobnych a nawet dalej idących na Węgrzech a także prze
jawy narodowych dążeń w krajach na obrzeżu Związku Sowieckiego, 
zwłaszcza wśród naszych sąsiadów bałtyckich. 

Jakie jest źródło tej zmiany, a w szczególności zmiany 
w Polsce? Co zmusiło reżym komunistyczny w Polsce, po długich 
oporach, do rozmów? Bankructwo systemu komunistycznego. przede 
wszystkim systemu ekonomicznego, ale także politycznego, społecz
nego i kulturalnego. Po 45 latach rządów doktryny komunistycznej, 
Polska, tak jak i inne sąsiednie kraje zniewolone, jest w osta
tecznym upadku. Gospodarka w ruinie, przemysł przestarzały 
i niewydolny, zadłużenie zagraniczne katastrofalne, brak towarów, 
nędza mas, inflacja, strajki robotnicze. Solidarność nie dała się 
złamać i trwa nadal. Niezależna działalność polityczna rośnie 
na sile, kraj podminowany jest wielką siecią wydawnictw podziemnych 
prawie jawnych. Kraje kapitalistyczne odmawiają dalszych pożyczek 


