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CZESC II 

DZIAŁ URZEDOWY 

OSWIADCZĘNIE RZADU RZECZYPOSPOLITEJ NA UCHODZSTWIE 
"w sprawie uchwały Sejmu w Warszawie w dniu 

29 grudnia 1989 rokn",z dnia 8 stycznia 1990 r. 

W dniu 29 grudnia 1989 r. Sejm w Warszawie powziął 
uchwałę o powrocie nazwy naszej Ojczyzny z "Polskiej Rzecz
pospolitej Ludowej II do "Rzeczpospolitej Polskiej". w· tym 
samym dniu Sejm uchwalił przywrócenie korony naszemu godłu 
państwowemu, jakim jest orzeł biały. Uchwalono też usuniącie 
z konstytucji zdania o przewodniej roli partii komunistycznej 
i że Polska, jako państwo socjalistyczne, musi mieć socjali
styczny system gospodarczy, zmieniając to na "Polska będzie 
praworządnym państwem demokratycznym". Uchwały te muszą być 
jeszcze przyjęte przez Senat, w którym"Solidarność" dysponuje 
prawie wszystkimi głosami. 

Zmiany te byłyby godne pełnego uznania, gdyby nie to, 
że są one "czekami bez pokrycia". Same zmiany w konstytucji 
nie zmieniają jej podstawowych założeń. Struktura państwa 
nadal opiera się na komunistycznych przesłankach, które naród 
polski odrzuca w sposób zdecydowany. Obecna sytuacja Polski 
jest taka, że komuni~ti, silnie związani z Moskwą, za plecami 
"Solidarności" nadal sprawują władzę i panują w życiu gospo
darczym. Prezydent państwa jest wszechwładnym dyktatorem. 
Trzyma w swoich rękach wszystkie dziedz.:hy władzy : wojsko, 
milicję, wymiar sprawiedliwości, administrację terenową i 
służbę dyplomatyczną. Gen. Wojciech Jaruzelski, któremu od
dano ten urząd na sześć lat, ma haniebną przeszłość poli
tyczną. 

Jedynym wyjściem do przyjęcia przez naród polski jest 
usunięcie sowiecko-polskiego aparatu zastraszania i zapewnie
nie, że wojsko polskie nigdy nie wystąpi przeciwko własnemu 
narodowi; przeprowadzenie wolnych wyborów do władz ustawo
dawczych; wybór Prezydenta Rzeczypospolitej i powołanie no
wego rządu. Zadaniem Rządu R.P. na Uchodźstwie jest pomoc 
rodakom w Kraju w osiągnięciu tych celów.i' poza ich istotną, 
lecz odrębną stroną konstytucyjną. 

Londyn, 8 stycznia 1990 r. RZĄD R.P. NA UCHODZSTWIE 
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DZIAŁ NIEURZEDOWr 

Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzeczypospolitej 
Ryszarda Kaczorowskiego podaje do wiadomości 
tekst przemówienia wygłoszonego na spotkaniu 
noworocznym w siedzibie Prezydenta Rzeczypospo
litej w Londynie w dniu l stycznia 1990 roku. 

Panie Prezesie Rady Ministrów, Panie przewodniczący Rady 
Narodowej R.P. Panie Generale : 

Dziękuję za życzenia złożone Rzeczypospolitej Polskiej 
na moje ręce. Dziękuję również za życzenia osobiste. Po raz 
pierwszy występuję na noworocznej uroczystości po objęciu 
przez mnie Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na
stąpiło ono w okolicznościach dramatycznych, spowodowanych 
nagłym zgonem mego nieodżałowanego Poprzednika, ś.P. Kazimierza 
Sabbata, 19 lipca 1989 roku. 

W roku ubiegłym wydarzenia, jak je przedstawił Pan 
Premier oraz Pan Przewodniczący Rady Narodowej R.P., zarówno 
w naszej ojczyźnie jak i sąsiadujących krajach pozostających 
dotychczas pod hegemonią sowiecką, po raz pierwszy od czter
dziestu pięciu lat wywołały nadzieje na lepszą przyszłość. 

W drugiej połowie 1989 roku, koła historii obracały 
się znacznie szybciej i wypadki w Europie Srodkowej zaskaki
wały opinię publiczną świata zachodniego zarówno swoim na
tężeniem, jak też rozmiarami i masowo3cią protestów. 

Po czterdziesta-pięcioletniej dyktaturze komunistycznej, 
narody z Polską na czele upomniały się o swoje naturalne 
prawo do życia w wolności i poszanowania godności ludzkiej. 

Patrzymy na pokojową przebudowę życia politycznego 
w naszym kraju ze zrozumiałym zniecierpliwieniem, bo chcie
libyśmy aby cel, dla którego pozostaliśmy i pracowaliśmy poza 
krajem został osiągnięty jak najszybciej. 

Bierzemy też pod uwagę, że proces sowietyzacji naszej 
ojczyzny trwał przez prawie pół wieku, że państwo komunistyczne, 
które nosiło nazwę PRL, używało do tego całej swej administracji, 
skarbu, szkolnictwa, służby wojskowej i organizacJi społecznych. 
Kierowało wszystkimi przejawami życia kulturalnego. 
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Znakomita część narodu jak to podkreślił Pan Premier 
oczekuje od rządu Tadeusza Mazowieckiego zmian i poprawy wa
runków bytowania, a w dalszej kolejno1ci wolnych wyborów. 
Kilkumiesięczny okres jego rządów nie dał jeszcze odpowiedzi 
na te oczekiwania, ale nastąpiła poprawa wolności obywatelskich 
i stopniowe usuwanie przepisów, które dławiły normalny rozwój 
społeczeństwa. Wierzymy, że proces odbudowy życia demokratycz
nego zakończy się pełnym powodzeniem. 

Zapowiedziane na wiosnę wybory samorządowe usprawnią 
zapewne działanie demokratycznych struktur na najniższym 
szczeblu i pozwolą na przygotowanie się do wyborów parlamen
tarnych w terminie wcześniejszym niż zapowiadano. Od sposobu 
ich przeprowadzenia, powszechności i wolności wyborów zależna 
jest przyszłość Polski. 

Emigracja polityczna, której powstanie wiąże się z od
rzuceniem przez Rząd Rzeczypospolitej dyktatu jałtańskiego, 
w wypowiedziach moich popr~edników, poczynając od Prezydenta 
Władysława Raczkiewicza, wyraźnie mówiła o obowiązku konsty
tucyjnym nałożonym na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Prezydent Raczkiewicz w orędziu z dnia 29 czerwca, 1945 roku 
oświadczył : 

"Prawo Rzeczypospolitej włożyło na mnie obowiązek 
przekazania po zawarciu pokoju urzędu Prezydenta Rzeczypospo
litej w ręce następcy powołanego przez Naród w wolnych od 
wszelkiego przymusu i wszelkiej groźby, demokratycznych 
wyborach. Uczynię to niezwłocznie, gdy Naród będzie w stanie 
wyboru takiego dokonać". 

W oczekiwaniu na zaistnienie takich warunków nastąpił 
podział ról między kraj i emigrację. Ruchy wolnościowe w 
kraju wywalczały swobody obywatelskie i poszerzały margines 
wolności środkami tam dostępnymi. 

Ze swej strony emigracja niepodległo1ciowa nie tylko 
organizowała pomoc materialną, która pozwalała przetrwać 
trudne warunki bytowania, ale była głosem zniewolonego kraju, 
upominając się między innymi o zwolnienie więźniów poli
tycznych z Księdzem Stefanem Kardynałem Wyszyńskim na czele. 
Spieszyliśmy z pomocą w czasie klęsk żywiołowych i byliśmy 
zawsze gotowi przyjść z pomocą na cele ogólna-społeczne, 
charytatywne, idrowotne, wychowawcze i kulturalne. Nie pozwo
liliśmy, aby krzywdy wyrządzone narodowi polskiemu, z hasłem 
"Katyń" na czele, zostały zapomniane. 

Stworzyliśmy poza krajem szereg domów wydawniczych , 
skąd płynęły ćą kraju tysiące tomów mówiących prawd~ o naszej 
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przeszłości. Wśród obcych prowadzili~my działalno~ć zmie
rzającą do przywrócenia Polsce prawa do wolności i decydo
wania o własnym losie. 

Możliwości wejścia na drogę do pełnej wolno~ci są 
teraz większe niż kiedykolwiek w ostatnim półwieczu. Wola 
zwycięstwa i determinacja narodu w doprowadzeniu kraju do 
suwerennego bytu o tym zadecydują. 

Ruchy wolnościowe i partie polityczne mają szczególną 
rolę do spełnienia. Do nich należy zorganizowanie społeczeń
stwa i przygotowanie go do udziału w przyszłym rządzeniu pań
stwem poprzez wolne wybory i demokratyczną kontrolę admini
stracji. Mają one za zadanie opracowanie swoich programów 
i przygotowanie swoich zespołów kierowniczych do nadchodzących 
wyborów. Wszystkie ugrupowania opozycjne do systemu so
wieckiego, a specjalnie te, które głoszą hasła pełnej nie
podległości, mają nasze poparcie. 

Mamy jedną wspólną ojczyznę. Jej dobro, rozwój i 
szczęście wszystkich obywateli jest naszym celem naczelnym. 

W tym pierwszym dniu Nowego Roku kieruję tradycyjne 
życzenia do wszystkich Polaków w kraju i na wszystkich kon
tynentach świata, by w służbie dla Polski nie ustawali z na
dzieją, że niezadługo będziemy mogli przy pomocy Bożej bez 
przeszkód połączyć nasze wysiłki w pracy dla dobra Rzeczy
pospolitej. 

Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwo1ci 
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