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TREśc DZIAŁU URZljDOWEGO: 

Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 
września 1939 r. 
Pismo ~ana Pre~ydenta Rzeczypospolitej do p. Ja· 
n~ Stanczy~a, _b. posła na Sejm, mianujące go Mi
mstrem Opieki Społecznej. 

Pismo Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do p. 
G_enerała broni Józefa Hallera, mianujące go Mi
mstrem. 

Pismo Pana Prt~ydenta Rzeczypospolitej do 
P~na ~leksandr1: ~adosia Ministra pełnomocnego 
mia2mJące go Mimstrem. 

DZIAŁ URZĘ:DOWY 

ORĘ:DZIE 

PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ 

Obywatele! 
Wyznaczony na następcę Prezydenta Rzeczypos

po~ir;ej zarząaz~niem l'ana J'rezyaenta) wyaunym 
dnia Ll września br. w chwui) gay stato się rze>;;zą 
jasną. że naczelne organa panstwa zmuszone bę
dą opuścić terytorium Pols,_,t) ażeby nie wpasć w 
ręce zdradziec~ich najeźdźców OOJąłem dztsiaJ 
urząd Prezydenta kzeczypospolitej w sk:utek zl;u
żenia go przez Prezydenta Mościckiiego pod wpty
wem okol'i,cz_ności) które uniemożliwiały Mu Jego 
wykonywanie. 

Stając w szeregu spadkobierców majestatu od
rodzonej Rzeczypospolitej w szeregu zapoczątko
wanym przez wielkiego Marszałka) oddaję na-

jt~ą. cz~ść moi!1" poprzednikom) aż do Ignacego 
Mos?ickiego) _ktory wam. Obywatele) w ostatnim 
~·~oim orędziu zapowiedział) że należy ))z przej
sciowego potopu uchronić uosobienie Rzeiczypos
politej i źródło konstytucyjnej władzy)). 

Nie_ pier~szy to _raz w naszej historii przychodzi 
Głowie Panstwa i rządowi narodowemu szukać 
schronienia poza krajem) zalanym wrogą nawalą. 

W ciągu tysiąca lat nie jeden raz bronil'iśmy 
w_lasnego bytu ~ cywilizacji ,chrześcijańskiej prze
ciwko. zwyro~malej germańskiej żądzy grabieży) 
podb?Ju. i ucisku: żądzy nie znającej ni miary, ni 
granic i sprzymierzającemu się z nią nie po raz 
pierwszy wschodniemu barbarzyństwu. 
Wierzę głęboko) że tym razem Polska krwawić 

będzie na tym wzniosłym szańcu po raz ostatni 
- że w wyniku tej wojny sztandar cywilizacji i 
sprawiedliwości zatknięty zostanie na takich gra
nicach i w taki sposób, że Polska bronić go będzie 
mogla w pokoju i skuteczn!ie. 

Wierzę głęboko, że bohaterski wkład Polski do 
wojn'!f koalicji fr<:ncusko-angielsko-polslciej nie 
b_ędzie daremny. nie tylko ,z powodu korzyś,ci mi
litarnych które zapewnił naszym sojusznikom, ale 
przez wstrząs moralny, którego owocem będzie 
ostateczne zwycięstwo,. 

Dla tego zwycięstwa krwawiła armia nas!Za i ,ca
la nasza ludność z męstwem, którego nieśmiertel
nvm sym!'ol~m stała się W ar sza wa. Dla tego zwy
ci~stwa zcił1'!-ierz polski walczyć będzie nadal ra
mię w _ramię ~ naszymi sojusznikamri na lądzie, 
morzu i w powietrzu. Dla tego zwycięstwa praco
w_ać będ~ie każdy Polak) gdziekolwiek by był. pod 
kim:ow,n1;0twem Rządu jedności i obrony narodo
weJ, k:tory z gen. Władysławem Sikorskim na 
czele ~zisiaj powolaJlem. Dla tego zwycięstwa pra
co~ac bę<!,ą_ ze wszystkich sil Polscy, których go
dzi,na dzie.~owa zasta_la poza grawicami kraju, a 
ktorych ofiarny patriotyzm. jako Prezes Związiku 
Polaków Zagranicą, tak dobrze moglem poznać i 
~cen~ć. Najdostojniejszym ich uosobieniem był, 
Jest i bę~zie Ignacy 1:a1er~ski. Dla teqo zwycię
st'!'°a kazdy z nas pos'UY!ęci wszystko, ażeb11 syno
wie nasi żyli i pracowali w świecie. w 7dórymby. 
wedle ,sl_ów_ Józefa PtlSUJdskiegó, żbyt wiele nie-
prawosci nie oylo. . . . 

Wierzę niezłomnie, że w tej walce o najwyższe 
dobra moralne ludzkości. Bóg Wszechmogący zni
weczy zł? i pozwoli zatryumfować dobru, by do
konało się posłannictwo naszego narodu. 

Dan w Paryżu w Ambasadzi.e Rzeczypospolitej 
Polskiej dnia 30 września 1939 r. 

Prezydent Rzec:z~pospolitej 

( - ) Władysław Raczkiewicz 

-oOo-

MIANOWANIE MINISTRA 

OPIEKI SPOŁECZNEJ 

Do Pana Jana Stańczyka 
byłego Posła na Sejm 

Mianuję Pana Ministrem Opieki Społecznej. 

Paryż, dnia 2-go października 1939 r. 

Prezyd~nt Rzeczypospolitej 
(-) Władysław Raczlciewicz 

Prezes Rady Ministrów 
(-) Władysław Sikorsk1i 

-oOo-

MIANOWANIE MINISTRóW 

Do Pana Generała Broni 

JóZEF A HALLERA 

Mianuję Pana Generała Ministrem. 

Paryż, dnia 3-go października 1939 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
( - ) Wlady8.law Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów 
(-) Władysław Sikorski 

-oOo-

Do Pana Aleksandra LADOSIA 

Ministra Pełnomocnego 

Mianuję Pana Ministrem 

Paryż, dnia 3-go października 1939 r. 

Prezydent R·zeczypospolitej 
(-) Władysław R(J)czkiewicz 

Prezes Rady 1vlfaistrów 
(-) Władysław Sikorski 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

Z KANCELARII P. PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ 

Pan Pre·zyd.:mt Rzeczypospolitej zaprzysiągł w 
dniu 2 października br. byłego Posła na Sejm, Pa
na Jana Stańczyka, mianowanego Ministrem Opie
ki Społecznej . 

zer Haller Narodową Partię .Pracy, a 1v1m1ster 
awksander Ladoś Stro1mictwo Ludowe. 

-000-

, Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w dnm 
2-go pażdziernika p. Leona Noel, arnoasadora 
1<'rancJ1 w Polsce, p. Ge11erała Denain, Szeta iVliSJi 
Wojskowej l<'rancuskiej w Polsce i p. M. Biddle 
Amoasadora Stanów ZJednoczonych w Polsce. 

-oOo-

Pan Prezydent Rzc-czypospolitej przyjął w dniu 
3-go października br. przedstawicielstwo emigra
cji polskiej we Francji w osobach pp.: Jozefa 
Szymanowskiego, Pre·zesa Polskiego c entralnego 
Komitetu Obywatelskiego we Francji, Ks. dr. Fr. 
Cegiełki, Rektora Misji Katolickiej Polskiej w Pa
ryżu, Prof. dr. Pomian-Poże·rskiego, oraz Piotra 
Kalinowskiego, Sekr'etar~a Generalnego Komitetu. 

Delegacja którą przedstawił Panu Prezycientowi 
Konsul Generalny R.P. w Lille i Delegat Ambasa
dy R.P. w Paryżu do Spraw Wojskowych Alek
sander Kawałkowski , złożyła Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej zapewnienie gotowości wychodz
twa polskiego we Francji do jaknajwiększych wy
siłków organizacyjnych i wojskowych na polu 
dalszej walki o uwolnienie· Rzeczypospolitej od 
najazdu niemiecko-rosyjskiego oraz poinformowa
ła Pana Prezydenta o pracach Polskiego Central
nego Komitetu Obywatelskiego, grupującego wszy 
stkie stowarzyszenia i organizacje wychodźtwa 
polskiego we Francji na zasadach zjednoczeuia 
narodowego. 

-oOo-

Z PREZYDIUM RADY MINISTRÓW 

W poniedziałek dnia 2-go października b.r. 
o godz. 18-ej odbyło się posiedzenie Rady Minis
trów pod przewodnictwem Pana Prezydenta Rze
czypospolitej, Władysława Raczkiewicza, poświę
cone bieżącym pracom Rządu. 

-o O o--

Pan Prezrn Rady Ministrów gen. dyw. Władys
ław Sikorski przyjął w dniu 3-go października b.r. 
przedstawicielstwo emigracji polskiej we Francji 
w osobach: pp. Józefa Szymanowskiego, Prezesa 
Polskiego Centralnego Komitetu Obywatelskiego 
We Francji, Ks. dr. Fr. Ce-giełki, Rektora Misji 
Katolickiej Polskiej w Paryżu, prof. dr.. Pomian
Pożerskiego oraz Piotra Kalinowskiego, Sekreta -
rz,a Ge:ieralne-go Komitetu. 

Delegacja, którą przedstawił Panu Prezesowi 
Rady Ministrów Konsul 'Generalny R.P. w Lille 
i Delegat Ambasady R.P. w Paryżu do Spraw 
Wojskowych AleKsander Kawałkowski, złożyła 
Panu Prezesowi Rady Ministrów zapewnieni·e go
towości wychodźtwa polskiego we Francji do jak
największych wysiłków organizacyjnych i wojsko
wych na polu dalszej walki o uwolnie=nie Rzeczy
pospolitej od nr:jazdu niemiecko-rosyjskiego ora'.Z 
poinformowała Pana Prezesa "Rady Ministrów o 
pracach Polskiego Centralnego, Komitetu Obywa
telskiego, grupującego wszystkie stowarzysz'enia 
i organizacje wychódźtwa polskiego we· Francji 
na zasadach zjednoczenia narodowego. 

-oOo-

Z MINISTERSTW A 

SPRAW ZAGRANICZNYCH 

~an Prezyd~nt _R·zeczypospolitej zaprzysiągł w 
dmu 3 pazdzwrmka b.r. Generała broni Józefa 
Hal!era ~ Ministra pełnomocnego Aleksandra La
dosia mianowanych Ministrami. 

Ambasadorowie i Posłowie Rzeczypospolitej Pol
skiej złożyli u Rządów, przy których są akredyto
wani, następujący protest przeciwko umowie, pod
pisanej w Moskwie dnia 28 września 1939 r. po
. międzv Rządem Rzeszy Niemiećkie·.i a Rządem Min~ster Jan Stańczyk· reprezentować będzie w 

Rządzie Polską Partię Socjalistyczną, Generał Jó- Związku Socjalistycznych Republik Rad: 



2 

"W obliczu niesłychanego pogwałcenia uświęco
nych praw Państwa Polskiego i Narodu Polskie
go, które· stanowi umowa podpisana pomiędzy 
Niemcami i Związkiem Socjalistycz11ych Republik 
Rad w dniu 28 września, rozpor;:ądzająca obsza
rami Rzeczypospolitej Polskiej na korzyść dwuch 
Państw napastniczych, podnoszę w imieniu Rządu 
Polskiego, jaknajbardziej formalny i jaknajbar
dziej uroe.::ysty protest .przeciwko temu niesłycha
nemu gwałtowi, dokonanemu z pominięciem wszy-

Wydawca: Polska Agencja Telegraficzna. 
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stkich ~obowiązań międzynarodowych i wszyst- wy, Lwowa, Wilna, Gdyni, Modlina i tylu innych 
kich zasad moralności ludzkiej. miast w całej Polsce, Naród Polski jasno wykazał 

Polska nie uzna nigdy tego aktu niesprawiedli- wobec świata swą wolę niezłomną aby być wol
wości i gwałtu i silna sprawiedliwością swej spra- nym i niepodległym. 
wy nie- zaprzestanie walczyć aż do dnia, gdy ob· Opierając się na swoich sprzymierzach i na jed
szar jej zostanie uwolniony od najeźaźcy, a jej nomyślnych sympatjach wszystkich krajów, sza
słuszne prawa nie zostaną w całości przywrócone. nujących wolnaść i godność międzynarodową, Pol· 

Przez opór bohaterski swej armii, przez poświę- ska prowad·::ić będzie walkę wszystkiemi środka· 
cenie patriotyczne całej ludności, które wyraziło mi, będącemi w jej dyspozycji, ufna w swą przy
się w obronie do ostateczności stolicy - ·Warsza- 1 szłość i w ostateczne zwycięstwo". 

Tłoczono w Drukarni "Polaka we Francji'· Redaktor Tadeusz swięcicki. 




