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TREś6 DZIAŁU URZĘDOWEGO: tym, że na czas dzfałania sEy wyższej t~rmin od- dysponuje cały naród wniosłaś wkład najwspa-
bycia głosowania ulegnie z konie·czności za wiesze-

Przemówienie· Pana Prc..:ydenta Rzeczypospoli- . . . . . . . 
';ej z dnia 30 listopada 1939 r. mu, ze zatem odbędzie się ono po zwyc1ęsk1eJ 

nialszy. Umożliwiłaś nam ponadto udaremnienie 
nieprzyjacielowi dywersji, skierowanej przeciw
ko ciągłości istnienia naszego państwa przez to, · I wojnie i zawarciu pokoju. 

Pismo Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do 
Pułk . Adama Koca zwalniające go z urzędu 1'li- · Wybory przeprowadzone zostaną wtedy na r:od że nim wraża przemoc wkroczyła w Twoje mury 
nistra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu. Jtawie demokratycznej ordynacji wyborczej, w zdążyliśmy utworzyć we F'rancji prawowity Rząd 

Pismo Pana Pn.:..:ydenta Rzeczypospolitej do taki sp.osób, a~y N~ród, w ~\czym ni~ krępawa- Rzecz.ypospolitej, zdolny do prowadzmi.1 nadal 
P. Dr. Henryka Strasburgera zwalniające go :... nym g_;osowaruu mogł usta.he podstawy rządze- wojny koalicyjnej w wykonaniu naszych przy
u:r:z~du _Podsekretarza Stanu w Prezydium łtady nia, które pogoci'..:ić winny zasadę sprawnie dzia- mierzy, Odbudujemy Cię, Warszawo, wspanialszą 
M1mstrow. ł · d 1 . · · · · · b , , aJącego rzą u z na ezytym1 uprawmemami mż y,as, bo na miarę Twojego poświęcen~a. 

Pismo Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do 
P. Dr. Henryka Stras~urgera mianujące go Mi
nistrem Skarbu craz Przemysłu i Handlu. 

przedstawicielstwa narodowego. Chylimy również czoła przed nieugiętą posta-
Zarówno ja, Pre·zydent Rzeczypospolitej, j~ •. wą i bohatc;ską obroną załóg Modlina, Wester

Rząd, korzystający przejściowo z serdecznej goś- platte, Helu, Lwowa, i setkami innych redut wol
ciny sprzymierzonej Francji, uważamy się t edy i ności, rozsianych po całym kraju. Pismo Pana Prezydenta E:~eczypospolitej do 

Pułk. Adama Koca mianujące go Podsekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Skarbu oraz Przemysłu 
i Handlu. 

Dekret Prezydenta Rze·czypospolitej z dnia 30 
listopada 1939 r. o urlopowaniu pracowników kon
traktowych, umysłowych i fizycznych. 

:.;a mandatariuszy kraju, na okres wojny, ktoreJ Wr,:.:ystko co jest w naszej mocy uczynimy, aby 
losy niosą Wam tyle niezasłużonych cierpień i już t eraz Polsce całej przyjść z jaknajbardziej 
upokorzeń. wydajną pomocą, by już teraz choć w części 

W ramach Konstytucji kwietniowej postano- ulży~ Waszym cierpieniom i nędzy. 

(Przedruk z .,Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej" Nr. 101 poz,. 1004) 

wiłem te jej przepisy, które uprawniają mnie do ślubujemy, że uczynimy wszystko, aby tę woj-

samodzidnego działania wykonywać w ścisłym 

porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów. 

Ukazał się Nr. 101 -Dziennika Ustaw Rzeczy- Postanowienie to zamierzam nietylko wykony-
pospolUej Polskiej z dnia 1 grudnia 1939 r. i za- wać osobiście, lecz tę moją wolę przekazałem rów
wiera . na_stępujące Dek rety Prezydenta Rzeczy- nież gen. Kazimier:wwi Sosnkowskiemu, wyzna-
pospoliteJ: · t p d t 
Po.z: 1003-z dnia 30 listopada 1939 r. o wstrzy- ! czonemu pr~ez~mme ~a na?. ę~cę_ ~ezy en a 
maniu wypłat uposażenia urzędnikom ·i niiższyrn Rzeczypospoht0J, w razie oprozmema się urzędu 
funkcjo_nariuszom państwowym przeniesionym w Prezydenta przc·d zawarciem pokoju. 
stan nieczynny, lub zwolmony.m z~ służby bez Pragnąc by opinia publiczna znala:c.:ła już te-
praw emerytalnych, oraz o udzie,Zan,iu bezpłatne- ' . . , . . . . . 
go urlopu urzędnikom. i funlccjonariuszom niż- raz wyraz, o ile moznosc1, Jak naJbardz1eJ wszech-
szym urzędów zagranicznych R.P. stronny, zamierzam wkrótce powołać do życia 

P?z : 1004-z . drfia 30 listopada 1939 r. o urlopowa_ Radę Narodową jako ciało opiniodawcze, które 
niu pracownikow kontraktowych, umysłowych i kł d , . b d . · d · · h b t l_. fi zycznych. s a ac się ę zw z naJgo meJszyc o ywa e 1, 

Poz: 1005-z dnia 30 l:stopada 1939 r. w spraW'ie znajdujących się na Zachodz,ie i repn:.:entujących 
uposażenia Prezesa Rady Mrinistrów, Ministrów wszystkie kierunki myśli politycznej. łtaaa ta 
i Podselcretarzy Stanu. powołana będzie do omawiania najważniejszych 

zagadnień państwowych. Mam niepłonną naC::..:ie-

nę ramię przy ramieniu z sprzymierzonymi ·.:: na· 
mi wielkimi i szlachetnymi narodami Francji i 
Angli.i doprowadzić do zwycięskiego końca -
wojnę, która narzucona nam została przy pogwał
ceniu podstawowych zasad, praw i obyczajów cy
wilizowanych narodów, a od której wyniku zale-ży 
nie tylko nasz byt niepodległy, ale najświętsze do
bra lucLkości. 

W tym celu tworzymy we I?rancji i w Wielkiej 
Brytanii Armię lądową i powietrzną, pod dowó
dztwem Generała Władysława Sikorskiego, Na
czelnego Wodza i Generalnego Inspektora :::iil 
Zbrojnych - a nasza Marynarka Wojenna,· któ
rej przebicie· się przez pierścień wroga stanowi 
jedną z najświetniejszych epopei morza - już 

:zdobywa świeżą sławę przy boku sprzymierzonej 
floty angidskiej. 

Ukazał się Nr-. 102 Dziennika Ustaw Rzeczy
pospolitej Polskiej)) z dnia 2 grudn,ia 1939 r. i za
wiera następujący Dekret Prezydenta Rzeczypos
politej: 
Poz : 1006-z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważ
nościt aktów prawnych wła,d,z okupacyjnych. 

ję, że nadal będziemy korzystać z autorytetu mo- Po zwycięskiej wojnie otworzymy wszyscy ra
ralnego Prezydenta Ignacego Paderewskie-go, zem nową promienną kartę życia Rzeczypospoli
wielkiego patrioty, otoczonego miłością i L:..:acun- t ej; a więc zapewnimy poszanowanie prawa i woł
kiem wszystkich Polaków. ' n ości jednostki, przeprowadzimy gruntowne· re-
Największe znaczenie przywiązywać będziemy formy społeczne, któreby umożliwiły oparcie po 

Ws Yscy do W S Ych gł S ' adch d h tęgi państwa na silneJ·, możneJ· i oświeconeJ· wars·· 
Ukazał się Nr. 103 Dziennika Ustaw Rze1:;zy- z a z o ow, n o zącyc z 

pospolitej Polskiej z dni,a 6 grudnia 1939 r. i kraju, starając się stosować wL:..:ystkie nasze po- twie, chłopskiej , tak zawsze przywią·~anej do zie-
zaw iera następujący Dekret Prezydenta Rzeczy- cz,ynania do tego, co według naszego najlepszego mi ojczystej, krwią jej obficie zroszonej, a która 
pospolitej: 
Poz : 1007-z dnia 30 listopada 1939 r. o odpo
wiedrialności oficerów za działalność w czas•ie 
kampanii wojennej 1939 r. 

DZIAŁ URZĘ:DOWY 

-000-

P RZE M ó W I EN IE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

W dniu 30 listopada b.r. Pan Prezy
dent Rzeczypospolitej Polskiej, Włady
sław Raczkiewicz, wygłosił w polskiej 
rozgłośni paryskiego radia następujące 
przemówienie: 

"Obywatele R:eczypospolitej ! 

Na wniosek Rządu rozwiązałem Sejm i Senat. 
W wykonaniu przepisów art. 32 Konstytucji 
kwietniowej zar:.:ądziłem dzisiaj nowe wvbory z 

rozumienia, tak utrudr,ionego przez ciężkie wa- tak licznie odczuwa dotąd brak własnego zagonu ; 
runki łączności _ Waszą jest wolą i Waszym jest na wzrastającej stale liczbie patriotycznego ro
życzeniem. Liczyć się będę z Waszymi uczuciami botnika i inteligencji pracującej, tak wytrwale i 

ofiarnie przechowującej nasz dorobek kultural-
1 i myślami Wa5:.:ymi więce~, niż gdybym rezydo- ny. A wre~:.:cie ułożymy zgodne współżycie wszy-

ł wał na Zamku w Warszawie, wybrany prze-z Was tk· h · · 1 k' · · k ł h b t . s ic na ziemi po s ieJ zamwsz a yc o ywa e-
. w wolny~ ~łoso';,amu. . ,, , . li, bez różnicy wyznania i narodowości, 
r Gdy mowię w Warszawie , to wspolme z Wa-, N . d t t ·, · 1 d , · · · k. · . . . . . . . 1e o yczy o oczyw1sc1e u nosc1 mem1ec 1eJ, 
j :°1. boleJę nad zmszczeme~ ~as:.:~J uk~chaneJ m ~- gdyż poza wyjątkami, które potrafimy ocenić:, 
sm1ertelną chwałą oprom1emoneJ stolicy, do kto- będzie· ona musiała ustąpić razem z najeźdźcą , 
rej herbu weszły oto po wieczne czasy barwy Vir- który niechaj wie, że za czyny zbrodni, :.;nęcania 
tuti Militari, oraz dewiza ''Honor i Ojc.:..:yzna". się i pastwienia nad bezbronnymi będzie indyVv'i
Wiemy już dzisiaj, Warszawo, ile poniosłaś ofiar, alnie karany z całą surowością prawa, choćbyś
ile z Cie·bie leży w gruzach, ile przeniodaś i prze- my sprawców i wykonawców tych bestialstw mie
ncsisz bólu i upokorzeń. Ale obrona Twoja, która li wydobywać z pod ziemi. 
imię Polski wyniosła na szczyty bohaterstwa nie 
poszia na marne. Oczy nas w~:.::ystkich z grozą,. 

ale z jakąż dumą patrzyły na Ciebie. 
Imię Twoje powtarzały usta świata całego . Do 

ogromnego skarbu moralnego którym obecnie 

Nif:mcy i Moskwa nie po raz pierwszy zaprzy

sięg;,y zniszczenie Narodu i Państwa polskiego. I 
tym razem próżne będą ich wysiłki - rozszarpa
ne dziś obszary Rzeczypospolitej nie pozostaną 
w ręku drapieżców. Polska tak jak w ciągu wie-
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ków stanowić będzie nieprzezwyc1ęzoną zaporę I 
nie tylko dla fali :;:dziczalego germanizmu, który 1 

zapragnął wszystkiego dokoła siebie, lecz również 
przeciwko moskiewskiemu barbarzyństwu, które 
w takim samym stopniu zagraża naszej zachod

niej cywilizacji i etyce chrześcijańskiej. 
O ich obronę, o Honor i Wolność Ojc:..:yzny, o 

świętą wiarę naszą - o · Boga - przeciwko po
gaństwu i bezbożnictwu - przyjęliśmy bój . 

I bój ten wygramy.'' 

-oOo-

ZWOLNIENIE MINISTRA SKARBU 

·oRAZ PRZEMYSŁU I HANDLU 

Do Pana 

PUŁKOWNIKA ADAMA KOCA 

Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu 

Zgodnie z Pańskim życzeniem zwalniam Pana 

~ urzędu Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Han- I 
dlu. I 

Prezydent Rzeczypospolitej 

(-) Wla.dyslaw Raczk iewicz . 
Prezes Rady Ministrów 

(-) 

Angers, dnia 9 grudnia 193D r . 

-oOo-

Sikorski 

ZWOLNIENIE PODSEKRETARZA STANU 

W PREZYDIUM RADY MINISTRÓW 

Do Pana 

Dr. HENRYKA STRASBURGERA 

Podsekretarza Stanu 

w Pre·zydium Rady Ministrów 

MIANOWANIE PODSEKRETARZA STANU 

W MINISTERSTWIE SKARBU 

ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU 

Do Pana 

PUŁKOWNIKA ADAMA KOCA 

Mianuję Pana Pcdsekretarzem Stanu w Minis

terstwie Skarbu oraz Przemysłu i Handlu. 

Prezydent Rze·czypospolitej 

(-) Władysław Raczk iewicz 

Prezes Rady Ministrów 

(-) Sikorski 

Minister Skarbu 

oraz Przemysłu i Handlu 

(-) Henryk Strasburger 

Angers, dnia 9 grudnia 1939 r. 

-oOo-

DEKRET 

Z DNIA 30 LIS TOP ADA 1939 R. 

O URLOPOWANIU PRACOWNIKóW KON

TRAKTOWYCH, UMYSŁOWYCH 

I FIZYCZNYCH 

(Przedruk z ''Dziennik'a Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej" Nr. 101 poz. 1004) 

Na podstawie art. 79 ust. (2) Ustawy Konsty
tucyjnej stanowię co następuje: 

Art. 1. 

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności 
-vywołanych wojną, właściwa władza może udzie· 
lić bezpłatnego urlopu pracownikom kontrakto
wym, umysłowym i fizycznym, z którymi zawar
te zostały umowy o pracę przed dniem 1 paździer
nika 1939 r. 

Art. 2. 
Pracownik, który korzysta z urlopu bezpłatne· 

go, obowiązany je·st stawić się na wezwanie właś
ciwej władzy do pracy w terminie nie dłuższym 
jak 3 miesięcy kalendarzowych od dnia otrzyma
nia wezwania, w przeciwnym razie umowa o pra-

ł cę ulega rozwiązaniu. 

Sta -1 Art. 3. Zwaln~am Pana z urzędu Podsekretarza 

nu w Prezydium Rady Ministrów. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

(-) Władysław Raczkiewicz 

Prez·cs Rady Ministrów 

(-) Sikorsk i 

Angc·rs, dnia 9 grudnia 1939 r. 

-oOo-

MIANOWANIE MINISTRA SKARBU 

ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU 

Do Pana 

Dr. Henryka STRASBURGERA 

Mianuję Pana Ministrem Skarbu oraz Przemy

słu i Handlu. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

( - ) Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów 

(- ) Sikorski 

Angers, dnia 9 grudnia 1939 r . 

-ooo-

Wykonanie de·kretu niniejszego powierza się 
'Ministrowi Opieki Społecznej, Ministrowi Skarbu 
oraz innym właściwym Ministrom. 

Art. 4. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

(-) Władysław Raczkiewicz 
Prezes Rady Ministrów 

(-) Sikorski 
Minister Opieki Społecznej 

(-) Stańczyk 

Minister Skarbu 
oraz Przemysłu Handlu 

(-) Adam Koc 
Minister Spraw Zagranicznych 

(-) August Zaleski 

-oOo-

DZIAŁ NIEURZEDOW:V 

-oOo-

Z KANCELARII 

P. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

W sobotę dnia 3-go grudnia b.r. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej wraz z otoczeniem opuścił Paryż 
i wyjechał do Angers. 

Na dworcu Montparnasse w Paryżu żegnali 
Pana Prezydenta w imieniu Rządu Francuskie-go 
Pods~kretarz Stanu w Ministerstwie Spraw ~a
gramcznych Champetier de· Ribes i Szef Gabine-

l tu Cywilnego Prezydenta Republiki Franc~skiej, 
Pan Fatou. Nadto przybyli członkowie Ambasa· 
dy R.P. w Paryżu z Charge d'Affaires p. Minis
trem Feliksem Frankowskim. 

O godzinie 15.30 pociąg specjalny wiozący Pa
na Prezydenta Rzeczypospolitej przybył na sta
cję Trelaze, gdzie pr::y · wyjściu z wagonu Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej został powitany przez 
Pana Prezesa Rady Ministrów Generała Władys
ława Sikorskiego, członków Rządu, przedstawi
cieli Rządu Francuskiego, Korpusu Dyplomaty
cznego, akredytowanego pr:.:y Rządzie Polskim 
z ambasadorami Francji, Wielkiej Brytanii i Sta
nów Zjednocz.onych Ameryki na czele. 

Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej towarzy
szyli Pan Minister Spraw Zagranicznych August 
Zaleski, Szef Kancelarii Cywilnej Minister Dr. 
Stanisław Łepkowski, pułk. dypl. Franciszek Ar
ciszewski, Szef Kancelarii Wojskowej, rtm. Koś
cia adjutant Pana Prezydenta i p. Adam Piot
rowski Sekretar.: osobisty. 

Po powitaniu na dworcu orszak udał się do 
Zamku Pignerolles, który będzie siedzibą Pana 
Prezydenta. Przy przyjeździe Mer gminy St. 
Barthelemy wygłosił przemówienie powitalne, a 
młoda panna wręczyła Panu Prezydentowi wią
zankę kwiatów o barwach narodowych polskich. 

Honory wojskowe przy wjeździe do Zamku od
dał oddział wojsk francuskich miejscowego gar
nizonu oraz oddział wojska polskiego. 

W uroczystości powitalnej wzięli udział liczni 
przedstawiciele władz cywilnych, wojskowych i 
duchownych miasta Angers. 

-oOo-

Z PREZYDIUM RADY MINISTRóW 

W piątek dnia 1 grudnia b.r. odbyło się posic·· 
dzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem Pa
na Prezesa Rady Ministrów Generała Władysława 
Sikorskiego. 

Rada Ministrów uchwaliła projekt dekretu Pre· 
zydenta RP. o powołaniu Rady Narodowej jako 
ciała doradczego. 
Następnie Rada Ministrów uchwaliła wniosek 

Ministra Skarbu w sprawie obsługi długów pań· 
stwowych. 

Wreszcie Rada Ministrów wysłuchała obszerne
go sprawozdania o sytuacji w kraju. 

* 
Pan Prezes Rady Ministrów Generał Włady

sław Sikorski przyjął w Angers przedstawicieli 
miejscowej prasy, którym oświadczył między 
innymi co następuje: 

"Miałem sposobność widzieć jednego z mych 
rodaków, który prawdziwym cudem wydostał się 
z piekła, stworzonego przez Niemców na ziemi 
polskiej. Opowiadał mi on co następuje: 

Drogi wiodące prze;: Polskę; różnią się zupeł
nie od innych. Są one znaczone grobami, które 
ścielą się gęsto jedne przy drugich, a przed mias
tami widać całe przestrzenie· świeżo usypanej zie
mi. Tam właśnie spoczywają ofiary nowej insty
tucji społecznej wymyślonej prze~ Niemców: po· 
datek krwi. Oddziały Ge·stapo wpadają tego czy 
innego dnia do jakiegoś miasta lub wioski, po
rywają na chybił trafił kilkudziesięciu mieszkań
ców i rozstrzeliwują ich natychmiast na miejscu. 

Nigdy żaden naród teroryzowany nie przeżywał 
podobnego koszmaru, nawet we śnie. Nigdy i ni
gdzie nie widziano podobnego oporu. Nigdy wre· 
szcie nie było bard~iej konieczne braterstwo bro
ni i sumienia, aby złączyć narody cywilizowane. 

Pomimo ohydnej propagandy społeczeństwo 
polskie nigdy nie straciło zaufania do Sprzymie
rzonych. Nic nie jest w stanie złamać Narodu 
Polskiego, a tylko śmierć lub zwycięstwo mogą 
go wyzwolić. Naród Polski pokłada swą wiarę w 
tryumf prawa i sprawiedliwości, które nie są dla 
niego tylko pustymi słowami. Cierpienie i żałoba 
całego Narodu Polskiego pr.;ekształciły to pojęcie 
w rzeczywistość. Społecze·ństwo polskie ma pra
wo do uzyskania tego o co ciągle walczy: wolno
ści. Ten cel przyświeca Rządowi i Armii polskiej 
sformowanej na gościnnej ziemi FrancJi. Rząd i 
Armia nie mają innej racji bytu i innego celu 
walki jak tylko za poległych i męczenników, wie
r ::ąc w przyszłość pokoju i sprawiedliwości. Wal
czymy za tych, którzy umarli, za tych którzy ży· 
ją w męce, walczymy o przywrócenie pokoju i 
sprawiedliwości.'' 

-oOo--

Z MINISTERSTW A SPRA WIEDLIWOśCI 

Pan Minister Sprawiedliwości mianował Prof. 
Dr. Stefana Glasera Dyrektorem Departamen-
tu w Ministerstwie Sprawiedliwości . · 

-ooo-
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