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"Przemówienie dzisiejsze poświęcić 
pragnę za:gadn1e·r.iom wojska · i poli
tyki wojskowej. Sądzę, ile hołdem 
najgłębszym dla •boha:terstwa . tych, 
którzy mają szczę.ś·cie walczyć otwar
cie z ·bronią w rę'ku ·z wrogiem oraz_, 
tych, zarówrio męż,czyzn jak i kobiet, 
którzy trwają pomimo najokrutniej
szych prześladowań na swych nie
zwykle ciężkich posterunkach w kra
ju - 1będzie •podsumowanie 3-letniego 
już prawie wysiDku zbrojr.elgo na ob
czy<Znie i ustaJlenie jego rozwoju na 
przyszłość. 

KAMPANIA WRZEśNIOWA 
We wrześniu 1939 r. najprzeciw 16 

niemieckich dywizyj pancernych i 
zmotoryzowanych, ·reprezentujących 
4.200 czol'gów, stanęło około 200 czo.ł
g·ów polskich, zgrupowanych w 2 !bry
gadach motorowych z •których jedna 
nie ukończyła swej organizacji. Po
nad 4.000-om doskonałych samolotów 
Trzeciej Rzeszy usiłowano przeciwsta
wić 377 maszyn różr.ej, często wą:tpli
wej wartości. 59 dywizjom najno
wocześniej i bogato wyposaż,onej pie
choty ·niemieckiej miaio zamknąć dro
gę 39 dywizyj polskich, z których po
łowa nie była nigdy zmobilizowana. 
Ilo.ść artyłerii w dywizjach naszyr.h 
byl!a dwukrotnie siabsza od artylerii 
niemieckiej. Ta dysproporcja sil 'prze
sądzał-a zgóry ostateczny wynik walki. 
W tym położeniu żołnierz polski ura
tować mógł jedynie honor narodu 
a przez to je·go przysżłość, co też się 
stało w rzeczywistości. Nie mógł na

_tomiast uratowa~ Ojczyzny od ka
tastrofy. 

Wiem, że ówczesne ,położenie Fol
ski byllo nad wyraz cięŻikie wobec nie
przygotowania Zachodnich Demokra
cyj do wojny. Jakżeż atoli inaczej 
wy,padłby nasz ·poje'dyne'k z Niemcami, 
gdy!byśmy się do niego przy:gotowy
wali od szeregu lat celowo i gdyby 
przewódcy narodu okazali w momen
cie próby charakter mężów stanu na 
miarę historyczną, tak jak gq wyka
zał człowiek t ego obozu prezyder.t 
Warszawy, Stefan Starzyńs•ki. 

POLSKA RATUJE EUROPł 
Wartość polskiego czynu :llbrojnego 

1939 r. nie była •początkowo zrozu
miana na .świecie. Przyćmiło ją nie
słychane tempo •katasltrofy wrześnio
wej i jej uderzający wyobraźnię prze
bieg. 

Polska, przyjmując na siebie ude
rzenie wszystkich niema~ sił teutoń
skiego najeźdźcy i nadwyrężając je w 
stopniu talk 'poważnym, iż wiele mie
sięcy ·zużyć on musiał r.a ich odtwo
rzenie - zyskała dla Europy czas na 
przygotowanie się do walki Tego 
jednak nie doceniano, widząc jedynie 
Rząd Polski i Naczelnego Wodża IPOZa 
granicami Kraju, :porzuconego przez 
nich na pastwę wroga. 

Trzeba 'było dopiero z naszej stro
ny wysiłku ogromnego. . Trzeba. było 

nowych czynów, nowej Armii iPo1skiej 
i wspanialej postawy społeczeństwa 

w iPolsce, ażeby prawda o jej !boha
terstwie dotarła do wiadomości 
powszechnej. 

W chwili, gdy po klęsce wrześnio
wej, nowoutworzony Rząd RJP. po
dejmował w Paryżu ciągłość władzy 
suwerennego pań:stwa, Polskie Siły 

Zbrojne reprezentowane :były jedynie 
przez kilka okrętów wojennych oraz 
przez " mały ośrodek re'krutacyjny we 
Francji. Calość tych sil nie prze·kra-
czała 2.500 Judzi. · 

ODBUDOWA ARMII POLSKIEJ 
WE FRANCJI 

Na moje żą:danie odtworzer.ia su
werennych Sil Zbrojnych we Francji 
w o;parciu o polską emigrac}ę miejs
cową i o elementy wojskowe, nadcho
dzące z Kraju, odpowiedział mi rząd 
francuski umową zawartą tprzez rząd 
geh. Slawoj-Skladkows·kiego, na pod
stawie ·której mieliśmy jedynie prawo 
do jednej jednostki bijącej si~ u ,boku 
armii francuskiej. 

Dopiero zawarcie,. po pokonaniu 
wielu, bardzó wielu przeszkód, nowej 
umowy wojskowej; pos'tawil'o organi
zację PoJskich Sił Zbrojnych na zu
pełnie od,miennych podstawach. Z tą 
chwilą zaczęła się żmudna •praca,. 
związar.a z szeregiem ·trudności . wy
rastających na .każdym nieomal kro
ku. Przybywający na teren Francji 
Pola:cy, wiedzeni niezłomną wolą dal
szej wą;lRi, oczekiwali na 1broń mie
siącami. Zaopatrzenie wojska w · 
sprzęt postę'powało, ,pomimo najusil
niejszych zabiegów z mej strony, nie
zwykle wolno, a szereg jednoste·k nie 
otrzymało go do końca. 

.Przyczyny leżały częściowe . w nie
chęci naszego sprzymierzeńtca do nię
zależnego wojska 1pols'kiego, a w grun
cie rzec-zy w całkowitym nieprzygo
towaniu Francji do wojny. Wsźystkie 
błędy rządów francuskich ·oraz ich 
następstwa w tej dziedzinie zwaliły 

się przede wszystkim_ ' na nas. \Psy- · 
choza wywołana klęską wrześniową, 
nie ·s'twarzala dla polskiego ·czynu 

·' zbrojr.ego ~tmosfery .przyphylnej i nie 
·pomagała w ,przezwyciężeniu prze
szkód. Jedynym promieniem jasnym 
w tym okresie był ·pa trio!tyzm i za

. pał emigrantów ,polskich na ·ziemi 
fran·cuskiej. Pomimo to, prowadzone 
przez ną;ll z żelazną wy,trwałością pra
ce organizacyjne postępowały nie
strudzenie naprzód. 

Z końcem . g.rudnia 1939 stan Pol
ś'kich Sil Zbrojnych we Frar.cji wy
no?ił już ponad 30.000 ludzi. W ciągu 
pierwszych 5 miesięcy 1940 ro'ku .pod
wyższyliśmy ten stan do 66.953 żoł
nierzy. Stworzyli oni dwie dywizje 
piechoty, jedną Brygadę Strzelców 
Podhala,ńskich i 'bryga:dę pancerną. 
Dwie da:lsze dywi'zje piechoty i Bry
gada StrzeoJcd'W Karpackich w Sy.rii 
były w trakcie formowania. Ponadlto 

dysponowaliśmy 75% lotników zmo
bilizowanych w ro:ku 1939. 

WAL.KI BRYGADY PODHALAŃSKIEJ 
·Z armii lądowej ,pierwsza wzięła 

udział w walce Bry~ada 'Podhalańska 
gen. Szyszko-Bohusza. Jej wysłar.ie 
daleko na północ do Norwegii nie by~ 

· ło rzeczą łatwą. Mimo to zadokumen
towała ona wobec świata !Żywotność 
Polskich Sil Z'brojnych i · naszą nie
złomną wolę dalszej walki. W. 'Pię'knej 
akcji trwającej od 17 maja do 7 
czerwca Brygada ta zapisała się 
chlubnie w dziejach wojny i wtpra
wiedliwila zaufanie, ja;kie w niej po
kładałem. 

POLACY W KAMPANII 
FRANCUSKIEJ 

Na ziemi francuskiej wzięły udział 
w akcji: Pierwsza Dywizja .Grenadie
rów, Dru.ga Dywizja Strzelc·ÓW Pie
szych i część Dziesiątej Brygady · 
Kawalerii Motorowej. · 

Pierwsza dywizja pozostająca pod 
dowództwem ger.. Ducha walczyła z 
najwyższym poświęceniem na linii 
Maginota, kryjąc odwró't armri fran
cuskiej. Znany jest e'pizod niewyko
nania przez dowódcę 'tej dywizji mego 
rozkazu z 18 czerwca 1940, naikazują
cego jej przebijanie się do Szwajcarii. 
Gen. Duch miał do Wyboru, al'bo wy
konanie rozkazu, albo uratowanie ho· 
r.oru Polaków, których dowództwo 
francuskie błagało o oslo.nę dywizyj 
francuskich mających jeszcze szanse 
ratunku. Wybrał · on, w porozumieniu 
z dowódcami swych ,pułków, drogę 
honoru. To stało się przyczyną, że 
dywizja jego poniosła ciężkie straty, 
a większość jej · żołnierzy nie dotarła 
do W. Brytanii, ani Szwajcarii. Dzia
łania ·te atoli są pięknym tprzy:kładem, 
jak Polacy pojmują obowiązek sojusz
niczy i żołr.ierski i jak wykonują go 
do końca przy największych nawet 
ofiarach. 

Dru'ga Dywizja gen. Prugara miala 
się bronić na pewnym odcinku w 
ogólnym systemie linii Maginota. Do 
walki na 'przygotowanych pozycjach 
nie doszło wobec obejścia przez 
Niemców linii Magindta od zachodu. 
Po dwudniowych bojach z przeważa
jącymi silami · r.ieprzyjaciela Dywizja 
ta, za'bierając wszystkich swoich ran
nych i osłaniając cofających się Fran
cuzów przekroczyła z bronią w ·ręku 
i we wzorowym porządku .granicę 

szwajcarską. Ta pos'tawa Polaków 
wywołała szczery podziw Szwajcarów, 
przyjmujących ich w momencie wkra
czania do ich kraju z pełnymi hono
rami żołnierskimi. 
Dziesiąta Brygada Kawalerii gen. 

Ma:czka, pomimo braku ,pogotowia 
bojowego, weszła z czę.ścią swoich sU 
do · akcji w rejonie Eperney. Wyko
nała ona zaszczytnie swoje zadar.ie 
polegające głównie na ·powstrzymaniu 
napierających wojsk niemieckich, zys-
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kują~ całkowite uznanie naczelnego 
dowódz.twa francuskiego. 

Lotnictwo nasze, pomimo trudności 
materiałowych, raz jeszcze· wykazafo 
swe wspaniale wartości bojowe. Pi
łocl polscy zestrzelili r.ad Francją 55 
samolotów nieprzyjacielskich. 

Ten krótki przegląd historii ·naszych 
jednos'tek rzuconych o 3 mies.iQ,ce za 
wcześnie do boju, nie daje obrazu 
przeżyć i' trudów żołnierzy •polskich 
w tych bezprzykładnie ciężkich 
dniach zafamania się zupełnego armii 
francuskiej ·i u•padku Francji. Stwier
dza jednak, że .~olnierz nasz złożył 
dowody najwyżsżych cnót moralnych 
i wypełnił wzorowo z niebywałym po
święceniem obowiązek swój jako 
sprzymierzeńca, dochowując •Wiary na
wet w momencie klęski. Od szerego
wych począwszy, a na dowódcach 
skończywszy, wszyscy zdali egz81Illin 
zaprzeczając czynem - złym opiniom 
o Wojsku Polskim i o Polsce - jakie 
usiłowano ugruntować we Francji. 
Zwróciło to uwagę świata i zmusHo 
do refleksyj nad kampanią wrześnio
wą, potępianą poprzedr.io bez namys
łu. Nie bez znaczenia oczywista było 
również stwierdzeniE! ·kruchości fran
cuskiej potęgi militarnej i wyczerpa
nia narodu. Aże.by jednak zmienić 
ostatecznie opinie o Armii Polskiej 
.potrzeba !było jeszcze da:lszych a kon
sekwentnych wysiłków. 

BRYGA<DA KARPACKA 
Brygada Karpacka, której dowódz

two powierżyłem gen. KQpańskiemu, 
sformowar.a w Syrii, ·przeszła zgodnie 
z moim rozkazem, łamiąc duże prze
sz.kody, a nie naruszając w niczym 
godności i honoru, nie oddając broni 
ni sprzętu - do Palesty~. Tu s'ta
nęła u boku sprzymierzeńca bry\tyjs
kiego, .gotowa do dalszych działań, w 
których miała zdobyć niezadługo 
sławę. 

WOJSKO W W. BRYTANII .. 
Zadaniem wielokrotnie trudniej

szym 1byla powtórna odbudowa Wojs
ka Pols'kiego w W. Brytanii. Przypo
minam, że 19 czerwca 1940 po mojej 
draanatyczr.ej rozmowie z marszałkiem 
Petainem - groziła nam pełna za
głada. Szliśmy przeciw niej świado
mie i z podniesionym czołem. Odmó
wiliśmy- Rząd i Rada Narodowa
schronienia się na angielski okręt 
wojenny, oczekpjący na nas w Bor
deaux .przy równoczesnym pozosta
wleniu całego wojska r.a łwp wroga 
we Francji. 

Dopiero mój ,przelot do Anglii ura
tował sytuację. Premier Churchi11 
okBIZal w· tym decydującym dla nas 
momencie głębokie zro·zumienie spra
wy polskiej. Oddał w'tedy do dyspo
zycji Wojska Polskiego szereg 'jed
nostek bz:ytyjskiej floty wojennej i 
handlowej, co umozliwilo ewakuację 
dużej ilości wojska na 'teren tutejszy. 

W wyniltu tej . akcji wszystkie jed
nostk~ niezaangażowane r.a froncie 
zostały uratowane, poza emi·grantami, 
którzy wrócili do domów. Przewieź· 
llśmy wówczas ponad 23.000 łudzi. 
Później zdołano wyewakuować inny· 
mi drogami pewną ilość :żołnierzy z 
Pierwszej dywizji Piechoty, a częścio
wo i z Bry.gady Podhalańskiej. Bry
gadę ....:. t . zw. Pancerną - t.j. Dzie-

sią.tą Brygadę Kawalerii - ura!towonó 
·prawie w całości. W 'ten sposób stan 
licze!br.y Po1skich Sił Zbrojnych po 
zakończeniu ewakuacji czerwcowej 
wynosił 30.000 'ludzi. Dla blisko 8.000 
lotników s'tworzono ·szybko ramy or
ganizacyjne. Gorzej 'było z wojs·kaani 
lądowymi. Z upad·ki·em Francji od
cięty został dopływ świeżego rekru'ta. 
Ewakuacja żołnierzy rozrzuconych po 
całym 'kontynencie była w szerszym 
zakresie niemo.żliwa. 
Usiłowaliśmy zyskać ochotni'ka w 

Kanadzie i Polonii amerykańskiej. 
Wysił:ki te jednak zar·ówno wobec 
trudr.ości wynikających z ustawo
dawstwa amerykaruskiego, ja·k i .in
nych •przyczyn nie dających się szylb
ko usunąć, nie dały jak wiadomo wy
ników .proporcjonalnych do siły li
czebnej Polonii w Stanach Zjedn. 
Niemniej a:kcja gen. . Ducha i jego 
dzielnych towarzyszy broni w Amery
ce iPłn. i Kar.adzie dała powa.Zne re
zultaty moralno-polityczne. Obudziła 
i umocniła miłość Amerykanów pol
skiego ·pochodzenia do Macierzy. Oży
wiła ich ofiarność ·i działalność na 
rzecz swych nieszczęśliwych braci i 

' związa;ła ich daleko rnocniej z Rządem · 
Pol.~·kim i jego akcją. Oddała oficjal
nej polityce amerykańskie i Aliantom 
usługi nieocenione, gdyż Polonia ame
rykań:s·ka w .ścisłej harmonii z r.ami 
działa obecnie niezwykle ak'tywnie na 
wszystkich polach pracy na rzecz 
zwycięstwa. 

Ameryka Południowa, a szczególnie 
Argerityna, ·gdżie wychodźctwo nasze 
jest świeżej da;ty - dała Armii sporo 
ochotni'ków. Są oni doskonałymi żoł
nierzaani po otrzymanym już w lot
nictwie i marynarce wojer.nej chrzcie 
bojowym. 

BOHATERSKIE LOTNICTWO 
NIESIE ODPŁAT~ WROGOWI 

Szybide odrodzenie naszego lotnic· 
twa na· terenie W. Brytanii stanowi 
jasną kartę w historii Wojska Pol
skiego na obczyźnie. 
Już w historycznej bitwie powietrz

nej o yv. Brytanię w sierpniu i 
wrześniu' 1940 r. lotnictwo r.asze 
okryło się chwalą. Dzisiaj natomiaJst 
mamy prawo do stwierdzenia, że 
udział polskich jednostek przyczynił 
się .w stopniu nill!po.śiednim do odpar
cia i załamania powietrznej ofenzywy 
niemiec·kiej, która mjala być operacją 
wstępną do inwazji na Wyspy Bry
tyjskie. 

Dywizjony nasze wraz z 50 pilota
mi, przydzielor.yrnl do jednostek an
gielskich, zestrzeliły w tym czasie 195 
samolotów nieprzyjacielskich. 

W roku 1941 rozporządzaJiśmy już 
kilkunastu zorganizowanymi samo
dzielnie jednostkami bojowymi, w 'tej 
liczbie dywizjonami myśliwskimi, 
dziennymi i nocnymi dywizjonami 
bombowymi oraz :lotnictwem współ-
pracy. Wszystkie one walczą przy bo
ku Królewskich Sil Powietrzr.ych, 
wnosząc wkład poważny do wspólne
go wysiłku wojennego, a zaciętością, 
sprawnością i odwagą zdobywają za
służone laury. 
Działalność bojowa Lotnictwa Pol

skie.go, dwukrotnie silniejszego obec
nie niż w chwili wybuchu wojny z 
Niemcami, jest w sercach i na ustach 
nietylko Polaków; lecz i narodów ca-

lego świata. Do dnia l czerwca nasze 
lotnictwo myśliwskie zestrzeliło po
nad 500 samolotów nieprzyjaciela, a 
prawdopodobnie i dalszych 1250. Sta
nowi to, nie licząc sprzętu, stratę. bez
cenną 1.800 lotników, jaką •poniósł 

wróg. Lotnictwo bombowe wykonało 
przeszlo 3.000 lotów zrzucając ponad 
8 milionów kg bomb na obie•kty o po
ważnym znaczer.iu wojskowym w 
Rzeszy. W wyprawach swych sięgało 
daleko w głąb Niemiec; było nad 
Ber.linem, Bręmą, Lubeką, Hambur
giem, Kolonią, · Mannheimem i Mo
nachium, niosąc wrogowi odpłatę za 
jego zniszczenia, dokonywane w Pol
sce. Sukcesy swe opłaciło nasze lot
nictwo myśliwskie stratą 91} zabitych,-
54 zaginionych, z których 17 znajduje ·1 
się w r.iewoii. - Z szere-gów lotnictwa 
bombowego. ubyło 174 zabitych, .223 
zaginionych, 85 w niewoli. - Są to 
straty porównawczo ·minimalne, ale 
szczególnie dla nas bolesne, gdyż za
bierają kwia!t młodzieży. Zdawać so
bie jednak musimy sprawę, że z tego 
ofiarne'go posiewu krwi powstaje 
Polska. Działania lotnicze w W. Bry
tanii trwają już dwa Jata. - Przecięt
nie zatem straty miesięczne wynoszą 
około 11 zabitych i 11 zaginior.ych, co 
zawdzięczamy wył-ącznie sprawności 

oraz dzielności naszych lotników. 

MARYNARZE DAJł PRZYKŁAD 

Marynar·ka Wojenna, w k'tórej 
kontrtor.pedowce "Grom", "Burza" i 
"Błyskawica" oraz okręty ~odwodne 
"Wilk" i słynny "Orzeł" wydostały się 

.z wy.buchem wo'jny do W. Brytanii, 
bierze jak najpełniejszy udział w wal
ce na mo·rzach. - Okrę!ty r.asze, któ
rych liczba wzrosła znacznie, pelnią 
bez przer.wy . ci~ką i niebe2Jpieczną 
służbę bojową ml. olbrzymich ~prze
strzeniach. Wykonują samodzielnie 
. działania poważne, bądli też ·konwoju
ją transporty na najwa:żnieszych i 
najbardziej zagrożor.ych szlakach 
mor.skich. Załogi tych okrętów dają 
przykład 'bohaterstwa, wy·kazując dos
konałe przygotowanie do wal.ki, zdo
bywają dla siebie szacuńek i przyjaźń 
sławnej marynarki brytyjskiej oraz 
uznanie powszechne d·la Polaków, ja
ko ludzi morza. 
Pod'kreślam tutaj równie!Ż niezwyk

le ofiarną i niebezpieczną pracę na
szej marynarki handlowej, której to
naż dalekomorski r.ie ustępuje dzisiaj, 
pomimo cięż·kich strat, tona!żowi 

przedwojennemu. Dbamy i dbać bę
dziemy o jej dalszy rozwój i o ciągle 
uzupełnianie. Zarówno Marynarka 
Wojenna, jak i Fldta Handlowa do
brże spełniają swój obowiązek. Jeżeli 
chodzi o uzupełnienie ludzi, to nie od
czuwają one narazie s·pecjalnych bra
ków, otrzYJmując stale r.iezbędne kon
tyngenty. Mianowanie we wrześniu 

U•b. r . 35 podchorążych, wychowanych 
w szkole otwartej w W. Brytanii, 
podporucznikami marynarki pozwoliło 
na uzupełnienie 'korpusu oficers·kiego, 
k'tóry jest proporcjonalny do ilości 
maryr.arzy. Ilość okrętów, oificerów 
i marynarzy, jest niemal cal•kowicie 
sharmonizowana. 

ARMIA Z ROSJI 

Lipiec 1941 otworzył przed Polskimi 
Silami 2Jbro.jnymi nowe widoki roz-



woju. - Układ po1s.ko-sowiecki nie
tylko zwrócił wolność licznym rze
szom dbywateli polskich, lecz umoż
Hwil im ta:kże walkę zbrojną z wro
-giem. - Umowa wojskowa z 14 sier
pnia ubiegłego ro·ku stworzyła iPOd
stawę dla formowania Wojs'ka Pol
skiego na terenie Związku Radziec
kiego. 

Ze wszystkich •krańców tego mo
carstwa, wycieńczeni lecz nie złamani 
na duchu, a umocr.ieni w swojej mi
łości Ojczyzny i w wierze w świętość 
sprawy, Polacy poczęli ściągać na 
punkty zborne, by stanąć ponownie 
do apelu. 

Organizacja Wojska Folskiego na 
terenie Rosji przechodziła różne fazy. 
Pierwsza z nich miało być formo
wanie 100-'tysięcznej armii w Rosji i 
odesłanie około 30 tysięcy ludzi na 
środkowy Wschód, - Przesunię1to tam 
rówr.ież dla reorganizacji Brygadę 

gen. Kopań>skiego, wsławioną lO-mie
sięcznymi zwycięskimi walkami w 
To·bru'ku i poza Tdbrtl.kiem, to jest na 
Pustyni Lfibijskiej. 

Wobec dalszych trudności w uzys
kaniu U2!brojenia dla dywizyj pol
skich w Rosji i innych przeszkód 
ewakuuje się w tej chwili całość Pol
skich Sił Zbrojnych ze Związku Ra
dzieckiego. - Ewakuacja ta da moż
ność skupienia wszystkich sil pol
skich, znajdujących się na śr. Wscho
dzie, w jedną silną grupę Wojska 
Połsldego. Zorganizowar.e w dywizje 
zmotoryzowane i bry.ga:dy czolgowe, 
będzie ono miało rolę dużą. do ode
grania ·w przyszłości. 

Wysiłek, jakiego dokonaliśmy przy 
organizowaniu Polskich Sil Zbrojny<:,h 
od chwili u,padku Francji, obrazuje·· 
najwymowniej fakt, żo jesteśmy obec
nie, choć pozbawieni Kraju, piątą co 
do siły armią w rzędzie w-alczących 

narodów. -

JEŃCY I INTE·RNOW ANI 
Chcę przy tej sposobności podkre-

. .slić cnoty, które wykazują żołnierze 
nasi w r.iewoli niemieckiej, zdObywa
jąc sobie szacunek wspó~towarzyszy 

innych narodowości, a nawet poważa
nie wroga. Pomimo ciężkich warun
ków bytu, stanowią oni całość o moc
nym ·kręgosłupie moralnym i wyso
kiej dyscyplinie żołnierskiej. Ofice
rowie nie marnują czasu, lecz pracują 
silnie nad sobą. Poczuwając się w 
pełni do wspólnoty żołniers'kiej z na
mi, studiują oni pilnie rozwój wyda
rzeń i .przyswajają sobie płynące 
stąd nauki. · 

W stokroć lepszych waru.nkach 
żyją in'ternowani w Szwajcarii. Zna
leźli oni tam •pracę oraz możliwości 
kontynuowar.ia zaczętych w !Polsce 
studiów. Tworzą wciąż jedną rodzinę, 
w czym wielka zasługa przypada ich 
dowódcy gen. Prugar-Kettlingowi. 
Około 250 oficerów odeszło w naj
ciemnieJszym .momencie do an•giel
skiej sJ.u.ż'by kolonialnej. Milo mi 
stwierdzić, ie przynoszą oni 'taan za
szczyt mundurowi polskiemu, i że 
dbają •pilnie o utrzymar.ie więzi ser
decznej, łączącej ich z Armią ·Polską 
w W. Brytanii. 
Około 500 •żołnierzy nas.zych inter

nowanych jest w ()bozie Miranda w 
Hiszpanii. Dzięki usilnym staraniom 
Rządu 1 Ministerstwa Pracy i Opieki 

Społecznej zdołano poprawić znacznie 
warunki ich cię.ż'kiego •by'tu. Folski 
Czerwor:y Krzyż łorganizował stałą 
dostawę pacz11k żywnościowych i le
karstw. Nadchodzą one również z 
Ameryki. Internowani mają opiekę 
duchową :księdza polskiego. życie ich 
zostało zorganizowane i ro~lanowa
ne. Zapewniono im możność nauki i 
dalszego •ks:ljtałcenia .się. Starania o 
uwołnier.ie internowanych w Hiszpa
nii dawały dotąd wyniki bardzo 
skromne. Osta'tnio jednak istnieją 
widoki pomyślnego załatwienia tej 
bolesnej sprawy. 

WOJSKO GŁóWNY!U A'l'UTEM 
POLITYKI POLSKIEJ 

Sumując wyniki, osiągnięte w dzie
dzinie wojskowej, stwierdzić- musimy, 
że Połskie Siły Zbrojne, były, są i 
będą do koń·ca tej wojny, głównym 
atutem polityki polskiej. Opieramy 

\ się na nim i r.a Narodżie Polskim, z 
którym pozostajemy ·bezwzględnie 

sol'idarni. Ze wzrostem sił Polski wal
czącej wzrasta też nasz autorytet po"· 
li:tyczny i moralny. W prowadzonej 
przez nas konsekwentnie walce wyz
woleńczej zwyc1ęzymy, zachowuj.ąc 
jedność narodową, której wyrazem 
jest Prezydent Rzeczypospolitej, Ra
da Narodowa i Armia. 

Jest naszym obowiązkiem ·kardynal
nym, dbać jak r.ajpilniej o uzbrojenie 
nowoczesne •żołnierzy. Dotychczasowy 
przebieg wojny stwierdził nie
zbicie wyższość jakości . nad ilością. 

O wyniku !bitew rozstrzygają dzisiaj 
lepsze czołgi, bardziej nowoczesne 
samoloty i działa. Co do sprzętu bo
jowego uzależnieni jesteśmy całkowi-

. cie od W. Brytanii, a częściowo od 
Stanów Zjedn. Ameryki Pół. Jak 
ciężko •było jeszcze przed rokiem 
pod tym względem .w Anglii, wiedzą 
członkowie Rady choćłby z dzienni
ków. Dzisiaj tru~ności .te r.ajeżą do 
przeszrości. · 

Nasze dwa ·korpusy pancerno-moto
rowe mają pierwszeństwo w uzbroje
niu przed wielu dywizjami !brytyjski
mi. Korpusy te otrzymują najbardziej 
nowoczesny sprzęt 'bojowy, to saano 
lotnictwo i marynarka wojenna, któ
rej oddano jeden :krążownik Sprzęt 
ten idzie na rachunek Pańs'twa !Pol
s,kiego, ·gdyż inaczej być r.ie może. W 
razie przeciwnym byUbyśmy najemni
kami, a nie pełnoprawnymi sprzymie
rzeńcami. 

Zl\IAGANIA NIEMIECKO-SOWIECKIE 
Okres wojny, jaki przeżywamy od 

2 i pól, a ,przeżywać będziemy w ciągu 
dalszych trzech miesięcy, jest dla nas 
i Aliantów niezwykle ciężki, ~ecz 
wcale nie bezna:dżiejny. Jego wyra
zem jest kryzys gwal'towny na froncie 
rosyjskim, lecz kryzys ten rozwija się 
r.a bardzo ograniczonym, chociaż. 
ważnym odcinku kaukaz'.Kim, a nie 
na całym froncie wschodnim, jllAk rto 

'miało miejsce rok temu. Zresztą i na 
tym odcinku do Baku jeszcze dale
ko. Ja:k długo na!tomiast Stalingrad 
i Woroneż, •Moskwa i Leningrad są, w 
ręku rosyjskim, jak długo istnieją 

siły żywe. w Rosji, chcące się lbić -
tak długo nie można mówić o 'klęsce 
czerwonej armii. Rosja ·Sowiecka wy
kazała i wykazuje od'porność olbrzy
mią, a jej żołnierze - determinację 
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podziwu 'godną. Narady toczące się w 
Moskwie doprowadzą, jak mam na
dzieję, do sharmonizowania wysiłków' 
Aliantów, którzy dotąd nie mają 
wspólnego dowód:ljtwa naczelnego. 
Reklama, jaką rozwija propaganda 
niemiecka wokół przygotowań do od
parcia ewentualnej inwazji na konty
nent europejski jest ·zasłoną dymną, 

za którą kryje się słabość. Atakowana 
gwal'townie przez Niemców armia Ti
moszenki jest niezniszczona. Odwrót 
tej armii powiódł się, dysponować on 
zatem powinien na linii Don-JWoJga" 
odwodami poważnymi. Rosjanie, trzy. 
mając mocno Woronl!Z, 'ten ·~Iucz do 
,przyszłych operacyj, zdają, so'bie 
s'prawę z wagi i znaczenia stra;te
gicznego Stalingradu. Niemcy ryzyku
ją zatem wiele, angażując się awan-

- turniczo na porudni u. Komunikacje, 
na których opiera się cały system ich 
dostaw, ulegają grotnemu dla nich 
wydlużęniu. Morale sowieckie nie 
uległo załamaniu przy tak długim i 
ciężkim odwrocie. Niemiecka maszy
na wojer.na natomiast funkcjonuje 
coraz gorzej, wykazując obawy zu
życia i zmęczenia. Jedność działań 
państw .,osi" jest również daleką od 
względnej doskonałości. Nie jest 
przecie·ż tajemnicą dla nikogo, że Ja
ponia prowadzi saanodzielnie .,swoją 
wojnę", mając własne cele na oku. 
Zagrożona powa:zme na Dalekim 
Wschodzie przez Stany Zjedn. Ame
ryki Pól. r.ie zdobędzie się. łatwo pa 
rozstrzygającą akcję przeciw Rosji. 

NARóD NIEMIECKI 
śMIERTELNIE ZNUWNY 

Batalia o Atłanty·k przechyla się 
na korzyść Aliantów. Niedaleki jest 
czas, w którym działania niemieckich 
okrętów podwodnych, operują.cych 

grupami, będą w wi~kszości unicest
wione. Już dzisiaj Niemcy stracili 
swoich najletPszych dowódców tych 
okrętów, których nie mo:żna szy'bko 
zastą;pić. Wzmagające się w swej nie
bywalej potędze naloty lotnicze Alian
tów na Trzecią Rzeszę, które rosnąć 
będą jeszcze w sile i to w ~postępie 

geometryczr.ym zawierają w sobie 
niedające się skalkulować ani prze
widzieć elementy zwycięstwa Sprzy
mierzonych. 

Na cóż więc liczą. Niemcy, rozpę
. tawszy burzę, której nie mogą ju:ż 
opanować? 
Przecież wiedzą doskonale, rie na

ród ich jest śmiertelnie znużony do
tychczasowym( sukcesami. Przecież 
znają nienawiść bezbrzeżną, jaką pa
łają. do nich narody podbite, na eks
ploatacji których opiera się ich kolo
sa:lny, lecz niezmierńie kruchy poten
cjał wojenny. Liczą na pbkój kom
promisowy, z którego 1propozycją. 

prawdopodobnie wystąpią jesienią po 
spodziewanych dalszych ·sukcesach 
w Rosji, a przed czwartą najgroźniej
szą dla 'kontynentu europejskiego 
zimą wojenr.,ą. Propozycje te będą 
Ódrzucone · przez Aliantów w sposó'b 
kategoryczny. Taki pokój mógłby im 
być narzucony jedynie po stuprocen
towym zwycięstwie, na które Niemcy 
nie stać. W innym wypadku nikt go 
nie zaakceptuje, wiedząc, że byl'by 
on jeno krótkim zawieszeniem broni, 
rpo którym Niemcy sięgr.ęliby tym 
pewniej po władztwo nad światem. 
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WNOSIMY SIŁ:tJ REAL·Nł 

I JNICJATYW:tJ 
Wnosząc do o'bozu alianckiego 

nie tylko silę realną, ale i opartą na 
niej inicjatywę, :której rozmiary jak 
i nasz · wpływ na przebieg wojny ros
ną, wraz ze-zbliżll.niem się momentu w 
~tórym staniemy na •kon'tyr.encie, 
- jesteśmy na sJusznej drodze. 

.Niecierpliwych zapewniam, że w 
Polsce · •będziemy wyłącznymi panami 
sytuacji. Umowa zasadnicza, ja'ka nas 
łączy z W. Brytanią, gwarantuje Pol
skim Silom Zbrojnym pełną su,weren
ność. W wykonaniu 'techr.icznym 
pewien wyjątek stanowi lotnictwo, 
gdy nas atoli stać będzie na opano
wanie niektórych posterunków orga
nizacyjnych, i tę umowę zmienimy w 
kierunku pożądanym. 
WYSIŁEK WŁADZ WOJSKOWYCH 
Wysiłku o ~tórym mówiłem doko

r.Biliśmy szczupłymi silami. J es't nim 
przede wszystkim sztab mój, jako Na
czelnego Wodza, którego kompetencje 
w czasie wojny o·kreślone są. wyraź
nie nie tylko w dekrecie z 27 maja 
1942, ale i w de•krecie z 12 marca 
1937. Prowadzone ,przez nas prace 
wojskowe obejmują s.zereg agend 
tajnych, o których . nie chcę mówić 
nawet na tym zebraniu. Pragnę jeno 
podkreślić owocne · wysiłki tak często 
krytyl{owar.ego u nas Oddziału Dru
giego, który zyskał peme uznanie 
sztabów W. Brytanii i Stanów Zjedn. 

Opracowanie nowych regulaminów, 
których wydano dotąd w W. Brytanii 
470, w czym własnych 260, a tłoma
czonych z angiełs·kiego 200 ·- jest 
tylko jednym z pozytywnych dorob
ków sztablh-

Drugi aparat, którym się posługuję, 
jest Ministerstwo Spraw ·Wojs·kowych. 
Zr.ajdujemy się na obczyźnie i dzia
lamy w warunkach ograniczonych. 
Nie posiadamy zasobów . łudzkich i 
materialowych Kraju, •którymi moż
naiby gospodarować. Ogólne zaopat
rywanie walczących lub przygotowu
jących się do walki . wojsk wykonują. 
Alianci przy pomocy swych służb. 
Dlatego zadania ministerstwa, w któ
rym pracuje 117 osób, ograniczają się 
do spraw administracyjnych oraz do 
pdboru i zwolnień ·z szeregów wojska, 
propagandy i oświaty, beZJpiec·zeństwa, 
opieki nad rodzinami itp. Tworzer.ie 
innych komóre·k byłoby sz'kodliwym 
marnotrawieniem pieniędzy, a wpro
wadzając podwójne rozkazodawstwo 
byłoby zabójczym dla wojska. 

W ojs·ko, a szczegółnie korpus ofi
cerski w swej większości, było nie
stety dotąd wojskiem wyjątkowo sta
rym, 'być może najstarszym w Euro
pie. Cierpiało ono na olbrzymią nad
wyżkę oficerów zmobilizowanych 'be.z 
planu w r, 1939. Zmusiło to mnie .do 
zwolr.ienia oficerów, których Armia 
wykorzystać nie może. Dotąd prze
niosłem w stan nieczynny, tu i na 
śr. Wschodzie 1.064 oficerów, zapew
niając' im środki utrzymania. Ofice
rowie mogą ·być powoływani w przy
szłości do służby. Zwalniając oficerów 
starszych, otwieram drogę młodszym. 
A przecież na .terenie samej W. Bry
tanii mamy 1,591 •podchorążych, w 
tym 686 takich, którzy uzyskali ten 
stopień w Kraju. W,prowadzanie sto-p
niowe tego, pod wielu względami 

wspaniałego elementu na stanowiska 
oficerskie jest moim obowiązkiem, 
od ·którego się nie uchy1ę, szcze.gólnie 
po stwierdzeniu naocznym fak·tu, jak 
trudno wytrzymują na froncie naj
lepsi nawet dowódcy blitalionów 
ciężkie warunki wojr.y nowoczesnej, 
o ile przekroczą czterdziestkę. 

.Poza W. Brytanią, Stanami Zjed
noczonymi i Rosją, Wojsko Polskie 
współpracuje z Jugosławianami, któ
rych pokaźna grupa uzyskała · podsta
wowe wyszkolenie W · pierwszym kor
pusie pancerno-motorowym. Cale 
wyszkolenie spadochronowe Aliantów 
- dokonywuje się w naszej Bryga
dzie. Wyszkoliliśmy dotąd Frar.cuzów, 
Norwegów i Czechów. 

MORALE .ARMII 
Moralna strona naszej Armii zasłu

guje na uwagę jak najpilniejszą. 
Zdawałem so.bie ·zawsze sprawę, że 

dla zagadnień, ~tóre ona s'tawia przed 
nami, kontakt bezpośredni i jak naj
bliższy dowódców od Naczelnego 
Wodza począwszy z żołnierzami jest 
nieodzowny. Jest to konieczr.e, szcze
gólnie na obczyźnie, gd·zie nas nie 
stać na formalizowanie i gdzie sto
sunki serdeczne panować muszą mię
dzy oficerem a szeregowym. Zorgani" 
zowanie tego kontaktu nie jest łatwe 
wtedy, gdy Armia jest rozrzucor.a po 
całym świecie. Mimo to, w miarę 
istniejących możliwości, staram się 
go uczynić jak najściślejszym. Dlate
go przeprowadziłem osobiście ·inspek
cje l poznałem naocznie warunki lbytu 
żołnierzy, znajdujących się w Afryce, 
na śr. Wschodzie, Rosji i Kana~zie. 
Dlatego też nie przestaję stale .kłaść 
mocnego nacis•ku w swoich rozkazach 
na zespolenie duchowe oficerów z sze
regowymi, ·które musi ·być ·cechą. głów
r.ą wszystkich dowódców godnych 
tego miana. Z chwilą.; gdy wojsko za
czyna brać czynny udział w •polityce 
następuje - jego rozkład, a za nim 
idzie, wcześniej czy później - upadek 
państwa~ 

Armia jest ramieniem Z'brojnym 
Rzeczpospolitej i służy calemu Naro
dowi. Reguła •ta obowiązuje be-z
względnie w czasie pokoju, a tym
bardziej w czasie wojny. Jest ona 
miarodajna szczególr.ie dla wojska, · 
jako ca}ości, oderwanego od 'kraju. 
Dla ·armii, która prze•szła ~k liczne 
wstrząsy moralno-psychiczne, jak 
Armia 'Pois·ka. Armia ·ta jest dzisiaJ 
jedną wielką rodziną, mającą w swym 
gronie ludzi różnych poglądów, lecz nie 
przyznającą nikomu prawa r.arzuca
nia ich jednym przez drugich. 

GRZE'CH RZłDóW- POMAJOWYCll 
Jednym z nacięższych grzechów. 

rządów pornajowych ibyło wciąganie 
wojska 'w rozgrywki !polityczne i szu
kanie w nim narzędzia władzy dla 
1pewnej grupy politycznej. Jeżeli IPol
skie Siły ~brojne miały się dźwignąć 
z upadku i być odbudowane we Fran
cji i rw. Brytar.ii, jeśli miały w tej 
przeiomowej dla nas chwili zaważyć 
na losie Ojczyzny, jako ostatnia jej 
stawka - nie mogło i nie może być 
mowy o naśladowaniu ·tego smutnego 
przykładu. Bo nie po to nasi najlepsi 
synowie przedzierali si~ 'Przez liczne 
granice, ryzykując bardzo często ży
cie, nie po to znosili i znoszą. ciężkie 
trudy rodacy w Rosji, nie po to bije 

się chwa:l~bnie nas•z lo'tnik i mary
narz i żołnierz armii lądowej, 'by słu
żyć tutaj ·komukolwiek za odszkocz
nię do rozgrywek, mających przywró
cić władzę •tym, lttórzy ją. bezpowrot
nie stracili, a~bo służyć nielicznym 
jednostkom, uprawiającym wygodną, 

bo bierną. opozycję wobec ciężkiej 
pracy i niezmiernie trudnych wysił
ków Rządu . 

O USTROJU POLSKI ROZSTRZYGNIE 
NARóD 

~olnierze nasi biją. się jedynie o 
Polskę Wielką. i Sprawiedliwą., Wolną 
i Niepodległą.. 

O jej ustroju wewnętrznym roz
strzygnie Naród. Dzisiaj 1prowadz'i ich 
wielka idea, której są świadomi, jak 
świadomi są celów o jakie wojna się 
toczy. Niepodległość i wolność nasze
go Narodu, potęga Ojczyzny własnej, 
szczęś'iiwsza i sprawiedliwsza przy
szłość świata - oto cel, jaki przy
wieca Wojsku Połskiemu zgodnie z 
tym, czego od niego ocze·kuje •Kraj. 
Pod tym względem wojsko nasze oży
wiońe najlepszym duchem, . zdolne jes't 
do największych ofiar, czego dowody 
stwierdzam z dumą, składa stale, ile
kroć tego zajdzie potrzeba. 

NIEPOCZYTALNI BANKRUCI 
By nie pomniejszać w oczach ob

cych naszej sprawy, Rzą.d nie wy
stąpił świadomie ~rzeciw.ko tym, któ
rzy winni odkupić swe winny, - lecz 
gdy od nieja;kiego czasu nietylko 
emigracja cywilna, ale i wojs·Ko za
truwane są us'tawiczne niepoczytal
nymi ,prfba;mi wciąglinia ich w spory 
o przeszłość i to właśnie ze strony 
tych, którzy milczeć najbardziej po
winni; gdy nie ma tak potwornego 
kłamstwa, które,by jawnie lub 'tajnie 
nie usiłowano rozszerzać w nas·zych 
szeregach; gdy imię !Marsza;lka IPił
sudskiego jest wyzyskiwane cynicznie 
dla celów osobistych przez skracho
wanych polityków, z których niektó
rzy schronili się do Ameryki, gdy nie 
uspakajają ich pozytywne osiągnięcia 
Rządu, lecz wręcz przeciwnie, pod
niecają ich do nieo'blicza1nego działa
nia; wtedy publicznie stwierdzić 
muszę, że ci zbankrutowani działacze 
i publicyści, którzy milczenie Rządu 

· !poczytują sobie za słabość, znajdując 
w rtim zachętę do dalszych wybryków, 
sami przypiszą. sobie konsekwencje 
tego kroku. 

ZDROWA ARMIA 
Armia jest organizmem zdrowym. 

Wypełni ona chlubnie swój obowiązek 
ta;m, gdzie tego za;żąda od niej Oj
czyzna, gdyż odrodziło ją i umocniło 
nieszczęście. Opromieniła ona już 

' Chwalą sztandary włas.ne i ,podniosła 
wysoko majestat Rzeczypospolitej. 
Po tej drodze krocząc, żołnierz Folski 
dojdzie do oswobodźonej przy jego 
współudziale Ojczyzny. 

Wszys.tko, co czynimy zgodne jes't 
z wie,lką. tradycją Polski · i jej naj" 
żywotniejszymi interesami. Obecne 
pokolenie przelewa obficie ·krew po ' 
to, a;żeby te pokolenia, które po ·nas , 
przyjdą, żyły i rozwijały się swobod~ ! 
nie oraz bezpiecznie w pełnym blasku 
wolności - po·tęgl i chwały": ·, ·' , 
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