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Prywatny informator periodyczny dla uchodźctwa polskiego.
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Wszystkim Rodakom,
którzy złożyli dowody serca i życzliwości podczas
choroby naszego Wuja i Brata.
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OSTROWSKIEGO

oraz wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych, m
składamy tą drogą zagłębi serca płynące
"Bóg zapłać”.
'b
Gustawostwo Potwor owscy
Janina Amelia Moldenhawer
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- LONDYN rpl 2.2. Minister Eden przyjął przybyłego niedawno
do Anglii emis*-ariusza Er oh tu Polski Podziemnej.

- LONDYN PAT Na plenarnym posiedzeniu Rady Narodowej R.P.
przyjęto jednogłośnie dnia 25 stycznia r.b. rezolucję następującej

treści:

"Rada Narodowa R.P. po wysłuchaniu sprawozdania prezesa
Rady Ministrów w dniu 18 stycznia r.b. i po przeprowadzeniu dys
kusji w dniu 25 stycznia 1944r.
(1) stwierdza, iż solidaryzuje się z polityką Rządu 1
dą^y ją pełnym zaufaniem*
'
,
<2) wyraża opinję, że oświadczenie Rządu z dnia 14 stycz
ni a 1944r* stwierdzające jego gotowość omawiania całokształtu
stosunków polsko-sowieckich bezpośrednio z rządem ZSRR przy
udziale sojuszniczego rządu brytyjskiego i rządu Stanów zjedno
czonych Ameryki, jest wyrazem pojednawczości Polski i Jej dą
żenia do doprowadzenia do przyjaznej współpracy Polski z
w czasie wojny i po wojnie* Rada Narodowa podziela pogląd Rządu,
że Wzajemne stosunki między Zjednoczonymi Narodami winny kształ
tować się na zasadzie powszechnie obowiązujących norm^prawa i
współżycia międzynarodowego, nie zaś na zasadzie faktów,dokonanych,
czy jednostronnych aktów prawnych, albo też z góry powziętych
jednostronnych decyzji”.
- LONDYN REUTER 5.2. Ministerstwo Informacji i Dokumentacji
donosi, że w Polsce powstała Rada Narodowa, złożona z przedstawi
cieli stronnictw politycznych, podobnie,jak w Londynie, Polska,
organizacja państwowa w Londynie ma, swój* pełny odpowiednik w rown
ległych instytucjach w kraju. Organizacje te, pracujące w kraju,
pod ziemią, nabierają jednak coraz bardziej znamion oficjalnosci
i zaczynają występować coraz otwarciej^ przygotowując się do,tej
chwili, gdy obejmą one pełną odpowiedzialność za administrację
w obszarach polskich, z których wycofywać się będą Niemcy.

- NOWY YORK PAT
Dnia 29 i 30' stycznia, r.b odbyły się W
.
Chicago konferencje kierownictwa Rady Polonii Amerykańskiej, inia
3o stycznia r^b. odbyły się w Detroit masowe zgromadzenia zwoi3116
z inicjatywy 2oo organizacji polsko-amerykańskich. Zgromadzenia
miały uchwalić protest przeciw wszelkim zakusom rozbioru Polski
i powziąć rezolucję w sprawie polsko-sowieckiej granicy*
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Prem^Milmłą^c_zyk otrzymaY-nastppu jącą depeszę od reprezen
tacji Żydów polskich w Ameryce:
ł,W obecnej krytycznej chwili reprezentacja Żydów polskich
w Ameryce pragnie zapewnić Pana, Panie Premierze, o solidarności
Żydów polskich z Narodem polskim i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
w obronie sprawy polskiej"♦
- LONDYN REUTER 7.2. Minister spraw wewnętrznych Banaczyk
oświadczył, że Polski Fpont Podziemny przystąpił ostatnio do sto
sowania we 1 wzmożonym stopniu aktów sabotażu, które mają stanowić
represje za to, że Niemcy w ciągu ostatnich czterech miesięcy roz
strzelali 1.10*7 Polaków w Warszawie i około 5.000 w innych mia
stach Polski* Wysadzono w powietrze szereg niemieckich pociągów
wojskowych, przyczyn zginęło conajmniej l.ooo Niemców.

- MOSKWA REUTER 5.2. Szef rządu (premier) sowieckiej Republiki
Ukraińskiej Grawczenko wystąpił w Najwyższej Radzie ZSRR z apelem
dp marszałka Stalina o zapewnienie "ludowi ukraińskiemu,-połączenia
z! braćmi zamieszkującymi na zachód od linii Curzona, np. w Jaros
ławiu., Hrubieszowie i Zamościu,"
Jak donosi REUTER 8 lutego r.b, z podobnym apelem wystąpił
również i inny przedstawiciel Ukrainy w Najwyższej Radzie ZSRR,
Geczuk, który domagał się, by "pomóc braciom ukraińskim w Chełmie,
Zamościu, Jarosławiu i innych zachodnich miejscowościach do przy
łączenia się do sowieckiej rodziny braterskich ludów."
Angielski OBSERYER wyraża przekonanie, że "usamodzielnione"
republiki sowieckie Ukraina i Białoruś nie zadowolnią się linią
Curzona i że mają one dalej idące roszczenia wobec Polski, niż te,
które wysunął Związek Sowiecki,
- LONDYN dp 28*1* Minister odbudowy administracji publicznej
Karol Popiel wygłosił przez radio dłuższe przemówienie poświęcone
sprawie wyborów do sejmu po oswobodzeniu kraju. Z przemówienia tego
cytujemy:
"Oto dopiero 11 listopada 1918r. odradza się niepodległość
Polski, a już 28 tego samego miesiąca ukazuje- się dekret o wyborach
do Sejmu Ustawodawczego* W trzy miesiące później odbywają się już
pierwsze wybory, z których wyłania się reprezentacja narodowa de
cydującą o wewnętrznym ustroju i dalszych losach odbudowującego się
Państwa*
"Zaiste, trudno o lepszy wypaz praktyczny głęboko demokra
tycznych tendencji narodu polskiego* Tym bardziej, że pierwsze wy
bory odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej, dopuszczającej
w jak najszerszej mierze zasadę powszechności i równości prawa wy
borczego i nieczyniącej żądnych różnic między obywatelami ze wzglę
dów rasowych, narodowościowych, wyznaniowych, socjalnych czy innych
i równocześnie stosującej w maksymalnym stopniu wszystkie najbardziej
postępowe zasady techniki wyborczej, gwarantującej pełną swobodę
i czystość wyborów*
|
"Inaczej mówiąc - pierwsza ordynacja wyborcza i odbyte na
jej podstawie wybory dały społeczeństwu w maksymalnym stopniu moż
ność zupełnie swobodnego wypowiedzenia się co do ustroju i losów
odrodzonego państwa i były możliwie doskonałym transformatorem, w
którym swobodnie rwyr aż ona wola społeczeństwa przetworzyła się we
władzę państwową*
"Dzisiaj, gdy po 25 latach rozpamiętywujemy ten doniosły 1
znamienny fakt,- musimy w nim szukać czegoś więcej, niż tytułu do
narodowej dumy. Mianowicie znajdujemy w nim uderzającą ,-analogię,
do sytuacji, która nas czeka w najbliższej przyszłości* Albowiem
raz jeszcze stajemy przed ciężkim i doniosłym zadaniem odbudowy
Państwa Polskiego z gruzów wojny i zniszczeń wrogiej okupacji*
Narzuca się tedy pytanie, czyja wola zadecyduje o tym, jaką będzie,
ta nowa, odbudowana i - miejmy nadzieję - rozbudowana Polska, o którą
walczymy i w którą niezłomnie wierzymyc
"Odpowiedź na to pytanie została już udzielona ze strony
najbardziej miarodajnej 1 to w sposób niedopuszczający żadnych wąt
pliwości* Mianowicie.: n a w r a c a m y
z
całą
sta
nowczością
do
zasad
demokracji,
które nami kierowały w r, 1918 i 1919 1 swobodnie wyrażonej woli
społeczeństwa oddajemy znowu całkowitą decyzję o ustroju i losach
Rzeczypospolitej ■»

"Mamy gorzka świadomość; ze w ci.ągu dwudziestolecia Polska
- a raczej rządząca Nią ost-atnió grupa -- odstąpiła od zasad demokracji,
Ale odstępstwa owo został?/" stanowczo i wyraźnie potępione i nawrót
do demokracji zapowiedrany niedwuznacznie,
"Oto Pan Prezydent Rzeczypospolitej zarządzeniem, z dnia
22 listopada 1939r. rozwiązał dotychczasowy Sejm i Senat, Następnie
zarządzeniem z 1 grudnia 1939r. Pan Prezydent Rzeczypospolitej
zarządził nowe wybory do Sejmu i Senatu, odraczając równocześnie
termin ich przeprowadzei/.ia do czasu ustania działania siły wyższej.
jaką jest wojna, W tym samym zarządzeniu zapowiedział Pan Prezydent,
ż-e 'wybory zostaną przeprowadzone na. zasadzie nowej demokratycznej
ordynacji wyborczej,, wydanej w trybie arte 79 Ustawy Konstytucyjnej,
Ordynacja ta umożliwi najszerszym warstwom udział w wyborach i poz
woli Narodowi- Polskiemu na powzięcie swobodnych decyzji o dalszych
jego losach'o
"Prace nad. nową ordynacją v*yborczą są Obecnie na warsztacie
Rządu, Dopóki nie zostaną zakończone, byłoby przedwcześnie mówić oszczegółach,-ordynacji. Można jednak przewidywać jej ogólny kształt
i charaktero Nie ulega tedy wątpliwości? że nowa ordynacja musi być
owiana tym samym duchem szczerej i pełnej demokracji, jaki cechował
ordynacje wyborcze r0 1918 i 1922. Niewątpliwie tedy w całej pełni
znajdą w niej wyraz zasady doskonałej powszechności i równości,
które są kamieniem węgielnymi demokracji, Niewątpliwie również zasto
suje ona wszystkie znane i.wypróbowane środki zabezpieczające rze
telność i czystość wyborów* Cokolwiek bowiem możnaby sądzić o po
glądach społeczeństwa, jedno jest ponad wszelką wątpliwość, a mia
nowicie, ze społeczeństwo nasze jest szczerze i głęboko demokratyczne.
Nie chciało ono nigdy i nie chce obecnie być rządzone przez kogo
kolwiek, chociaż według najlepszych recepto Chce ono sarnio decydować
o swoi-ch losach w pełnym poczuciu swej dojrzałości i odpowiedzial
ności., "

Z_ _K_R A J U
Zamach na szefa Gestapo,
Krąjx_ "w_kt ór ym_pąnu j e. .ppkó j " -

Dnia 1 lutego r,b, o godz, 9™ej rano żołnierze Frontu Pod
ziemnego dokonali w Alejach Ujazdowskich w Warszawie zamachu na
szefa Gestapo w Warszawie, generał-majora SS i Gestapo Kutscherę,
Na samochód, którym jechał Kutschera w otoczeniu wyższych funkcjonariuszów Gestapo rzucono bombę., a następnie posypały się strzały
z karabinu maszynowego, W' wynika zamachu zginął Kutschera oraz
5 oficerów Gestapo ;
Kutschera został zabity z wyroku Frontu podziemnego, który
skazał go na śmierć za znęcanie się nad. ludnością Warszawy, a w szezególności za masowe egzekucje Warszawian na ulicy Piusa XI i w Ale.i
Niepodległości w październiku 1943r,
W odwecie za zabójstwo Kutschery Niemcy pobrali 2 i 3 lutego
r,b6 loo "zakładników"'których stracono publicznie, pozostawiając
zwłoki na miejscu egzekucjio Nazwiska straconych rozplakatowano po
całym mieście. Na Warszaiwę nałożono kontrybucję w wysokości loo mil,
zł. Godzinę policyjną przesunięto na 17"tąc. Po tej godzinie nie
wolno ludności przebywać poza domemp Wszystkie restauracje, kawiar
nie, teatry i kina, zanfcęięto na czas nieograniczony.
Dnia 4 lutego r,,b, odbył się pogrzeb Kutschery i towarzyszyć
Podczas trwania pogrzebu nie wolno było ludności pokazywać się na
ulicyo
Zamach na Kutscherę miął miejsce prawie jednocześnie z oświad
czeniem. dre Franka, który wypowiedział przekonanie, ze vz Generalnym
Gubernatorstwie panuje większy spokójniz w jakimkolwiek z innych
obszarów okupowanych przez Niemców.-, Frank "stwierdził", ze w Gen,
Gubernatorstwie dokonuje.się pod niemieckim przewodnictwem dzieło
pokojowej odbudowy kraju,., 0
Dalszą ilustrację do słów Franka stanowią fotografie, które
ukazały się w prasie również w tym samym czasie i które przedstawia 
ją 'drewniane fortece", czyli forty z brewicn, zbudowane przez gar
nizony niemieckie dla obrony przed polskimi partyzantami przy wszyst

kich węzłach kolejowych,
Tajne pismo krajowe "Polska Zwycięży", którego egzemplarz
nadszedł ostatnio do Londynu donosi, iż żołnierze Armii Krajowej
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wysadzili w powietrze koło Mińska Mazowi-eókiego 6 cystern z benzynąn
Na skutek eksplozji zerwane zostały tory, a przerwa w komunikacj
trwała przez kilka godzin. Pod Nowym Sączem Pa^ro1
SzL y
Zbrojnych zniszczył również cysternę z benzyną. W,tej samej okolicy,
w Klęczanach inny patrol zniszczył urządzenia kamieniołomów, żabie
rając materiały wybuchowe. W miejscowościach Sucha i btraszawa
oddziały Armii Krajowej rozgromiły placówki strażygranicznej. Straż
nikom odebrano broń, amunicj-ę, aparaty radiowe, akta i ubrania, po
zostawiając ich w bieliźnie.
Ae-opA- w którym
Tak wygląda Najspokojniejszy z okupowanych obszarów, w którym
dokonuje się dzieło pokojowej odbudowy"»..

Npwi_niepożądąni_goście^
Onuszczając ziemie sowieckie między Donem i Dniestrem
Niemcy wyewakuowali stamtąd 14o«ooo yolksdeutschow, kolonistów nie
miećkich, którzy zamieszkiwali w Rosji od czasów Katarzyny i zaj

mowali s^e^n^^';ają osiedlić tych nowych
wincji Warty, Pierwsze transporty przybyły juz do łodzi. Przybysz
porozsyłano na wieś, gdzie pracują jako robotnicy rolni, al
Himmler, który poza swymi;innymi funkjami^sprawuje
2^^owo
"komisarza do Spraw umacniania niemczyzny
obiecał im, że stopniowo
P

otrzymają rolę na własność,»
,-Niepożądani przybysze,

, ,
.
ale miejmy nadzieję,

ze z niedługą

wizytą,••
Łos_lutoości_nąjęręsąch.
Wschodnie kresy Polski przechodzą, jak zawsze, najcięższą
™qza1a
dolet Wobec rozwoju wypadków na rosyjskim froncie Niemcy zmuszają
ludność kresów wschodnich do ewakuacji. Odbywa się on
Posłań
potwornych waunkach. Przez Wilno i nie zajęte jeszcze
Rosjan
większe miasta na Wołyniu przelewa się fala "=^9dzcow koczującyc
na chłodzie i deszczu, cierpiących głód i nędzę. Wsrod ucnodzc
tych grasują w zastraszających rozmiarach choioby i ep

ZJE_____ &_W_JJLT-A
UNRRA, Administracją Z jednoczonych Narodów do
Niesienia Pomocy_i_do_Spraw__Repątr j acj_i
.—
Jeśli sądzić można z dotychczasowych objawow, UNRRA jest
jedyną z międzypaństwowych organizacji alianckich
kt 1
dn3wanla
teraz można z pewnością powiedzieć,, ze przeu+w
r
1 że stanowić będzie rzeczywistość po wojniep
nirn-nae-ii kranom
UNRRA ma za zadanie niesc wyzwolonym z pod ^P^^i krajom
doraźną pomoc, przede wszystkim w żywności, odziezy
"
f,
UNRRA już teraz skupuje w tym celu olbrzymie ilości
; w’dziePoza tin będzie UNRRA współdziałała z poszczególnymi krajami w dzie
dzinie^epltrjacji ludzi, których wojna pognała w świat jako jeńców,
przymusowo zaciągiiętych do robot poza.-miejscem zamieszkania,

uchodźców, wy ewakuowanych i t.d.
liwić powrótsćloo|omula

i t,d.;

którym ti
eba też będzie wiel

kich funduszów, nie mniej niż 2,5oo. 000.000 ^kkndatkowaó sie
fundusze, państwa należące do ,UNRRA postanowiły p
b0(bu syołeczna rzecz organizacji w wysokości 1 % swego
o ,
8
UNRRnego. Parlament brytyjski uchwalił ostatnio ł tego tytułu
Sc...ooo. ooo funtów szterlingow, ożyli 52o.ooo»ooo dol<-_r
,
S
Stanów Zjednoczonych upoważnił rząd do przekazania
WySłu1.350.000.000 dolarów./Podczas narad nad tą sprawą, Kongies^ysł
chał sprawozdania i opinii Prezydenta UNRRA, gu
. . - ,
New York. Herberta Lehmanna. Prezydent V®.
7krniacvch ludzi,
^tTNRRA to nie tylko pomoc dla milionów ci - p ą J
ale i potężna broń, zachęcająca okupowane krajedoopor,
akcji
zasady postępowania UNRR? okaż^ się pożyteczne i .5
' 0

powodzenie, mogą one przesądzie
stanąć o własnych
1
UNRRA pomaga narodom po to, by mogły one stanąć
siłacho Narody, które ucierpiały przez wojnę, ąie chcą

ności.

Chcą one podnieść się o własnych siłacn»

"Zasoby UNRRA będą szczupłe w porównaniu z rozmiarami
zniszczeń, to tez będą mogły być użyte . tylko na--zaspokojenie naj
ważniejszych i najpilnie jszycła-ppotrzęb. Nie powinny byc używane na
finansowanie długoterminowych planów odbudowy,, bez względu na. to,

jak by ta odbudowa była pożyteczna,
/
z '/
"Powodzenie UNRRA będzie1:, sięmrerżycr szybkością, z jaką
bedzie się ona mogła .-zlikwidować. Im -szybcię.j stanie , się niepotrzebna,
tym więcej zdziałała. UNRRA-będzie gromadzie jaknaj większe zasoby,
by podzielić je sprawiedliwie. Jedne' kraje będą'mogły kupować z« włas
ne fundusze, inne będą1 zależały od pomocy finansowej UNRRa, któradbać będzie o to, byistniejące zasoby podzielić według potizeb,
nie

zaś^e^g. stworzyć takie warunki dla tych,

którzy cierpieli,

aby mogli wrócić do godziwego; poziomu zdrowia i możliwości pracy-,
Musimy zapewnić, ze nie będzie .więcej chaosu, anarchii i nowe0
.
tyranii. Wszyscy jesteśmy wzajemnie od siebie zalezni.,Pomoc dla po
trzebująćych przyniesie pożytek i tym, którzy mniej ucierpieli,
o
tylko w ten sposób odrodzi się światowy obrot gospodarczy.
"UNRRA jest pierwszą wielką próbą zdolności,zjednoczonych
narodów osiągnięcia celów pokojowych drogą swobodnej współpracy^
Musimy•dowieść, że jesteśmy zjednoczeni nie tylko po to, bypro
wadzie wojnę i niszczyć, lecz również i po to, by mesc pomoc i

tworzyć dobrobyt"*
KOMUNIKATY
L_O__K_A_L_N_E_
ew w. ■* W- ** •* ■*■ ** ** **■* —* ** ** "*

-x- Sekcja Kulturalno-Oświatowa zawiadamia, ze od 7
JL*?6
uruchomiony został bezpłatny kurs dokształcający dla Ślusarzy,
mechaników i elektrotechników. Kurs obejmuje naukę matematyki,
geometrii, fizyki i rysunków technicznych* .Lekcje odbywają się ,
w Tranebergu. Traneberg - G&rd, Svąrtvlksvagen lo.w poniedziałki
i w środy od godz, 15,45 do 18-tej. Zgłoszenia prżyjmowane będą
h miejscu (rSwnież telefonicznie 26-02-21) do 16 lutego r.b.
-x- Sekcja Kulturalno-Oświatowa zawiadamia, że lekcje języka an
gielskiego dla zaawansowanych zostały przerwane z powodu małej
frekwencji*

-x- W
W piątek,
piątek, dnia
11 lutego
o godz. 2o-ej odbędzie się
-xdnia 11
lutego r.b_
r.b
..
^Ognisku
odczyt
przedstawiciela
poitow i kolej.,
w Kole Prawników w ? ~
polskich we Wiedniu dr. Lucjana Bara p.t.
Tranzyt (srodcowo
eurorejski) przez porty polskiego obszaru celnego, t.j.
y
$
■
Gdańsk za -ery Henryka Strassburgera, generalnego komisarza R.P.

Goście mile widziani*

w Gdańsku".
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' 2oo gr. mydła do '

27^,5.1944

według dotychczas; owych norm

21.2.1944

’

Dnia 15 lutego r.b." kończą się kartki na szare mydło <Kn|p b||y
albo K 69 - 70, albo K 71 - 72, albo K 75 - 74, albo K
7
/b;.

Klśka
Sverige - Polski Komitet Pomocy.w Szwecji ;
Polski Klub "Ognisko^Stockholm,Jungfrugatah 5o/II, tel. 61 bu

