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Churchill powiedział o sprawie polskiej, co następuje/
i
' „Byłoby niezgodne z rzeczywistością. gdybysmy twierdził
brytwjski - a jak sądzę, również i rząd amerykański -■ zajmują,wooe
ski takie same stanowisko, jak rząd Związku Sowieckiego.; r alezy
z
pod uwagę wszelkiego rodzaju różnice historycznych i geograf icznycn warun
ków? które kształtują stosunek zachodnich demokracji,. wzgi- r^ącu
kiego do Polski- Stalin oświadczał wielokrotnie. ze jesu za siyną., pi
6
■ -^---^żną Polską. Pod tym względem nasz
najzupełniejszej zgodzie z rząaem
wielki sprzymierzeniec
z oficjalnych oświadczeń amerykan
brytyjskim
tej wyspie i w całym Imperium Br 5
My
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z rządem 8'
rzeciw potężnej Rzeszy., my, jedyny w
skim, którzyśmy chwp ciii
odział wojnę Niemcom, za ich na.pc-.s-..
w~;
ki niepokonany narc<
vmentv» które głęboko odczuwa, cały
żywimy
Polskę
tyjski
co jes
iliśmy wszystko i będziemy nadal robili wszystk
naszej mocy, by urzeczywistnić ' z ducha i z lircry.-cele zade
przez trzech wielkich sprzymierzeńców wobec Polskie -miany
w granicach Polski będą musiały mieć miejscer Rosja, me p-awo
poparcia w tej sprawie," gdyż tylko i jedynie rosyjskie armie mogą wydo
lić Polskę z niemieckich szponów
. ...
n
zponów i
i dla tego?. ze naród io^y;j^
wszystkim, co wycierpiał z rąk niemieckich, ma prawo do bezpieczn -y o. =
nic i do dosiadania przyjaznych sąsiadów na. swym zachodnim siią
"Tym więcej ufam,, ze rząd sowiecki umożliwi nam wspólne z .nim
,
działanie -w rozwiązywaniu polskiego problemu i ze nie będziemy swiy
*
nieszczęsnego widowiska, rywalizujących w Polsce rz--:acw.; z ..
dnie
uznany przez Dwiązek Sowiecki,, a drugi silnie popierany przez
mocarstwa- Mam niepłonną. nadzieję
? ze Mikołajczyk.) godny nas "ę
ad z z
skiego,, owianj7' silnym pragnieniem przyjaznego porozumieniami u
donio
stosunków z Rosją oraz jego koledzy,, wznowią, wkrótce w_jyOsL,^. u
rozmowyQ które zostały przerwane przed kilku miesiącam.,.
,
wiązki en zwtócIc z naciskiem, uwagę izby na trudności, kuore
y
Losów
niknąć dla. nas i na ewentualne szkody, które oy mogh.y poA^> a
iżywanm
Polski) gdyby podczas tej,debaty nad polsko-rosyjskimi stosunk
nie dość umiarkowanych słowo Mam głęboką nadzieję i wierzę,
ry
do pomyślnego porozumienia 1 ze powstanie zjednoczony i ząc.- Na
będzie się cieszył zaufaniem wszystkich trzech mocarstw i
..
Polsce te warunki siły! suwerenności i niepodległości? które prok^^

liśmy jako nasz cel i naszą zdecydowaną wole.-. Nie ma mc^ęa w.l y P
jak gwałtownymi słowy stworzyć taki stan rzeczyt. kuory Qc.je o Wj_ei
nadziej/., niż te. które mamy przed sobą.../Wdając się w takie konuro w,członkowrie parlamentu unieyo.stwiliby żywione przez nas nanziej
wego i zadawalniającego. rozwiązania, sprawy i wzięliby na swe /
ciężką odpowiedzialnośćUznajemy nasze specjalne zobowiązań
Polski i jestem pewien, że izba, nie będzie używała język .,
i-,y
nił nasze zadanie„
.
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"Nie wolno nam przede wszystkim tracie z oczu naszeg
najważniejszego obowiązku ~ mianowicie jak najszybszego znis
zizmu, Mam nadzieję, że wielkie wcąrstwa dojdą w atmosferze
przyjaźni do mądrych i hermomjnycn aecyZji? rnuore
menty pod. trwałą konstrukcję europejskiego i sWiS-tc
o tym w związku z polską sprawą? jestem przekonany?
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w obu obozach zrozumieją, jak długo i starannie rząd brytyjski badał tę
sprawę, jak często konferujemy z przedstawicielami polskiej strony i jak
często a zarazem szczerze korespondujemy w tej sprawie z Rosją- Nic mogę
sobie wyobrazić, by nie można było osiągnąć takiego rozwiązania, które by
dawało Rosji bezpieczeństwo na zachodzie? do jakiego ona. ma prawo i Jżikie
powinniśmy jej zapewnić choćby kosztem maksymalnego wysiłku z naszej
strony, a które jednocześnie przywróciłoby narodowi polskiemu suwerenność
i niezależność, do jakiej naród ten nie przestał dążyć popi zez stulecia
walk i ucisku,- '*
- LONDYN - PAT 29-.9^
W dyskusji w Izbie Gmin nad sprawą Polski, min,
spraw zagranicznych Eden, odpowiadając na szereg interpelacji posła Kncm/
powiedział m,in., s "Pyta Pan mnie, dla. czego jeden z naszych aliantów od
mawiał wówczas pomocy innemu naszemu aliantowi? Nad tym pytaniem można
oczywiście dyskutować w Izbie, lecz wołałbym się zastanowić^ zanim na nie
odpowiem.. Zwrócono moją uwagę na wiadomości$ które Pan. przytacza, (ereszbcwanie i internowanie przez Rosjan, członków armii krajowej)- Zwróciłem się
w tej sprawie do sowieckiego rządu, który jednak odpowiedział, że wiadomo
ci te nie dają prawdziwego obrazu sytuacji. Gdy tylko doszły do mnie wieś
ci o aresztach i deportacji osób, które odmówiły złożenia, przysięgi wier
ności tu zwr komitetowi wyzwolenia-, uważałem za. swój obowiązek zwrócić się
i w tej sprawie do sowieckiego rządu,, Zechce Pan zrozumiećże stosunki,
między naszymi polskimi i rosyjskimi aliantami przy sparza ją,-obecnie rzą
dowi JKMC. o wiele więcej trosk, niż jakakolwiek inna ;ą.rawa t "
W dyskusji nad rosyjsko-polskimi sprawami i nad kwestią pomocy
aliantów dla. Warszawy zabierali głos posłowie wszystkich stronnictw- Mim
Eden udzielał kilkakrotnie odpowiedzi, podkreślając, że rząd angielski
jest świadom swych zobowiązań wobec Polski i że w sprawie niesienia pomo
cy Warszawie, Anglia po rycersku i w całej pełni spełniła swój obowiązek.
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Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej ogłosiła
następujący komunikat$
"Przedpołudniem dnia 3o września b.,r. Pan Prezydent przyjął genSosnkowskiegc i doręczył mu dekret zwalniający go ze stanowiska, naczelne
go wodza oraz orędzie, w którym uznaje jego.cnoty żołnierskie i zasługi
położone na polu organizacji armii krajowej,
"Jednocześnie Pan Prezydent zamianował naczelnym wodzem gon, dy
wizji Tadeusza Komorowskiogo-Bora, dowódcą armii krajowej-. Gen- Komorcwsk
Bor przejmie prawa i obowiązki naczelnego wodza. w chwili, gdy będzie je
mógł wykonywać w siedzibie Prezydenta i rządu Rzeczypospolitej- Do tej
chwili - wykonując swe prerogatywy najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych
Pan Prezydent będzie pełnił czynności naczelnego wodza, tak, jak one cią
żą na Nim, zgodnie z prawem, w czasie pokoju® Obejmują one nadawanie
stopni oficerskich, nominację generałów i admirałów; przyznawanie wojsko
wych odznaczeń i dekoracji oraz prawo łaski=
"Inne c^ąności z zakresu działania naczelnego wcdza Pan
podzieli ł przejściowe między mino obrony narodowej (sprawy sądó
nych) i
sztabu (sprawy operacyjne
en., a wojska
organizacyjne i
oraz kwestie koordynacji tych spraw we wszystkich polskich
ach zbrójnych)c
(Gen, Komorowski-Bor urodził się
r„ 1898 w pobliżu Lwcwa- jako
drugi syn rolnika^, który należał do pionierów przemysłu na.ftcTwego we
wschodniej MałcpolsceP W r, 1916, będąc studentom politechniki lwowskiejt
wstąpił. Bor do tajnej polskiej organizacji wojskowej. W listopadzie m .
1918 był lekko ranny podczas powstania przeciwniemieckiego w Warszawie Po szybkim wyzdrowieniu wstąpił do kawaleryjskiego pułku? łr którym awan
sował cd szeregowca, do majorac. W r» 1923, po śmierci ojca, zamierzał prze
jąć po nim gospodarstwo rolne, lecz gen,. Sikorski, który był wówczas pre
mierem, skłonił go do pozostania w wojsku^ Komorowski udał się następnie
do Paryża, gdzie odbył studia w Ecole de Guerre. W r, 1926 powrócił do
V7arszawy i został podpułkownikiem^ Wiosną r,_. 1938 wziął urlop z wojska i
udał .-się do siebie na wieś, by oddać się rolnictwu, polowaniu i hodowli
konie W marcu r. 1939 został, jednak pov/ołany do służby„ We wrześniu 1939
dowodził brygadą kawalerii^ Po klęsce wrześniowej był jednym z piorwEizycn
organizatorów polskiej armii podziemnej^ W uznaniu jogo zasług gen.; Si
korski zamianował go zastępcą dowódcy polskiej armii krajowej, gens Grota
Gdy w czerwcu rn 1943 gene Grot wpadł w niemieckie ręce, Bor zajął jego
miejsce, a nominację jego zatv/ierdzi.ł genB .-Sikorski dnia 3 lipca 1943rna niespełna. 24 godziny przed swą śmiercią® Zdając sobie sprawę ze znacze
nia osoby gen. Bora, Niemcy powierzyli ponad dwustu agentom tajnym zada
nie ujęcia go i wyznaczyli za. schwytanie go nagrodę w wysokości lo milio
nów złT Jednak? aczkolwiek ośmiokrotnie otoczony przez gestapo j. raz
rzeczywiście schwytany, gen,, Bor zdołał ujść Niemcom, Niemcy znali, praw-

- 3 dziwę nazwisko gen, Bora,, lecz pomylili je z nazwiskiem innego znanego
kawalerzysty3 rotmistrza'Janusza Komorowskiego i ogłosili) że ten właś
nie jest dowódcą polskiej armii krajowej.. Należy zaznaczyć. że gen. Borowi,
jako"dowódcy armii krajowej, podlegały nie tylko oddziały walczące w
Warszawie., lecz wszystkie formacje armii krajowej w całej Polsce- Licząc
około 23oeooo ludzi, stanowią one prawdopodobnie największą w Europie
armie podziemną,,)
,
.
(Jednooki. 49"letni gen. bryg, Stanisław Kopański, znany jako .-do
wódca osławionej brygady karpackiej, ukończył politechnikę warszawską, .Podczas poprzedniej wojny światowej został wcielony do rosyjskiej , armii
Następnie poświęcił się karierze wojskowej i został zawodowym oficerem,
Po ukończeniu szkoły artyleryjskiej vj Petersburgu i Ecole do Guerre
w
Paryżu stał się jednym z wybitnych ekspertów polskich w dziedzinie nowo
czesnej , zmechanizowanej sztuki wojennej- W Polsce był pr-zez pewien czas
ńó^pdc ar jedynego naszego zmotoryzowanego pułku artyleriir W chwili wybu
chu" woj^ny służył w sztabieo Po klęsce wrześniowej opuścił. kray Gen.
Sikorski powierzył mu organizację formacji polskiej w Syrii,. Po upadku
Francji rząd Kichy usiłował rozbroić tę formację polską., która nosiła
miano karpackiej brygady., Kopański sprzeciwił się stanowczo tym zamiarom
i grożąc zbrojnym oporem, przeszedł ze swą brygadą syryjską granicę i
udał się do Palestyny, gdzie przyłączył się do brytyjskich sił zbrojnych,.
Po okresie reorganizacji dowedzona przezeń brygada wzięła udział w północnoafrykańskiej kampanii a następnie stała.się zalążkiem dywizji pancernej,
która walczy obecnie na włoskim froncie# W r, 1943 Kopański został (Szęfem sztabu naczelnego "wodza i w związku z tym przybył do Londynu^ GenP
Kopański stracił oko podczas poprzedniej wojny= Jest odznaczony CBE (erg
derom Brytyjskiego Imperium). DSO (brytyjskim orderem za wybitną służbę),
polskim Krzyżem Yirtuti Militari oraz innymi polskimi i zagranicznymi
orderamiD Na podstawie dekretu Pana Prezydenta gęnc Kopański przejmuje
obecnie zastępczo część funkcji naczelnego wodzap)
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TIMES przypuszcza, że zapowiadana w związku z
odejściem gen,, Sosnkowskiego rekonstrukcja rządu polskiego została od
roczona- MOSKWA - UP 1,10=
Członkowie lubelskiego komitetu wyzwolenia, z prze
wodniczącym Osubką-Morawskim na czele, byli przyjęci w.-piątek, dnia 29
września w Moskwie przez prem., Stalina i minr. Mołotowa» W sobotę, dnia
3q v/rześnia., miała, miejsce w Mosiowie konferencja prasowa, na której
■ . Osubka-Morawski i towarzysze przedstawili swe zapatrywania na obecne
stadium sprawy polskiej5 .-a vj szczególności na nominację gen.-. Komorowskiego-

Bora na naczelnego wodza3
~
Osubkh-Morawski nazwał gen. BoraKibrodniarzem; który przez
przedwczesno spowodowanie v/arszawskiogo pobratania ma na swyn sumieniu
25o.,ooo ofiarni zapowiodział, że o ile gen» Bor.-wpadnio w ręce lubelskich .
władz, zostanie on postawiony przed sąd wojenny.- ,fNa razie nie mamy
jeszcze dostępu do wszystkich faktów, które by stanowiły bezsporne dowody
jego "winy*1 — powiedział '
Osubka-Morawski^ W sprawie walk w Warszawie
i o Warszawę, mówca, powiedział, że samo zdobycie Pragi zostało dokonane
kosztem bardzo ciężkich strat.-i ofiar czerwonej armii oraz walczących w
jej zespole formacji polskich,. Te formacie polskie przesłały poprzez
Wisłę kilka batalionów na odsiecz povjstańcom? lecz po bardzo ciężkich
stratach bataliony te zmuszone były wycofać się na Pragę= Osubka-Morawski
oświadczył także$ że stosunek między rządem polskim w Londynie,, a komi
tetem wyzwolenia, w Lublinie uległ dalszemu pogorszeniu n
Obecny na. konferencji prasowej gen., Rola-Żymierski 1 stwierdził ?
że w chwili wybuchu warszawskiego powstania gon# Bor nic znajdował się
wcale- w mieście, lecz "przebywał w bezpiecznym miejscu w odległości 3o Icm
od stolicy". Mówca zaprzeczył róvmież, jakoby gon? Bor utrzymywał kontakt
z marsz.-

Rokossowskim^
.
Wreszcie, "akredytowany przedstawiciel" lubelskiego kornitetu przy
rządzie sowieckim wystąpił z oświadczeniem., że moskiewska radiostacja^
"Kościuszko" wcale nie wzywała Polaków do powstania), lecz ‘tylko do dzia

łalności sabotażowej i partyzanckiej".
- LONDIN - REUTER 3f,loc
Polskie oddziały pancerne, wchodzące w skład
I-ej armii kanadyjskiej przekroczyły we wtorek^ dnia 3 października gra.
nicę niemiecką na. północ od Turnhout i.-weszły na głębokość 3 lun na tery

torium Rzeszy w kierunku Baarle-Nassau,

_Kapitulacąa_Warszawy<. __
Dnia 3 października gen.

Bor wydał następujący komunikat?

“Warszawa padła 63-go dnia swej bohaterskiej walki przeciw nie
słychanej przewadze nieprzyjaciela, po.wyczerpaniu wszystkich zasobów
wojennych i.wszelkich zapasów żywności, W poniedziałek, dnia 2 paździer
nika o godzc 22-ej obrońcy Warszawy oddali ostatni strzał''.

Stosownie do poprzednich komunikatów gen6 Bora, 29 września, padł
Mokotów, a. 1 października Żoliborz, poczym w rękach polskich - przez
jeszcze jeden tylko dzień - pozostało jedynie śródmieście., o które toczył
się zażarte walkic
Komunikaty gen. Bora podkreślały od lo dni stałe pogarszanie
się sytuacji i fakt, że zrzucane codziennie z samolotów sowieckich zao
patrzenie stanowi istną kroplę w morzu potrzeb miasta,
Źródła niemieckie podawały od. kilku dni,, że opór Polaków w War
szawie jest na ukończeniu, że Niemcy wdarli się do podziemnej sieci
warszawskich kanałów ściekowych, które służyły powstańcom za szlaki ko
munikacyjne i za schrony i że przystąpili do zamurowywania poszczegól
nych wylotów tych kanałów, zmuszając w ten sposób szukających schronie
nia w podziemiach do wyjścia na powierzchnięNiemiecka agencja prasowa INTERINF podała dnia. 3 października 3
“Krwawe intermezzo w Warszawie dobiegło końca. Ostatnie i najsilniejsze
pozycje powstańców, które leżały w śródmieściu i w pewnym miejscu do
chodziły aż do Wisły, zgłosiły bezwarunkową kapitulację
Umilkły wszyst
kie działać- Oficerowie sztabowi ze sztabu gen, Komorowskiego podpisali
warunki kapitulacji za walczące w śródmieściu siłyc Pewna grupa powstańców usiłowała sabotować kapitulację, lecz została po krótkiej walce roz
brojona^ ,
Prem, Mikołajczyk ogłosił dnia. 3 października, oświadczenie nastę
pu jącej treści?
“Warszawa padła dnia 2 października o godzr. 22-ej.> Operacje
wojskowe ustały po 63 dniach walk, W okresie tym wyczerpały się wszyst
kie zapasy,7- Zarówno garnizon, jak i ludność miasta zostały całkowicie
wygłodzone. Od kilku tygodni brakło im wody- nie mieli lekarstw', ani
środków opatrunkowych dla tysięcy rannych, leżących w podziemiach- Gdy
padły Mokotów i Żoliborz, okrywszy się uprzednio sławą,-, a próby przejścia
przez Wisłę wojsk rosyjskich i współdziałających z nimi oddziałów poi-,
skich ukazały się bezowocne, rannym tym nie można już było nawet okazać
pomocyR Obrona Warszawy będzie zawsze dowodem niezłomnej siły moralnej
polskiego narodu i jego niezachwianej woli prowadzenia niezależnego
życia-“

Zamknął się jeszcze jeden epizod martyrologii polskiej. Przybyła
jeszcze jedna bolesną i pamiętna data? druga kapitulacja. Warszawy,, dnia
2 października. 194-4ro Z historii tej drugiej bohaterskiej obrony stolicy
przytoczyć jeszcze należy ku wiecznej rzeczy pamiątce treść rozkazu
dziennego gen* Bora z dnia 2o września^ W rozkazie tym.?
Dowódca armii krajowej nadał walczącym w ćkr-szewie formacjom
armii krajowej nazwę "Korpusu Warszawskiego", składającego srę z u.zzech
dywizji? VIII dywizji piechoty ime Romualda Traugiatta5 która walczyła
na. Żoliborzu^ X dywizji im. Macieja Rataja, która walczyła na Mokotowie
iXXVIII dywizji ime Stefana Okrzei, która walczyła w śródmieściu^ Do
wódcą Korpusu VZarszewskiego był gen.bryg, Antoni Chruście"!.7 pseudonim
Monter lub Nurt. . Zastępcą dowódcy Korpusu był płk«, Karol Ziemski., pseu
donim Wachnowskin Pywizją im. Traugutta dowodził płk. Niedzielski,,
pseudonim Żywiciela Dywizją im. Rataja .-dowodził ppłk,., Rokicki, pseudonim
Karol.. Dywizją im, Okrzei dowodził płkfl Edward Pfeifer. pseudonim Radwan.
Los ludności warszawskiej budzi dreszcz zgrozy. Już sądząc z opi
sów niemieckich z dni poprzedzających kapitulację, ludzie wypierani z
podziemi na powierzchnię,-ulic, marli tysiącami w ciągu kilku godzin z
ostatecznego wyczerpania,, Według wiadomości nadawanych przez polskie ra
diostacje krajowe^ dziesiątki tysięcy micszkańcóv7 Warszawy opuszczały
granico miasta, trzymając w ręlm - zgodnie z wymaganiami niemieckimi białą, chustkę. Cir którzy jeszcze pozostali w mieście, znajdowali się
u kresu swych sił... Dnia 2 października ewakuacja ludności przybrała
"bardziej zorganizowane formy6 Kierował nią Polski Czerwony Krzyż, Trudno
jest wyrobić sobie w tej chwili jasne pojęcie o bym? co się stara.e z
pozostałymi mieszkańcami W.arszawy i co zostało z bohaterskiego miasta,
które jest nie tylko stolicą, lecz chlubą i sercem Polski.

_n_1 - K-A T-Y

K_o__ m„u

-x- Między 16 a 22 września odbył

_ilo_k_a_l_n_e

się w Szwecji TYDZIEŃ .POLSKI,

którego

program był podany w poprzednich wydaniach^naszego pisma. TYDZIEŃ przy
niósł bardzo poważne- rezultaty^ a jednocześnie ujawnił, raz jeszcze ,
wielką życzliwość i serdeczność społedzeństwa szwedzkiego dla Polaków0
Do dnia 29 września w samym tylko Sztokholmie uzyskano ze zbiórek i im
prez TYGODNIA-około 80.000 kr,, lecz pieniądze nie przestały napływać
i po tym dniu. Jak donosi Delegat Polskiego Czerwonego Krzyża w Sztok
holmie', codziennie nadchodzi po kilka tysięcy koron.. Pozą tym. zebrano
w Sztokholmie do dnia 29 września około 8= 000 kg odzieży, Należy jednak
zaznaczyć, ze przytoczone tu dano dotyczą tylko Sztokholmu, a imprezy
na cole polskie oraz zbiórki gotówki i odzieży miały miejsce nic- tylko,
w stolicy,. lecz również w Gótcborgu, Malmó, Uppsali i innych mic-jscowościach Szwecji* Ofiary składała również gorliwie polska kolonia w Szwecji-.
Po zakończeniu całej akcji będziemy mogli podać ostatecznie uzyskane

wyniki»

Ofiarność i serdeczność Szwedów wyrażała się niejednokrotnie
we wzruszający sposoby Tak np, mniejwięcej 80-lutnia staruszka przybyła
do Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża, i złożyła 18o„- .kr, które
zebrała między swymi towarzyszkami w przytułku dla starców.

-x~ W jednym z polskich osiedli w północnej Rodezji .-(Afryka) założono,
związek filatelistyczny polskiej młodzieży szkolne;Związek ton prosi
o nadsyłanie mu znaczków pocztowych różnych państw, Osoby, które by ze—
chciały prośbie tej zadośćuczynić, zechcą nadsyła.ć- znaczki dla wymienio
nego związku pa ręce p, Kicrskicj w Poselstwie „R»P, w Sztokholmie;
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