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Londyn, październik 2018 

Zjednoczenie Polskie powstało w 1947 roku kiedy Rząd Brytyjski wycofał 

uznanie dla oficjalnego Rządu Polskiego, który podczas wojny działał poza 

Krajem we Francji, a później w Londynie. Od tego czasu do roku 1990 

Zjednoczenie reprezentowało interesy polskiej emigracji wobec władz  

brytyjskich. 

Po przekazaniu Insygniów Prezydenckich przez ostatniego na uchodźstwie 

Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Prezydentowi Lechowi Wałęsie,     

pewne obowiązki Rządu przekazane zostały Zjednoczeniu.  

Zjednoczenie zostało uznane przez rząd polski i rząd brytyjski jak również 

przez polonijne organizacje na świecie za organizację reprezentującą polską 

grupę etniczną zamieszkałą w Wielkiej Brytanii. Zjednoczenie istnieje w celu 

promowania i obrony interesów mniejszości polskiej w Wielkiej Brytanii       

jak również interesów Polski i Polaków, a także propagowania polskiej historii, 

kultury i tradycji wśród Brytyjczyków i współpracy integracyjnej. 

Tradycyjnie Zjednoczenie Polskie organizuje centralne obchody z okazji Święta 

Niepodległości w Teatrze POSK.  W tym wyjątkowym roku 100-letniej 

rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowany został duży występ              

w Albert Hall z poparciem organizacji członkowskich Zjednoczenia, których 

obecnie jest 45. 

Zamiast swojej tradycyjnej akademii w tym roku, Zjednoczenie przygotowało 

książeczkę p.t. „11 listopad 1918 -  czy to jest wczoraj, czy jutro Narodu?”. 

Książeczka rozważa znaczenie daty 11 listopada i opisuje działalność Emigracji 

Niepodległościowej, której celem było odzyskanie przez Polskę wolności            

i suwerenności.  

 

 

Tadeusz K Stenzel 

Prezes 

ZPWB CIO 
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Słowo od autorek: 

Książeczka ta zawiera tekst prezentacji, którą autorki wygłosiły na akademii             

11 listopada 2016 r. w POSK’u w Londynie. Akademię zorganizowało  Zjednoczenie 

Polskie w Wielkiej Brytanii. Prezentację autorki  powtórzyły w 2018 r.                        

na V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków Zagranicą, który się odbył                      

w Warszawie. 

Prezentacja była ilustrowana licznymi zdjęciami. Tu zamieszczamy zaledwie część. 

W kilku miejscach dodałyśmy tło historyczne, aby wytłumaczyć formę działalności 

Władz Rzeczypospolitej na Uchodźstwie.  

Prezentacja miała trzy cele: 

• uczczenie tych, którzy niepodległość wywalczyli, 

• uznanie kolejnych pokoleń, dla których słowo „niepodległość” nie było tylko 

sloganem lecz kierunkiem życia, 

• przedstawienie akademii w podobnym stylu do tych, w których jako uczennice 

sobotnich szkół przedmiotów ojczystych występowałyśmy deklamując wiersze 

i śpiewając pieśni legionowe, wojskowe i patriotyczne. 

W późniejszych latach, jako dorosłe, bywałyśmy na akademiach z okazji świąt 

narodowych i rocznic wojskowych na większych scenach – a czasem nawet 

występowałyśmy.  

Akademie te były jednym z czynników naszego patriotycznego wychowania. 

Poszerzały naszą wiedzę i zgłębiały nasze poczucie polskiej tożsamości. 

Urodziłyśmy się w Londynie. Brałyśmy czynny udział w życiu angielskim w szkole, 

na studiach uniwersyteckich oraz w pracy zawodowej. Równocześnie z dumą 

mówiłyśmy, że jesteśmy Polkami i w pełni angażowałyśmy się w życiu polskiego 

społeczeństwa i Emigracji Niepodległościowej. 

Prezentacja nie wyczerpuje tematu, ale staryłyśmy się w ograniczonym czasie 

uchwycić kwintesencję tego co przekazały nam pokolenia, które nigdy nie straciły 

wiary w niepodległość i  które wychowywały nas w duchu polskim.  

 

 Teresa Szadkowska - Łakomy                                                   Jagoda Kaczorowska      
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Tytuł prezentacji był wzięty z wiersza p.t. „Bitwa” – Zdzisława Dębickiego,        
któremu się śni: 
 

Bitwa! Przeszłość czy przyszłość dzisiaj gra mi 
Pieśń nieuchwytną swymi sztandarami? 
Czy to mych ojców tak zwycięstwo poi? 
Czy w ogień idą już synowie moi? 
Czy to jest wczoraj, czy jutro narodu? 1 
 

I z tego pytania wywodzi się myśl – czy akademia 11 listopada powinna być tylko  
wspomnieniem o wydarzeniach z 1918 roku? Czy jest to okazja do głębszych 
rozważań nad historią i jej wpływem na dalszą drogę, na dalsze działanie?  
 
 
W roku 2015 na zlocie harcerskim w Wielkiej Brytanii, młodzież harcerska                 
w piosence zlotowej śpiewała następujące 
słowa: 
 

Oni szli niepokonani... 
Niepodległej nieśli cześć, 
Szli, byśmy Polakami mogli być. 2  
 

 
Tekst piosenki napisała komendantka zlotu 
Ania Kucewicz, która urodziła się w Anglii. 
 
I powstaje kolejne pytanie: dlaczego młodzi 
ludzie mieszkający poza Polską powracają 
myślą do walk o niepodległość Kraju,             
w którym większość ich się nie urodziła?  
 
Odpowiedź – długa odpowiedź - tkwi w historii.  
 

 
 
Przez stulecia rozwijała się i dojrzewała polska myśl niepodległościowa.  Bywały 
czasy rozwoju i potęgi.  Ale bywały też czasy słabości i klęski. Pod koniec            
XVIII wieku pierwszy rozbiór Polski wstrząsnął Krajem.  
 
 
 

 
1 „Bitwa”– Zdzisław Dębicki - z książki „Rozkwitały pąki białych róż...”. Opracował Andrzej Romanowski. 
Czytelnik, Warszawa 1990 
2 Ognisko Harcerskie, lipiec-wrzesień 2015, nr 3 
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Mimo tego próbowano nadal rozwijać oświatę i kulturę, gospodarkę, handel               
i przemysł. 
 
Usiłując zmienić ustrój Polski, Sejm uchwalił Konstytucję 3 maja (1791 roku),            

w której czytamy: 

 
„…ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą... niepodległość zewnętrzną   

i wolność wewnętrzną Narodu… dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny 

Naszej i jej granic...niniejszą Konstytucję uchwalamy”. 3 

Chociaż wkrótce nastąpił drugi, a potem  trzeci rozbiór, skutkiem, czego Polska 
zniknęła z mapy Europy, konstytucja ta pozostała wzorem dla przyszłych pokoleń.  
 
                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 Konstytucja 3 Maja 1791 roku. Jan Matejko 4 
 

 

 

Polska była pod zaborami, ale walka 

o wolność nadal trwała nie tylko       

w zbrojnych powstaniach, ale 

również w domu i w szkole. Dzieci    

z Wrześni zastrajkowały kiedy 

niemiecki nauczyciel wymierzył karę 

cielesną dzieciom, które na lekcji 

religii odmówiły odpowiadania          

w  języku niemieckim.  

 
 

                 Uczestnicy strajku dzieci wrzesińskich 5 
 
W 1906 roku  opór dzieci, podtrzymywany przez rodziców, doprowadził                    
do powszechnego strajku na ziemiach pruskich.  
       

 
3 Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 r. 

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_Maja_1791_roku 
5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Strajk_dzieci_wrzesińskich 
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28 czerwca 1914 roku strzały oddane w Sarajewie obudziły w sercach Polaków 

nadzieję odzyskania niepodległości. Europa stanęła w ogniu. Polacy wcieleni          

do armii zaborczych zmuszeni byli do walki pod obcymi sztandarami. 

Gdy dym pożarów słońce gasi 
I coraz krwawszy huczy bój, 
Ty mnie nie pytaj - czy to nasi, 
Czy to nie nasi - synu mój. 
 
Ty mnie nie pytaj, kto zwycięża, 
Czyj tryumfalny słychać śpiew? 
Naszego nie masz tam oręża, 
Chociaż się nasza leje krew. 

O synu mój, na wszystkich frontach, 
Od płowej Wisły aż po Ren, 
Przy zapalonych stojąc lontach 
My swój o Polsce śnimy sen... 6 
 
6 sierpnia wyruszyła z Oleandrów do Kielc Pierwsza Kompania Kadrowa wraz           
z pięcioma batalionami strzeleckimi pod dowództwem Komendanta Józefa 
Piłsudskiego, który przemówił do żołnierzy: 
 
„Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, 

jesteście żołnierzami polskimi...Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi 

pójdziecie do Królestwa  i przestąpicie granice rosyjskiego zaboru, jako czołowa 

kolumna Wojska Polskiego idącego walczyć za oswobodzenie Ojczyzny.” 7 

 

 

Starym ojców naszych szlakiem 

Przez krew idziem ku Wolności, 

Z dawną pieśnią - z dawnym znakiem, 

My – Żołnierze sercem prości, 

Silni wiarą i nadzieją, 

Że tam kędyś świty dnieją. 

 

Starym ojców naszych szlakiem 

Przez krew idziem w jutra wschody, 

Z dawną pieśnią - z dawnym znakiem, 

Na śmiertelne idziem gody, 

By z krwi naszej życie wzięła, 

Ta – co jeszcze nie zginęła... 8  

 

 
6 „Sen o szpadzie” - Edward Słoński - z książki „Wiersze Polskie Wybrane Antologia Poezji od ‚Bogu Rodzicy’ do 
chwili obecnej” - Mieczysław Grydzewski, Orbis Londyn  1946 
7 Przemówienie Józefa Piłsudskiego do złączonych w I Kompanię Kadrową oddziałów Związków Strzeleckich i 

Polskich Drużyn Strzeleckich – 3 sierpnia 1914 r., Kraków. https://dzieje.pl/aktualnosci/przemowienie-jozefa-

pilsudskiego-do-zlaczonych-w-i-kompanie-kadrowa-oddzialow-zwiazkow 
8 „Szlakiem Ojców” - Józef Mączka(1915) - z książki „Polskim Szlakiem” w opracowaniu Janiny Pilatowej i 
Witolda Zahorskiego. Orbis Londyn  1945 
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4 czerwca 1917 r. prezydent Francji Raymond Poincaré podpisał rozporządzenie     

o stworzeniu Armii Polskiej we Francji. Akcję werbunkową do Błękitnej Armii 

prowadzono w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Holandii, Brazylii i nawet             

w Chinach.  Jeden z ochotników Michał Kwapiszewski: 

„Emigrant młody i stary rzucał dostatek, rodzinę, zapewnione jutro, wszystkie 

wygody dnia codziennego i samorzutnie, samowolnie szedł na zew Ojczyzny”. 9 
 

Pierwsza wojna światowa zakończyła się zawieszeniem 

broni 11 listopada 1918 roku. Dla Polski dzień 

zmartwychwstania.  

Polska, znów wolna!  Polska niepodległa! 

16  listopada 1918 r. Józef Piłsudski w depeszy do szefów 

mocarstw napisał: 

 „...wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje 
się odtąd faktem dokonanym. Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu            
i opiera się na podstawach demokratycznych...  

Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy               

i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej”. 10 

 
W 1919 roku Błękitna Armia pod 

dowództwem generała Józefa 

Hallera, została przerzucona          

do Polski. Stała się najlepiej 

wyszkoloną i wyposażoną częścią 

tworzącego się polskiego wojska. 

Armia ta liczyła dziesiątki        

tysięcy żołnierzy – w większości       

polskich emigrantów ze Stanów 

Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, 

Argentyny, Wielkiej Brytanii, 

Holandii i Rosji. W pierwszym 

rozkazie wydanym na ziemi 

polskiej, „Błękitny Generał” powiedział: 

„Pamiętajcie, że nie ma dziś żadnych różnic; jest jeden żołnierz polski, którego droga 

krew kreśli dziś granice Państwa. I choć różny mundur Was kryje, duch ma być 

jeden, bo towarzyszem broni lub kolegą jest dla Was każdy, należący do Wojska 

Polskiego i noszący naszego Orła Białego jako godło”. 11 

 
9 Film „Błękitna Armia 1917-1919”. Rok produkcji 2017 
10 Depesza do szefów mocarstw notyfikująca powstanie Państwa Polskiego z 16 listopada 1918. 
https://pl.wikisource.org/wiki/Depesza_do_szefów_mocarstw_notyfikująca_powstanie_Państwa_Polskiego_z_16

_listopada_1918 
11 Biuro analiz, dokumentacji i korespondencji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Opracowania  
Tematyczne - Kancelaria Senatu maj 2017 Gen. Józef Haller (1873-1960) patriota, żołnierz, polityk 
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Podczas paryskiej konferencji 

pokojowej, traktat wersalski 

został zawarty 28 czerwca 

1919 r. Polskę reprezentowali 

Ignacy Paderewski  i  Roman 

Dmowski. Na zdjęciu jest 

złote pióro, którym Ignacy 

Paderewski podpisał traktat.  

 
 
 

 

 

Wojna w Europie się skończyła, 

ale obrona polskich granic,        

a zarówno obrona całej Europy 

trwała dalej.  

15 sierpnia 1920 roku polskie 

wojska  pod ogólną komendą 

Józefa Piłsudskiego odparły 

wojska bolszewickie. Do obrony 

niepodległości stanęły liczne 

szeregi młodzieży.  

                                                               

 

                                                              Orlęta – obrona cmentarza. Wojciech Kossak 12 
 

Wspominając tamte czasy czcimy wszystkich, którzy czynem i poświęceniem  

przyczynili się do odzyskania niepodległości:  

Józef Piłsudski, Józef Haller, Roman Dmowski,  Ignacy Mościcki,                      
Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty, Władysław Sikorski, 
Kazimierz Sosnkowski, Wincenty Witos, Tadeusz Jordan-Rozwadowski,            
Lucjan Żeligowski, Władysław Belina-Prażmowski, Edward Śmigły-Rydz...                    
 
...i wielu innych, których nie sposób tu wymienić...tych, którzy dowodzili i tych 
niezliczonych, którzy pełnili codzienną służbę żołnierską w szeregach.  
 
Pamiętamy też Matkę Polkę, która pilnowała ogniska rodzinnego i która 
przekazywała dzieciom miłość Ojczyzny.  
 

 
12 https://pl.wikipedia.org/wiki/Orlęta_Lwowskie 
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Jedną z pierwszych czynności w wolnej Polsce było uchwalenie nowej konstytucji     
w 1921 roku. W konstytucji tej czytamy:  
 
„Rzeczpospolita Polska zapewnia na swoim obszarze zupełną ochronę życia, 
wolności i mienia wszystkim bez różnicy pochodzenia, narodowości, języka, rasy lub 
religii”. 13 
 
Na tych wartościach wychowywano dzieci i młodzież. 
 
W następnych latach uzgodniono flagę, godło i hymn narodowy Państwa Polskiego. 
 
Naród nie zapomniał rodaków, którzy zginęli na polach bitewnych w walce o wolność 

i niepodległość. Toteż w roku 1925 w Pałacu Saskim w Warszawie spoczął        

Polski Żołnierz Nieznany. 

Wielkie nazwiska i wielkie imiona 
Utrwali pamięć w księgach i marmurze, 
Lecz twoje imię w zapomnieniu skona, 
Szary piechurze... 
 
Inne twe laury i inna twa sława, 
Trwalsza nad zgłoski wyryte w marmurze, 
Bo Polska w czynach twoich zmartwychwstała, 
Szary piechurze! 14                                                    

Warta przy Grobie Nieznanego Żołnierza w latach 30 15 

 

Pokolenie, które wychowywało się w tej nowej Polsce myślało o swoim przyszłym 

wkładzie w rozwój swego Kraju. Uczyło się o bohaterach minionych stuleci. 

Wzorowało się na weteranach powstania styczniowego, pierwszej wojny światowej   

i wojny z bolszewikami.  

W niepodległej Polsce nastąpił rozwój ekonomii, rolnictwa, przemysłu, handlu, 

administracji i łączności,  oświaty i sztuki. Wzrastał dobrobyt i poczucie dumy            

z osiągnięć odrodzonego państwa. 

 
 

Polska - lata trzydzieste 16 
 

 
 

 
13 Konstytucja z 1921 r.  Art. 95. http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1921a-r5.html  
14 „Piechur”- Rajmund Bergel (1.IV.1916) 
15 https://pl.wikipedia.org/wiki/Grób_Nieznanego_ Żołnierza_w_Warszawie 
16 https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Polski_(1918-1939) 
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O tej Polsce, w 1970 r., pisał Białostoczanin, żołnierz II Korpusu Polskiego, 
harcmistrz Zdzisław Kołodziejski, który jako reżyser i spiker Radia Wolna Europa tak 
wspominał te czasy: 

 
 
„Poczęła się wcześniej ode mnie o niespełna trzy lata,  
11-go listopada 1918 roku. Wybuchła radością i wolnością... 
Znajomość moja z Nią bardzo szybko zaczęła się pogłębiać. Już na pierwszych 
lekcjach w szkole uczyłem się Ją pisać, czytać, mówić o Niej i śpiewać... 
 
Otaczała mnie atmosferą radości i uniesienia z wolności... 
Zacząłem odczuwać coraz bardziej potrzebę włączenia mego osobistego wysiłku    
w tę pracę twórczą. Powoli rozumiałem już, że powinienem oddać Jej część mego 
życia osobistego, za to, co Ona mnie daje... 
 
Wzrastałem w Niej, a Ona wzrastała we mnie.  
Było nam razem bardzo dobrze. Czuliśmy to – Ona i ja.  
I wiem, że Dawid – syn sklepikarza za rogiem – Żyd  
i Kolka Siergiejów – syn szewca – Białorusin 
i Bohdan Hołownia – syn lekarza – Ukrainiec 
i Herbert Buholz – syn właściciela mego domu – Niemiec  
i mój kolega serdeczny (też drużynowy) Sieroża – Rosjanin 
i miliony, miliony młodzieży mojej i ich Polski, czuli to samo  
i tak samo. 
 
Dlatego, gdy zagroziło Jej smiertelne niebezpieczeństwo, broniliśmy Jej do ostatka – 
wszyscy.  
I Dawid – syn Żyda sklepikarza  
i Kolka – syn szewca Białorusina  
i Bohdan – syn lekarza Ukraińca  
i Herbert – syn Niemca gospodarza 
i mój kolega serdeczny (też drużynowy) Sieroża Rosjanin.  
Bośmy byli wszyscy Jej szczęśliwymi współtwórcami,  
a Ona naszą szczęśliwą Polską... 
 
 
Pewnego dnia brutalnie nas rozdzielono.  
Mnie zabrakło boleśnie Jej, a Jej mnie. Ona – po strasznych przejściach zniewolona 
z trudnością oddycha, a ja po latach tułaczki jestem wolny wolnością, o której mówi 
się – tragiczna – bo cóż to za wolność bez Niej”. 17 

 
17 Ognisko Harcerskie październik-grudzień 1970 nr 4. Artykuł pt. „Ona i ja”. 
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Tragiczny rok 1939....  

Druga wojna światowa rozpoczęła się 

tym co nazywamy czwartym rozbiorem 

Polski. 

Idea niepodległości symbolizowana 

datą 11 listopada stała się światłem 

nadziei w ciemną noc II wojny 

światowej. 

Niemcy i Rosja rządziły terrorem: 
aresztowania, więzienia, wywózki, 
egzekucje, obozy koncentracyjne, łagry  
- wszystko to w celu zatarcia wartości 
zawartych w  konstytucjach wolnej 
Polski. Lecz wizja lepszej przyszłości 
zatrzeć się nie dała.  

                                                                                Wrzesień 1939 18 

Władze RP zmuszone były opuścić Polskę i początkowo działały we Francji.           

Do struktury Władz RP, na których czele był Prezydent, wchodził Rząd oraz Rada 

Narodowa, która zastępowała w pełni Izby Ustawodawcze (Sejm i Senat).               

Po upadku Francji Władze RP przeniosły się  do Anglii.  

Pierwszy Przewodniczący Rady Narodowej RP Ignacy 

Paderewski, pisał:  

„By Polska Jutra stała się nie tylko wielką i silną, ale także 

troskliwą, dobrą i szlachetną matką wolnych i równych 

obywateli”. 19 

 
 
W przemówieniu  do żołnierzy polskich w Buzułuku, Naczelny 
Wódz gen. Władysław Sikorski powiedział:  
 
„Jedynym moim celem jest wolna, sprawiedliwa i wielka Polska”. 20 
 

 

Polacy walczyli na lądzie,  

na morzu i w powietrzu         

- w Kraju i na wszystkich 

frontach II wojny światowej.  

Okrucieństwo okupantów nie zdołało załamać ducha Narodu.  

 
18 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Battle_of_Poland.png 
19 Przedmowa książki pt. „Za Naszą i Waszą Wolność” , New York 1941 Polish Information Center 
20 https://pl.wikiquote.org/wiki/Władysław_Sikorski 
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Niemcy i Rosjanie nie stłumili zapału do walki za wolność Waszą...i naszą... 

Zbigniew Chałko, uczestnik Powstania 

Warszawskiego, w wierszu modlił się:  

Niech na gruzach szczerniałych,  

na skrwawionych cegłach 

Nowy dom, nowa Polska łaską Twą powstanie, 

I niech będzie Wolna, Wielka, Niepodległa... 

A Stwórca rzekł:  

Mój Synu. Amen.Tak się stanie. 21 
 

Ta silna wiara w zwycięstwo ukazywała się w wydawnictwach dla polskich żołnierzy 

na frontach oraz dla dzieci i młodzieży w Iraku, Iranie, Palestynie, Afryce, Indiach, 

Wielkiej Brytanii... gdziekolwiek rzuciły ich losy wojenne. 

Zwracamy uwagę na miejsca wydania tych książek: 

      

• Rok 1942 Londyn -  Biblioteka Wolnej Polski.   

• Rok 1944 Wydawnictwo „Przez Lądy i Morza” na wschodzie 

• Wydawnictwo „W Drodze” Jerozolima. 

Jednak marzenia o wolności zawiodły.                

O losach Polski i Polaków zadecydowano bez nas.   

 

29 czerwca 1945 roku  w Orędziu do Narodu Polskiego Prezydent II RP     

Władysław Raczkiewicz pisał:  

 „Na obywatelach Rzeczypospolitej, tyloma cierpieniami 

doświadczonych, ciąży obowiązek dalszego baczenia, aby wielkich 

tradycji naszej kultury nie zatracić, łączności z naszą przeszłością 

dziejową nie zerwać, umiłowaniu wolności nie uchybić, wierności 

prawowitym władzom Rzeczypospolitej dochować i nie zaprzestać 

wysiłków zmierzających ku zapewnieniu Państwu Polskiemu jego 

praw, oraz należnego mu miejsca wśród wolnych narodów świata”. 22 

 

 
21 Wiersz „ Śpiew z Barykad (II)” ze zbioru wierszy „Dłoń pełna snów”. 
22 Orędzie do Narodu Polskiego (29 czerwca 1945) Prezydent II RP Władysława Raczkiewicza. Dziennik Ustaw 

Rzeczypospolitej polskiej. Londyn dn. 4 lipca 1945. 
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Generał Władysław Anders był wyrazicielem myśli wszystkich Polaków kiedy pisał        

w rozkazie z 29 maja 1946 roku: 

 „W blisko siedmioletnim okresie naszego nieprzerwanego 

marszu żołnierskiego musieliśmy łamać nie tylko szeregi wroga 

ale i kryzysy wynikające z międzynarodowych przetargów 

politycznych, w których płacono Polską… 

Pójdziemy z ziemi włoskiej poprzez ziemię brytyjską…               

do Polski…Nasza służba nie kończy się, nasz pochód do Polski 

Wolnej, Całej i Niepodległej trwa”. 23 

 

Emigranci  rozproszeni po całym świecie, nie mogąc wrócić do ujarzmionego Kraju, 

popierali to stanowisko.  

Dla Władz Rzeczypospolitej Polskiej na 

Uchodźstwie głównym zadaniem                     

i obowiązkiem była nieprzerwana i długa 

walka o wolność i niepodległość Kraju.  

Z Orędzia Prezydenta II RP                 

Augusta Zaleskiego  11 listopada 1947 roku:  

„Polacy na Obczyźnie mimo męki tęsknoty     

i trudności życiowych i często niedostatku, 

korzystają w pewnej 

mierze ze swobód świata 

zachodniego i mają możność pracy dla Ojczyzny. Na nich też 

ciąży obowiązek utrzymania sztandaru walki o prawdziwą 

niepodległość bez kompromisów i bez ograniczeń, obowiązek 

ujawnienia światu prawdziwej woli Narodu i niecnych poczynań 

wrogów i ich agentów, wreszcie obowiązek podtrzymywania 

kultury polskiej, której rozwój w Polsce jest systematycznie 

hamowany przez obcą okupację. 

W pracy tej mają jedną podporę, której nie miały poprzednie emigracje:                      

- posiadają prawowite Władze Polskie na Uchodźstwie...                           

...w imię kościuszkowskiego hasła „Wolność, Całość, Niepodległość”                             

- wierzę głęboko, że Bóg doprowadzi nas z powrotem do wskrzeszonej Ojczyzny”. 24 

 
23 Rozkaz gen. Andersa Dowódcy 2. Korpusu. „Orzeł Biały Polska walcząca na ziemi włoskiej” 2 czerwca 1946 r., 
Rok VI  nr 22 (209) 
24 Orędzie Prezydenta Zaleskiego na 11 listopada 1947. „Orzeł Biały Polska walcząca o wolność” 22 listopada 
1947 r., Rok VII  nr 47 (281) 

Zmiany ustrojowe zawarte w Teheranie i w Jałcie nie były uznawane przez  Władze 

Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Władze te składały się z urzędu 

Prezydenta RP, Rządu RP i Rady Narodowej RP. 
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 Losy wojenne sprowadziły Polaków różnymi drogami do Wielkiej Brytanii. W książce 

„Polskim Szlakiem” wydanej w roku 1945, autor  w przedmowie pisze: 

 

 „Idź tym polskim szlakiem, Czytelniku,  

idź i ciesz się wszystkim co widzisz...to wszystko Twoje,  

to jest Polska...Napij się z tej polskiej krynicy,  

nabierz sił – bo jeszcze Ci będą potrzebne... 

I uwierz mocno, że nie zginęła i że dojdziemy do Niej –  

do polskiej Polski” . 

 

 

 

Po zakończeniu działań wojennych większość Polaków w Wielkiej Brytanii 

zamieszkała początkowo w obozach przejściowych gdzie warunki były bardzo 

podstawowe. Wielu zdecydowało się na wyjazd za oceany na inne kontynenty. 

Początki życia w obcym kraju były bardzo ciężkie fizycznie, psychicznie i duchowo.  

Pomimo tego walka o niepodległość trwała dalej.  

Organizacje kombatanckie wraz      

z rodzinami zaczęły budować 

Polskę poza Polską. EMIGRACJA 

NIEPODLEGŁOŚCIOWA - której 

zapleczem było Stowarzyszenie 

Polskich Kombatantów i Związek 

Harcerstwa Polskiego -  stała się  

reprezentacją Narodu Polskiego     

w Wolnym Świecie.  

Wierząc, że Polska raz jeszcze 

będzie niepodległa i suwerenna, pokolenia naszych rodziców i dziadków dbały         

o język, kulturę i prawdę historyczną. I dlatego do najwcześniejszych naszych 

wspomnień należą: 

• udział w akademiach         

w święta narodowe,          

w polskich strojach 

ludowych uszytych przez 

nasze mamy, 

• kolędowanie z gwiazdą, 

baranki i palemki, 

dożynki,  

• świeczki i modlitwy przy  

grobach w Zaduszki... 
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W latach 40-tych i 50-tych  rozwijały się organizacje, które trwają do dziś.   

Sobotnie szkoły przedmiotów ojczystych gromadziły dzieci gdziekolwiek na świecie 

zamieszkiwali Polacy. Zakładano polskie parafie, były chóry. Prężnie działały 

organizacje społeczne i harcerstwo – kontynuacja prawno-organizacyjna 

przedwojennego Związku Harcerstwa Polskiego. Powstawały muzea, kluby 

sportowe, koła akademickie, teatry, zespoły 

folklorystyczne, prasa... 

Zdjęcie pokazuje obchody 11 listopada            

w polskiej szkole w Melton Mowbray w Anglii 

na przełomie lat 50-tych i 60-tych. Takie 

same akademie odbywały się gdziekolwiek 

na świecie osiedlali się Polacy. 

Dzieci na scenie. Scena w budynku,       

który trzeba było wynająć albo w budynku, 

który był własnością polskiego społeczeństwa – kupiony i utrzymywany za pieniądze 

wypracowane przez to społeczeństwo bez żadnych subwencji zewnętrznych. 

Dzieci uczyły się mowy polskiej w domu. Po całym tygodniu szkoły angielskiej 

przychodziły w sobotę do polskiej szkoły, w której  uczyły się czytać i pisać              

po polsku. Nauczyciele, którzy też byli po ciężkim tygodniu pracy, przybliżali im 

piękno kultury polskiej, przekazywali historię.  Całe społeczeństwo chciało przekazać 

dzieciom to co w Narodzie Polskim było najpiękniejsze i najszlachetniejsze. 

Na emigracji, dla Polskich dzieci urodzonych poza 

Polską, pisano i wydawano podręczniki,                    

a dla nauczycieli pisma pedagogiczne.  

Tak właśnie kontynuowano walkę o wolność             

i niepodległość – poprzez wychowywanie kolejnych 

pokoleń, które czując przynależność do Narodu 

Polskiego stawały się jego ambasadorami. 

Znajomość języka polskiego nie 

była dla naszego pokolenia 

przeszkodą w osiąganiu dobrych 

wyników w nauce i na dalszych 

studiach. Nie była barierą w świecie 

pracy. Dwujęzyczność wzbogacała 

nas.   

Przez dekady represji i terroru 

komunistycznego w Polsce, kiedy 

historia była fałszowana przez 

reżim, emigracja nasza co roku 

obchodziła święta i rocznice 

narodowe, czy to w polskich parafiach czy też na większą skalę w katedrach              

np. Westminster Cathedral czy w salach teatralnych np. Royal Albert Hall.  
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1 września 1975 roku w Orędziu w 36. rocznicę najazdu na Polskę, Prezydent II RP 

Stanisław Ostrowski tak pisał: 

„...tak jak w czasie wojny, kiedy to wierni naszym ideałom 

wytrwaliśmy – pomimo zdrady sojuszników w Teheranie i Jałcie - 

do końca w postanowieniu  bezwzględnych zmagań z siłami 

wroga, tak i dziś walka nasza i innych zniewolonych narodów        

o niezaprzeczone prawa do wolności i niepodległości trwa                 

i toczyć się będzie aż do zwycięstwa”. 25 

 

 

Słowa „niepodległość” i „wolność” były u podłoża 

działalności emigracyjnej na całym świecie. Reżim 

komunistyczny systematycznie prowadził propagandę 

przeciwko Władzom II RP w Londynie, których 

działalność była oparta na ostatniej wolnej konstytucji 

przedwojennej.  Walka o prawdę historyczną trwała.    

 

Nie tylko za Żelazną Kurtyną, ale też i w wolnym świecie 

nie mówiono o krzywdach wyrządzonych Polsce przez 

Związek Sowiecki. Prawda o Katyniu była politycznie 

niewygodna dla Zachodu. Pomimo wielu przeszkód, 

pierwszy pomnik katyński w wolnym świecie został 

wzniesiony w Londynie w 1976 roku. W komitecie 

budowy pomnika, na którego czele był Lord Barnby,       

u boku działaczy Emigracji Niepodległościowej byli 

brytyjczycy m.in. politycy z różnych stronnictw.             

Na uroczystość odsłonięcia przybyło 8000 osób.     

Dzisiaj pomniki katyńskie otaczają kulę ziemską.  

 

 

 

 

Władze RP na Uchodźstwie zwołały  

Światowy Zjazd  w Londynie w 1979 roku 

pod hasłem „Razem z Narodem” 26 

nawiązując do Światowego  Zjazdu Polski 

Walczącej w 1966 roku  pod hasłem     

„Walka Trwa”. 27 
 

 
25 Orędzie Prezydenta Ostrowskiego  w 36. rocznicę najazdu na Polskę. Rzeczpospolita Polska - Londyn 

wrzesień-październik 1975. Rok XVI nr 9-10(241-42) 
26 Broszura „Razem z Narodem” z Światowego Zjazdu Jedności z Walczącym Krajem odbytego w Londynie 1-6 

września 1979”. Nakładem Rządu RP na Uchodźstwie 
27 Broszura „Walka Trwa” z Światowego Zjazdu Polski Walczącej odbytego w Londynie 19-21 maja 1966. 

Nakładem Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego 
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Dwa miesiące przed zjazdem „Razem z Narodem”  Papież Jan Paweł II odbył 

pierwszą pielgrzymkę do Polski. Był to przełomowy moment w walce z komunizmem. 

„Stoimy tutaj w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza.          

W dziejach Polski - dawnych i współczesnych - grób ten 

znajduje szczególne pokrycie. Szczególne uzasadnienie.  

Na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz.         

Na ilu to miejscach Europy i świata przemawiał swoją 

śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski 

niepodległej na jej mapie?”  28  

 

„Solidarność” – powstają wolne i samorządne związki zawodowe w wyniku strajków 

w lipcu i sierpniu 1980 roku. 

 

 

1 stycznia  1981 roku Prezydent II RP Edward Raczyński powiedział:  

 „Rok, który się dziś rozpoczął będzie dla Polski ciężki.     

Ufam, że rodacy w wolnym świecie wzmogą jeszcze pomoc 

żywnościową dla Kraju, także w transportach zbiorowych... 

Składam Wam i Wszystkim Rodakom...spełnienia życzeń 

osobistych i tego życzenia, które jest nam wszystkim wspólne – 

Ojczyzny wolnej i niepodległej”. 29 

 

 
28Papieska homilia wygłoszona na pl. Zwycięstwa w 1979 roku. 

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/papieska-homilia-wyg-oszona-na-pl-zwyci-stwa-w-1979-roku?page=0,2  
29 Rzeczpospolita Polska – Londyn styczeń 1981. Rok XXII Nr 1(306) 
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Po całym świecie odbywały się pochody i protesty, które zwracały uwagę                 

na sytuację, w której znajdywali się nasi rodacy w Polsce oraz obywatele innych 

krajów za Żelazną Kurtyną. 

Polacy zagranicą organizowali pomoc medyczną. Wysyłali z całego świata żywność  

i odzież rodakom w Polsce.  

 

W Wielkiej Brytanii czołową organizacją, która organizowała          

i koordynowała tę pomoc była Fundacja Pomocy Medycznej 

dla Polski - Medical Aid for Poland Fund (MAPF).30     

Fundacja ta z siedzibą w Londynie została założona             

w 1981 r. na krótko przed wprowadzeniem w Kraju stanu 

wojennego. Powstała w odpowiedzi na apel Lecha Wałęsy, 

ówczesnego przewodniczącego związku zawodowego 

„Solidarność”. Założycielami MAPF byli Polacy mieszkający   

na emigracji w Wielkiej Brytanii z dr Bożeną Laskiewicz na czele. 

Wspomagani byli przez brytyjskich przyjaciół. Na przestrzeni 16 lat wysłali             

335 TIRów 30-tonowych z lekami, sprzętem medycznym, odzieżą i obuwiem. 

 

 

              Lech Wałęsa w magazynie fundacji MAPF z okazji odprawy ciężarówki do Polski, 1991.31 

 

Organizacja ta jest nadal aktywna. Zbiera środki finansowe na sprzęt medyczny    

dla szpitali, domów opieki, domów dziecka, szkół specjalnych oraz dla osób 

indywidualnych. 

 

 
30 http://www.mapf.org.uk/MedicalAidPl.html 
31 Ibidem 
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13 grudzień 1981 - Stan wojenny w Polsce.   

W noc sylwestrową tego roku zaplanowane zabawy i prywatne przyjęcia przybrały 

innego charakteru.  Wieluset Polaków zebrało się pod Ambasadą PRL w Londynie.  

Od godziny 23.00 (kiedy w Polsce wybiła północ) do 24.00 trwało czuwanie przy 

świeczkach, kolędach i pieśniach patriotycznych. 

Przed Ambasadą PRL w Londynie, przez cały okres trwania stanu wojennego,   

Polacy czuwali dzień i noc na znak protestu przeciwko  naruszeń praw i wolności 

rodaków w Kraju.  

Na całym świecie pieśń Jana Pietrzaka „Żeby Polska była Polską” stała się wyrazem 

walki z reżimem komunistycznym, poparciem  dla „Solidarności” oraz wyrazem 

wiary, że Polska znów odzyska niepodległość. 

Kościół odegrał znaczącą rolę w walce o wolność.            

W kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na 

warszawskim Żoliborzu odprawianio Msze Święte             

za Ojczyznę.  Na jednej z tych mszy ks. Jerzy Popiełuszko 

powiedział: 
 

„Wolność jest rzeczywistością, którą Bóg wszczepił          

w człowieka...Naród z tysiącletnią tradycją chrześcijańską 

zawsze będzie dążył do pełnej wolności. Bo dążenia       

do wolności nie pokona się przemocą, gdyż przemoc jest 

siłą tego kto nie posiada prawdy”. 32 

 

Formalne zniesienie stanu wojennego nie zaprzestało represji i terroru. Droga         

do wolnej Polski wymagała jeszcze wiele poświęceń i  pokonania wielu trudności,        

ale wiara w ostateczny cel była niezachwiana w Polsce jak i na Obczyźnie. 

 

Prezydent II RP Kazimierz Sabbat po objęciu urzędu w roku 1986: 

 

„Wszystko bowiem co czynimy w imię zachowania ciagłości 

prawnej, suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej i jej władz                

na uchodźstwie czynimy z myślą o Kraju i w przekonaniu,                

że w ten sposób służymy dobrze sprawie wolności, niepodległości    

i demokracji w Polsce”. 33 

 

 

 
32 Kazania Patriotyczne – Ks. Jerzy Popiełuszko, Homilia styczeń 1983. 
33 Rzeczpospolita Polska – Londyn, kwiecień 1986. Rok XXVII nr 4(379) 
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Historyczne obrady okrągłego stołu w 1989 roku doprowadziły do zorganizowania 

wyborów parlamentarnych w czerwcu tego samego roku. 

W przeprowadzonych w dwóch turach w listopadzie i grudniu 1990 r. wyborach 

powszechnych Lech Wałęsa został wybrany na urząd Prezydenta RP.                     

W następujących dniach przybyła do Warszawy delegacja z Londynu, aby w imieniu 

rezydującego w Londynie Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego  przygotować 

zasady i formy przekazania urzędu. W delegacji tej byli: Zygmunt Szadkowski,    

Jerzy Morawicz, Ryszard Zakrzewski i Jerzy Zaleski.  

22 grudnia ostatni Prezydent II RP Ryszard Kaczorowski przyleciał 

do Warszawy wraz z czołowymi działaczami Emigracji 

Niepodległościowej, aby przekazać Insygnia Władzy Państwowej 

pierwszemu Prezydentowi III RP Lechowi Wałęsie. Na Zamku 

Królewskim w Warszawie Prezydent  II RP Ryszard Kaczorowski, 

przekazując Insygnia Władzy Państwowej zaprzysiężonemu tego 

dnia Prezydentowi Lechowi Wałęsie powiedział: 

„Przekazując te insygnia wraz z chorągwią Rzeczypospolitej, która powiewała 

niegdyś na tym Zamku, upatruję w nich złoty klucz do lepszej przyszłości naszej, 

ponad wszystko umiłowanej ziemi rodzinnej”. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi Prezydenta Lecha Wałęsy zebrani na sali usłyszeli następujące 

słowa: 

„Nieśliście dumnie sztandar wolności. Spełniliście największy patriotyczny 

obowiązek względem Ojczyzny... Władze Polskie na Uchodźstwie wypełniły godnie    

i zwycięsko swą historyczną misję”. 35 

Powyżej wspomniana chorągiew Rzeczypospolitej jest obecnie wywieszona             

w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.   

 

 

Rząd II RP zakończył swą działalność. Ostatnim Prezesem Rady 

Ministrów był Edward Szczepanik.  

 

 
34 Rzeczpospolita Polska – Londyn  grudzień 1990 - styczeń 1991. Rok XXXI nr 12(435)/(436) 
35 Ibidem 



21 
 

Rada Narodowa II RP była jeszcze aktywna przez następny rok i po w pełni 

demokratycznych wyborach do Sejmu i Senatu w Polsce zakończyła działalność     

na ostatnim posiedzeniu 8 grudnia 1991 roku. Na tym ostatnim posiedzeniu Rady 

Narodowej, w POSK’u w Londynie, obecni byli: przedstawiciel Prezydenta RP      

min. Andrzej Zakrzewski, Ambasador RP w Londynie Tadeusz de Virion,             

pani  Marszałek Sejmu Alicja Grześkowiak oraz przewodniczący Wspólnoty Polskiej 

były Marszałek Senatu prof. Andrzej Stelmachowski.  

 

Z przemówienia Marszałka Andrzeja Stelmachowskiego:  

„...składając hołd tym wszystkim, którzy stanowili trzon 

najcenniejszej części naszej Emigracji, mianowicie  Emigracji 

Niepodległościowej, chciałbym jednocześnie powiedzieć,             

że od was nauczyliśmy się czegoś niezwykle cennego:   

wytrwałości i uporu w służbie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej”. 36 

 

Zakańczając zebranie ostatni Przewodniczący Rady Narodowej 

Zygmunt Szadkowski zwrócił się do dostojnych gości z Polski:   
 

„Obecność Państwa na dzisiejszym naszym spotkaniu – ostatnim 

posiedzeniu Rady Narodowej, świadczy o tym, że nasza służba 

została w ten sposób pokwitowana”. 37  
 

W deklaracji uchwalonej przez aklamację na tym ostatnim 

posiedzeniu Rady Narodowej RP wyrażono zapewnienie gotowości 

do dalszej pracy w służbie Ojczyźnie. 

 

 

25 lat po uroczystości przekazania insygniów, wysiłek Władz Rzeczypospolitej Polski 

na Uchodźstwie, a zarazem wysiłek całej Emigracji Niepodległościowej, został 

upamiętniony w Ambasadzie RP w Londynie. Ówczesny Ambasador 

Pan Witold Sobków odsłaniając portrety sześciu prezydentów - 

Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego, Stanisława 

Ostrowskiego, Edwarda Raczyńskiego,  Kazimierza Sabbata, Ryszarda 

Kaczorowskiego - powiedział:  

„Na skutek propagandy komunistycznej rodacy w Polsce nie dowiadywali się            

o prawdziwej działalności rządu RP na uchodźstwie. Jednak wiemy, że rezydujący  

w Londynie rząd pozostawał w bieżącym kontakcie z opozycją antykomunistyczną  

w kraju, a jego działania dyplomatyczne miały znaczący wpływ na budowanie 

poparcia za granicą dla polskich dążeń do wolności i demokracji. Najważniejszą 

jednak zasługą rządu na uchodźstwie jest ocalenie konstytucjonalnej i symbolicznej 

ciągłości suwerennej władzy Reczypospolitej”. 38 

Dzisiaj sale recepcyjne Ambasady RP w Londynie noszą imiona gen. Władysława 

Sikorskiego, gen. Władysława Andersa i Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego,      

a największa sala reprezentacyjna nosi imię Prezydenta Edwarda Raczyńskiego. 

 
36 Protokół z posiedzenia Rady Narodowej RP odbytego w POSK’u w Londynie 8 grudnia 1991. 
37 Ibidem 
38 Przemówienie Ambasadora Witolda Sobkowa 18 grudnia 2015.  
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Dlaczego my -  mieszkający w wolnym świecie i cieszący się wolną Polską - co roku 

planujemy i przeprowadzamy obchody 11 listopada?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dlaczego co roku chylimy czoła przed polskimi pomnikami? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia jest drogowskazem i uczy nas, że trzeba wiecznie czuwać, aby kolejne 

pokolenia Polaków – bez względu na kraj urodzenia i zamieszkania - doceniały 

wartości,  za które poprzednie pokolenia ginęły; aby te dwa piękne słowa – 

„niepodległość” i „wolność” – nie były tylko pustymi hasłami. 
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Jesteśmy świadomi naszego dziedzictwa i przyjmujemy myśl zawartą w słowach 

Józefa  Piłsudskiego: 

„Naród, który traci pamięć przestaje być narodem”. 39 

 

Przeszliśmy starym ojców naszych szlakiem przez ostatnie sto lat historii Narodu 

Polskiego - i co dalej? 

„Z dawną pieśnią - z dawnym znakiem”  idziemy w jutro Polski. 

Bo ta dawna pieśń o niepodległości i ten dawny znak Orła Białego w koronie 

wypływają  ponad  granice  czasu  i miejsca. Pozostają wieczne. 

W rocznicę odzyskania niepodległości patrzymy w przyszłość i widzimy: 

- Polskę nadal wierną marzeniom tych, którzy ginęli w obronie Tej, co nie zginęła; 
 

- Polskę nadal wolną i suwerenną, która budując i rozwijając się, równoczesnie 
przyczynia się do budowy i rozwoju Europy i świata. 

 

- Polskę, której synowie i córki doświadczają  równość i wolność bez względu          
na pochodzenie, narodowość, język, rasę lub religię... 

 

...aby spełniały sie zawsze słowa Adama Mickiewicza 

pisane w „Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego”. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 http://cytaty.o.pl/pilsudski-jozefnarod-ktory-traci-pamiec-przestaje-byc-narodem/ 
40 Słowo „nakoniec” jest tu podane jak w oryginale. 
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