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l,Minister Sprew Zegranicznych Beck wygłosił expose w dniu 10 stvoznia ha Komisji Spraw zagrani@znych Sejmu.N2'wstępie
scharakteryzował okres ostatnich lat, jako okres zasadniczyók "przemian polityki miqdzynarodowej,nacechovany zachwamiom sig doękłchCZasowvch
metod.Dno tego procesu nie zostało jeszcze osiągnięt6;©)
Obraz spraw polskich jest bardziej jasny dzięki©rozważaniu interesujących nas problemów niażaleźnic od
nam nawet
zarzuty zbytniego upodobania do bilateryzmu.St.raliś@y"się pracować
tak,ożoby żaden zesadniczy intores Polski nic zost@ł
w tym
kryzysie współpracy,Nasze stosunki sąsicdzkic,którychna jistotnicjszą
częścią są układy < gigas;z Sowictami i z Rzeszą,nie sę za-

«leżne od żadnej instytu0j 2
procedury międzyn rodowe j , zachowując
swą nienaruszoną wsrtość.
*
$
€
:
* Sojusz z Francją i Rum
„powstałe w latach luźnej jeszcze organizacji Ligi,stenowią też
słtm nt nie zaleźny o@' jakichkolwiek
innych układów.Zywotność i gól&wość ty h sojuszów zdstała ostatnio
podkreślona dzięki wymianie wizyt między Prezydentem R.P. i Królem
Kaçolcmpobytowi w Polsoc nastepcy tronu rumunskitgo,wizvcie Mersza%ka!Smigłego-Rydza w Rumunii,wymisnic wizyt minís'trâw spraw zagranicznych ,wreszcić dzięki wizycie ministra Jclbosa ,*Yóra kontynuuje
kontakty, tak szczęśliwie zaciośniońe z rządom francuskim po wizytach
najwyższych czynników wojskowych Francji i Polski.Swiadczy to o
wzmacnianiu stosunków ze sprzymicrzeńcemi,
**
N.6 ujmując naszcj. roli zbyt wąsko, staramy się utrwalać i rozwijać przyjazno porciumionjam związku z tym wspomnieć naloży tradycyjną
wizytę premicra Gocringa craz wizyty ministrów Sandlora,Ackcla i
Schmidta.
r
f
Dołączając wymianę poglądów w <Gonowic oraz w Londynie
w czasic
koronacji,twicrdzić można,żc wymiana myśli i współpracy z innymi państwami niu została zmnicjszona.Zyci. Więdzym rodowe osłabko więcej
w swych formach niż w trości.Polska niu cofa się przed poszukgwanicm
nowrch form.Dążąc zgódnic z rządcm Rzośzy do utrwalania st osuńków dobr. 0 sąsie dztwa,znaloźlismy w deklaracji z 5 listopada 1987 r.wżór
nowy ,który stanowiãc rozsadny
zsguarantowania wownętrznej zwar-

tości każdego z państw, powiniun stworzyć dobre waruski współżwcia
mniejszości z państwem.Anst ten jest bardzo istotny dla utrwalcnia
porozumienia.polsko-nicmicckicgo z roku 1984,
Stosunki z Sowictami są buz zmian,9piur ją się na pakcie nicagrosji
z 1982 r.,co pozwala załatwiać biużąco
w rzeczowej atmoż
sferzo.Krcowanic ambasad w Tokio i "arszawie wskuzuje na źwczliwość
w stosunkach polsko- japo&skich,Podkreslić naluży nicskbmgos zuinto,rcsowanie Polski morzem Bełty kim i wagę, przywiązywaną do pogłębienia
z państwami nadbrześnymi.
„ W
Naddunajskim - stwierdza minister - dażymy do zachomania
przyjaźni i rozwijania kontaktów.Z aoncepcyj,u0~M, czących tugo rejonu, symput@ę Polski zdobyły zasacy I ojcktu. francusko-włoskiego z czasó., wizyty Lavala W Rzymic." stosunkech zo 8%0licą apostolską pogłębiło się wzajemne zrozumicnic.
Minister Buck przypomniał dzisł.lność rządu polskiego w sp rowie
Polestyny, która jego zdaniem nic jest spr&wą lokalną,lecz zagadnieniem o znaczeniu
również pokrótco stanowisko i
akcję rządu polskiego w sprawic tcronów kolorizecyjnych i surowcowych
dla Polski.Zvaniem jego, » ogóle
zelkic plany i koncepcje odbudowy
międzynarodowych stosuskó, ckono
h i
ych nic mają poważnych szans rcalizacji
bez rów
Bnogo rozwiązania zagodpicń
surowcowych i cmigracyjnych,
r
6
A
Stroszczając ocenę sytuacjiy,minist.r stwic#dził,ż przy poglebicniu się kryzysu
Bolsks w niczym nic
den,
-

semisa aaa oee PeBao o o

dgon'Listu
REM

f
3

t

17,
„PO

ucicrpiała,Kryzys życia międzynarodc ugo łączy się
zodo wszystkim
z Ligg.®"Genowicistniojq difc spFzceznc tondonc}e, śktyka wykazywała,ż0 intogralnc stosowanić zasad paktu przechodźi Możliwości Iigi.Równocz śnic obsorwuje sig w@rost
dokprnalnvd,dażących do narzucczia Lidze coraz trudnicjsz'ch radafiifyplomacja polsk. starała się przeciwstawić tej Micbozpieczncj rozbieżności Nic
znaczy to,by szukśńie lopszych dróg rozwiązenia konfliktów było
niercalno.Niemośliwy jest jednak tśki stan, w którym statut instytucji,obliczoncj na
stosowany tylko przez nicktóro państwa.W tym loży zródło kryzysu Ligi,którw pogłębił się jeśzczę
przez wyjście kilku państw o pierwszorzędnym znaczcniu. Ni cmoglitic
jest ponoszenie jedynie przez nicktóro państwa obowiązków, wypływających z paktu ,szomgólniu takich,które mogłyby być wymagano automatycznic.Również &iga ni. może przerudzać się w
y
przociw innym blókom,c0 słusznic podkreślić minister
.
*
Nie chcemy pogłębiać kryzysu Ligi,4lo musimy zaać Lesze obowiązki i zasady docyzji,pobierenych przez instytucje międzyn rodowe.
«inister stwierdza,ż6 wystąpicnie Włoch i dcklarscje Nicmico
były lekcoważone w niektórych kołsch opinii międzynerodowej.Szorzono również poglądy,żo przynosi to Lidzo po&ytok,.inistor Beck występuje przeciw tym poglądom i tunde.cji ujmowania Ligi jako instrumcntu
przeciw państwom totalnym,Respoktujońy prawa każdogo do urządzania si ę
u siebio zgodnio z. swymi poglądami, byloby nie chciał innych a nas
w szczogólności przerabiać na swą modłę.0dnosząc się pozytywnie do
togo rodzaju inicjatyw,jak Komitct Nicinturwoneji,Polsks zastrzega się
katcgorycznic przeciw podsuwaniu Lidźzo decyzyj,powziętych poza nią
przez grupę państw.,
1
F
słabiunie Ligi musi wywołać poczucia zwiększoncj indywidualnuj Odpowiedzialności rządów. Llatogo tuż z żywym zaintorosowani an
Polska slodzi próby nawiązania rożmów między poszczególnymi stolicami w przekonaniu,że doświadczenić i rzeczowa ocena sytuacji przez
państwa EHuropy,ni. postawią Polski nigdy wob.o takich warunków współpracy międzynarodowcj,którcby się sprzećiwiały jej nicnaruszalnym
magadom i żywotnym intcroscm.
Zapowicdź oxpos. minie tra Sccka w zbudziłs żywe zeintcrosowani c
wsród członków izb ustawodawczych.Ssla, w któr.j
cdbyło się
posicdzonic komisji,zpoinions bvra post:
i scnetorami, Po
skończonym przem©wicniu ministra Becka,prze cdniczący zmpowić dział,#6
dyskusja nad nim odbędzie się na posiodzoziu komisji 12 b.m.
3
B.9ze1f OZN,płk.Koc,0d dłuższego czasu niedysponowany,postanowił
ustąpić z tego stanowiska i przekazać akcję w ręce gen.Staniszaws
Skwarczyńskiego«Dn.10 bm.ukazał się okólnik orgenizacyjny do Obozu,
w którym ustępujący szef podaje przyczyny powziętej decyzji.Przypomina on na wstępie, jak 21 lutege ub.r.zainicjował powołanie do życia
Okozu,mającego cel - skupić wysiłki wszystkich rzetelnych Polaków w
służbie szeroko pojętego hasła obrony państwa.Przypomina dalej potęż=
ne echo,wywołame w społeczeństwie słowami Naczelnego Wodza o kgníeoz—
ności zjednoczenia Narodu.Wypowiedziane one były na walnym zjeździe
legionistów,i na nich w pierwszym rzędzie wkładeły obowiązek inicjatywy: ich twarde,wyrobione dłonie miały chwycić za ładcuch,podnoszą~
cy Polskę wzwyż.A obok nich mieli stanąć inni - wszyscy cí,któgzy
mając poczucie siły,chcą tę siłę oddać w rzetelną służbę Ojczyźnie.
W słowach tych widział plk«Roc upoważnienie i n:kaz dla siebie, jako
komendenta naczelnego związky
legionistów.Pracę podjął i prowedził
aż do dnia,kiedy zły stań zdrowia okazął się nieprzezwyciężoną przesz=
kodą fizyczną,która nie pozwala mu włożyć w prace OZN tek pełnego
wysiłku, jekiego one wymgeją.Nie mogąc w sumieniu swym przemóc poczucia,że ten zły stan zdrowia mógłby zaważyć ujemnie ne rozwoju akcji
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zjednoczenia narodowego,przekazuje swe funkkje w wypróbowane i pewne
rece generaza Stanisława*Skwarozyńskiegoigśwnego towarzysze broni,wes~

pg! z którym niejedną już prewadził pracę,realizując wolę i wskazenia
Marszałka Piłsudskiego.
W.
.
W kondu Okólnik wyraża niezłomne przekonanie płk.Koca,że idea
Zjednoczenia Narodowego, jako prawda rzetelna,musi odnieść wspaniałe
zwycięstwo.@statnie gorące szowa skierowane są do tych szeregów społeGzeńs$wajktóre n- hasło Zjednoczenia odpowiedziały odzewem zrozumienia
i gotoweści.
e
Nowy szef Okozu Zgednoczenia Narodowego jest zasłużenym działaczem
niepodległościowym.0t©
jego krótki życiorys:
Stanisław Skwarf@zyński urodził się w r.1888 we wsi Wierzchnia,wof.
St? lstawowskiego.04 wczesnego dziecidstwa przebywe we Imowie,wychowy=
wany przez matkę i starszego brata Adema, późniejszego zesłużonego dziaZacza niepodległościowego i wybitnego publicystę, Ojciec osierocił go
bowiem, gdy był małym dzieckiem, Nimnazjum kończy we Lwowie, dalsze
studia odbywe na wydzisle srchitektury Politechniki Lvowskiej. Już jako
uczeń na terenie gimnszjum bierze udział w organizacjach niepodległościowych. N-stępnie, jako student, w stowerzyszeniach akademickich,
W 1908 r. wstępuje do związku walki czynnej, 2 równocześnie do PPS.
Do wybuchu wojny światowej pozostaje w szeregach Związku Strzeleckiego,
Rok 1914 zastaje Skwarczyńskiego we Lwowie, skąd specjelnym rozkazem
powołany do Krekowa pełni początkowo funkeje komendenta Oleandrów po
wymarszu kompanii kcdrowej, następnie zaś zostaje odkomendcrowany na
front. W bitwie pod Krzywopłotami zostaje ronny. W r.1915 powraca znowu
ne front,nad Nidę, dowodząc w randze porucznika kompanią 5 boonu, 06 tej
chwili przebywe stele ne froncie, biorąc udzicł w walkch I Brygady,
Po kryzysie przysięgowym w Legionach zostojec wcielony do szmii sustriackiej, „dzie degradują go z porucznika Legionów do rangi feldfebla wojsk
austriackich i, jako podejrzenego pod względem politycznym, trzymeją w
etowe ch frontu włoskiego, kie wysyłając ne linię bojową. % tym czasie
kW cezyiski mjmuje sig oreenizownniem Legionistow i Polaków
armii sustriackiej, z której ucieka w sierpniu 1918 r. i melduje się
do pracy w P.0.%. Komendantem ówczesnym P.0.W. w b.rszawie byX pxk, Adam
Koc. Dkwarczyáski otraymuje odes przydzieł jako komcndant POW na okręg
łódzki i tam bierze udział w rozbrejaniu Niemców, W 1919 r., w lutym,
walczy na froncie cieszyńskim pod Skoczowem z Czechami, Walczy później
w Małopolsce Wschodniej, a w r.1920 uczestniczy jako
2-go batalionu 5 pułku piechoty w wyprewic kijowskiej. Gdy dowódca 5 pułku major
Dobrodzicki zostaje ciężko renny, Skwarczyński obcjmuje dowócztwo pużku
i z kolei również zostaje renny w bitwie pod Gorodnicą, Po wyleczeniu
się w szpitalu obejmuje z powrotem dowodztwo 5 pułku i pozostaje na tym
stanowisku do kośca wojny polsko-bolszewickicj, W meju 1926 r, pod rozkazemi M.rszełka Piłsudskiego bierze wybitny udział w przewrocie majowym,
O ile mu na to pozwelałs służba,
break czynny udział
w życiu społecznym, zajmując m.in. w Wilnie stanowisko prezesa Związku
Legionistów, Odznaczony jest krzyżem Virtuti Militari, Krzyjem Niepodległości, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komandorią Orderu Polski Odrodzonej i Zaotym Krzyżem Zasługi.

Zmiana na stanowisku szefa Obozu Zjednoczenia Narodowego jest wydarzeniem, które skupia uwagę opinii i prasy polskiej. - Ustąpienie twórcy
Obozu i autora jej deklaracji idcowej kieruje najpierw wzrok ku jego osobie, - pisze "Kurier Porenny" - Płk.Adam Koc, rzucając hasko idei zjednoczenia narodowego i tworząc pierwszy zręby organizacji Obozu, zapisał
się dobrze w historii współczesnego nam okresu. Wierny żołnicrz Józefa
Yiżsudskiego, komendant P.O.W. w jej nejtrudnicjszych i najchlubnicjszych
den
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latach, karny
MerszeXks Sulgãcgo Rydza, pozostaje płk,
Adam Koc w piçknej szlechetnej postewie wislkiego i dobrego Polaka,
który, znękeny chorobą, musi przerwać kontynuscję swojego dzieka, aby
w przyszłości oddać swe siły ns służbę Ojczyźnie ze wzmożoną energią.
Polacy - pisze w innym miejscu "Kurier Porsnny" - którzy stanęli ne" o
spel M-rszałka Śmięłego Rydza, gotowi do r.elizacji jego programu,
kierują z zeufeniem swoją myśl i wolę do nowego szefa Obozu, widząc
kontynuatora idei zjednoczenie narodowego,
"N-zwisko płk.Ademe Koce, jednego z najberdzicj z służonych żołwielu czołowych
hierzy Jó_efa Piksudskiego, wybitnego pr-cownika n.
Etanowiskech państwowych, na zawsze pozostanie związene z idea zjedno#czywistnianiem inicjetywy horszołka Smigłego Ryjczenie.mmro@u, z u
<dze" =-pisze "Express Porenny". "Proce orgonizacyjn: OZN rozwijać się
wnim

),?)zie nadal, zmierzając ku n-jpezniejszym,
wynikom, Zywotność idci
zjednoczenia narodowego dle wzmożenic mocy i pomyślności Polski jest
dosteteczną poręką ostotecznego jej zwycięstwe", Kończy swe rozważania
pismo następującym zwrotem: ."Deklarecja płk,Koce zskreśliła Polsce
rozległy horyzont wc wszystkich dziedzinach faroćowego życia, Jako
koncepcja programowa, jako kodyfikacja zedaś nerodu polskiego, jest
ona zj-wiskiem o wyjątkowym znaczeniu. Dobrze zasłużył się n-rodowi,
kto znolszł właściwy wyrsz dl* jego wielkich dążeś i zadań."

8,72 ogłoszonych przez tygodnik "Polska Gospodarcze" donych wynika,że
rolnictwo polskie w okresie-20 lat niepodległości poczyniło duże postępy na.drodze wyrównanie swej produkcji zerowno roślinnej, jak i
P
zwierzęcej w porównaniu z wytwórczością światową. Przeciętne zbiory
głównych zbóż w okresie-1932-1986 wykczują.w stosunku do przeciętnej
"z lat 1910-1914 wzrost o 7% przy zwiększeniu się obszerów uprawnych
o około 4%, Ugpowiednie liczby wzrostu produkcji światowcj wynoszą
9% i 11%, co świadczy o wzmogającej się w Polsce zdolności w dziale
uprewy zbóż, Z zekresu hodowli zwierząt'gospod >rskich dane z. roku
1936 wykazują w stosunku do roku 1913 wzrost ilości koni o 9%, bydza
fodetego o 17% i trzody chlewnej o 29%, podczas gdy stan pogłowia zwiefząt w większych państwach europejskich w tym samym czasie wykszuje
przeciętnie spadek ilości koni o 40% orcz wzrost bydła rogatego o 8%,
a
chlewnej o 24%, W porownaniu zatem ze świstową produkcją
Zwierżęcą Polska wykazeła stosunkowo jeszcze większy wzrost wydajności,
niż w Gzinle roślinnym. "rzytóczone done stwderdzeją powoźne zintensyfikowanie polskiej wytwórczości rolniczej, któr. szybkimi krokami wyrównywa dzielące ją jeszcze różnice od poziomu ogólnoświntowego,
4, Roktor uniwersytetu lwowskiego Kulczyśski zgłosił rczygnację, przyjętą przez sennt skademicki, który jednocześnie uchwelik wyrazić mu
swe uznanie zk dotychczesową
rcktorską, WykXedy i ćwiczenie no uniwersytecie zostsną wznowione 12 b.m., „rzy czym, zgodnie z
nowym zorządzeniem rektoratu, studenci, nsleżący do stowarzyszeń, wyrazajacych chet si edzenia’ Osobno, zajmą miejsca w prowym skrzydle sal
wykładowych, studenci zaś ń-leżący do stowerzyszeń żydowskich - w lewym, w Zowkach
Wszyscy inni zajmują miejsce dowolnie,
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5.Dokonane przez Urzad Morski w Gdyni obliczenia wykazują,że ogólne obroty
towarowe portu Łyńskiego za cały ubiegły rok wyniosły rekordową liczbę

$.147,271 ton.Z sumy tej przypada na obroty zamorskie 9.0(6.17€ ton, reszta
zaś na obroty przybrzeżne i obroty drogą wodną z wnętrzem kreju,W obrotach
zamorskich przywóz wynosił 1.718.0€4 ton a wywóz 7,288,178 ton.W porówna=
niu do roku 1936 obroty wzrosły o 16,1%.Wartó przy tym podkreślić,że tak
liczty obrotów towarowych jaką uzyskała Gdynia w- 1987 roku nie
z
osiągnął żaden port bałtycki,

*¢.Gen.SkwarezyAsk1,obejmujac po puZk.Kocu szefostwo 0.Z.N, wyéat do wezystkich placówek organizacyjnych Obozu okólnik,będący niejako pierwszą dekla.
racją nowego kierownika.Witając swych współpracowników gen.Skwarczyński
nike
poprzed
swego.
przez
tej
wytknię
oświadczyX,że prace Obozu poprowadzi po
zu pozostadrodze nie wprowadzejąc żadnych istotnych zmian,Wskazaniami.Obo
Rydza zjedmigłego
Marsz.S
nakaz
iego,
ną nadel życie i ogfny Marsz,PiZsudsk
e oprawreszci
wzwyż
Polski
ęcia
dźwigni
obrony państwa i
~poczenia pod

%”"! na tych podstawach deklaracja 0.Z7.N.,0gXoszone praez pułk.Koce w lu- |
zeszłego roku.W rozpoczętą pracę dla OZN ślubuję nowy szef włożyć o ły
wszystkie swe siły i zapał,by doprowadzić gqid4 wi¢lkiego celu:zjednoczeta po mesku wytrwara-glosza koúcowe srowa deklania narcéu,
racji-rwaó będzie naprzód nurtem głębokim a nieustępliwym,wszystko 00
żywe ! dzielne w narodzie,pójdzie z nami?
42
7,W, początkach lutego przybędzie io Polski regent Węgier Horthy, ktory na
zeproszerie Prezydents R.P. weémie udzsieX w reprezentacyjnym polowaniu,
Węgier w Krakowie,skąd uda
Prezydent Mościeki przyjmie oficjalnie
się w towarzystwie dostojnego Gościa na polowanie do BiaXowieży.

