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Rada Regencyjna do Narodu Polskiego

Rada Regencyjna wraz z całym narodem pod opieką Bożą idzie ku Odrodzonej, Zjednoczonej 
Polsce, której moc państwową chce oprzeć na niepożytych siłach ludu polskiego.

Stanowczy krok w tym kierunku uczyniliśmy, ogłaszając orędziem naszem z d. 7-go 
października r. b. Niepodległość i Zjednoczenie Polski. Pod temi hasłami jednoczy się cały naród. 
Ala dalsza droga do urzeczywistnienia Polski Zjednoczonej i Wolnej prowadzi jedynie i wyłącznie 
przez Sejm Konstytucyjny. Wierni naszemu orędziu i naszej przysiędze, nie dopuścimy do żadnego 
od tej drogi zboczenia.

Za takie niebezpieczne i niedopuszczalne w interesie narodu zboczenie musimy uznać wszelką 
próbę wciśnięcia pomiędzy naród polski, a polski ludowy Sejm ustawodawczy zawodnych i 
jednostronnych dążeń i formacji partyjnych. Nie możemy też dopuścić, aby narażano istotny interes 
i istotną suwerenność ludu polskiego, którego upragnionym rzecznikiem może być jedynie tylko 
Sejm na najszerszych demokratycznych podstawach oparty; a w żadnym razie, zmieniające się z 
dnia na dzień ugrupowania partyjne.

Z tych pobudek i ze względu na konieczny ład, porządek i powagę, godną wielkiego narodu w 
tak doniosłej dla niego chwili stanowimy:

1) Zwołać w ciągu grudnia r. b. do m. Warszawy Sejm konstytucyjny, oparty na głosowaniu 
powszechnem.

2) Ogłosić niezwłocznie ordynację wyborczą oraz zarządzenia, dla zwołania Sejmu konieczne.

Wzywamy stronnictwa polityczne, aby kierując się ofiarnością patrjotyczną, w ciągu 
najbliższych dni przedstawiły nam do zatwierdzenia Rząd nowy, uosabiający powszechność 
narodową, w którego ręce moglibyśmy z ufnością złożyć losy Ojczyzny. Jeżeli się to nie stanie, 
powołamy niezwłocznie nowy gabinet szczerze demokratyczny z ludzi, którzy sprawę Ojczyzny 
stawiać będą ponad wszelkie względy partyjne.

Do tej chwili wzywa nas chwila historyczna. Budowa państwowości wymaga szybkiej 
realizacji, granice państwa są zagrożone, wojsko musi niezwłocznie powstać.

Powołujemy cały naród, aby w imię dobra Ojczyzny się zjednoczył i do pierwszego Sejmu 
Konstytucyjnego spiesznie się sposobił. W ręce tego Sejmu władzę naszą złożymy.
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