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Ku Wyzwoleniu

O chwili tej, którą przeżywaliśmy w tych dniach w Lublinie, marzył cały szereg pokoleń i my, 
niosący na swych barkach t. zw. wiek męski, marzyliśmy również . - Były ciężkie chwile, 
w których marzenia te, nie wierząc by one spełniły się za naszego życia, przelewaliśmy w dusze 
i serca naszych dzieci. - Nastała chwila dziejowa - marzony cud się iści! - Zdawałoby się, że cała 
Polska jak długa i szeroka, a przynajmniej ta jej część, która dziś jest wolną i niema kata wrażego 
nad sobą - powstanie jak jeden mąż i nastanie chwila osobliwa, która złączy wszystkich przy 
jednym sztandarze narodowym. -

Toż to słyszycie - Ojczyzna w niebezpieczeństwie!

W Warszawie rabują i mordują obywateli polskich Prusacy, setki tysięcy robotników polskich 
cierpi głód i poniewierkę u najohydniejszego z naszych wrogów- Niemca; tenże Niemiec trzyma 
nam w więzieniu ministra wojny, Józefa Piłsudskiego; tenże Niemiec w Skierniewicach pod 
Warszawą rozstrzeliwuje masowo obywateli Polski za to, że się przyznali, będąc jeszcze 
nominalnymi poddanymi pruskimi, do obywatelstwa Polskiego. Tenże Niemiec łącznie z byłym 
Austryakiem stara się wzniecić zarzewie bratobójczej walki pomiędzy nami, a przekupionemi 
prowodyrami Rusinów na ich przedewszystkiem ale i nasze nieszczęście. Tenże Niemiec pragnie 
różnemi niecnemi drogami pokłócić nas samych z sobą. Tenże Niemiec ideę anarchistycznego 
bolszewizmu stara się wprowadzić u nas.

A my co? My dyskutujemy o konstytuancie, o 6-cio przymiotnikowem prawie głosowania, 
o tem, czy Polska ma być monarchiczną czy republikańską, czy mniej czy więcej ludową, o tem, 
czy Rząd nasz jest godzien zaufania, czy mamy stwarzać inny rząd - zamiast poprzeć całą siłą, ten 
rząd który jest, zamiast deklamować - oddać się na usługi tego Rządu aż do poświęcenia, zamiast 
zwolnić młodzież naszą dzielną szkół średnich, która ugina się pod karabinem i zająć jej miejsca 
tym, którzy z łatwością ten karabin nosić mogą, my dla jakichś czysto demagogicznych przesłanek 
czy celów czysto osobistych lub partyjnych - rozprawiamy o zaufaniu do Rządu naszego, o ustroju 
naszej Polski, której jeszcze nie mamy, my przyglądamy się jak gapie, potężnej pracy nad siły, 
jednostek i krytykujemy. -

Wyrzucić Niemców z Warszawy, wyrzucić ich, tych znienawidzonych przez całą ludzkość 
z całego zaboru pruskiego, odzyskać nasze morze Kaszubskie, i wtenczas dopiero walczyć 
o społeczny ustrój Polski, - a że będzie dobrym, a że będzie demokratycznym, a że będzie 
sprawiedliwym, to każdy, kto się wczuł i zna dzieje Polski, tylko nie te z podręczników 
Iłowajskiego, tylko nie te, pisane wrażemi rękoma, jest pewien Jej, tej Polski, która jest „wielką 



rzeczą”, jest wielką Najjaśniejszą Rzeczpospolitą ludową, bo w Niej nie zbraknie dla nikogo 
miejsca - w Niej polskie hasło XV wieku tryumf będzie święciło - nihil de nobis sine nobis - nic 
o nas bez nas!

A więc, obywatele, Ojczyzna w niebezpieczeństwie! Pamiętajcie, wieki na was patrzą, oddajcie 
się wszyscy do dyspozycyi Rządu polskiego, nie warcholić, nie mówić, że „bez nas" niema rządu, 
dla każdego będzie miejsce w Polsce. Wstępujcie do wojska, twórzcie ją, tę naszą armię narodową, 
macie możność i sposobność po temu!

Pamiętajcie, że Ojczyzna w niebezpieczeństwie. Pamiętajcie, że nie minie Was przekleństwo 
pokoleń, jeśli inaczej postąpicie!


