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Część II 

DZlAŁ NIEURZĘDOWY 

Pn.emówienie Pre'tydenta RzeczypospoUtej wygłos1.one pn~ radio londyńskie w dniu 3 maja Hl45 roku str. ,;2 

DZIAŁ NIEURZ~DOWY· 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

WYGLOSZONE PRZEZ !;lADIO LONDYNSKIE W DNIU 3 MAJA 1945 ROKU 

Gdy sto pięćdziesiąt cztery lat temu Sejm Rzeczy
pospolitej uchwalil Konstytucję Majową - Ojczyzna 
nasza wkroczyła na. drogę, która zapewnić Jej 
mogla świetną przyszłość, na. drogę reform ustrojo
wych i społecznych, których ideą przewodnią było 
dobro wszystkich obywateli, wszystkich stanów, 
wszystkich wyznań i wszystkich narodowości. Nie 
naszą jest winą, że imperjalizm carskiej Rosji i 
" drang nach Osten " drapieżnych Prus, przerażone 
wizją państwa rządnego i postępowego zespoliły 
swe wysiłki ku unicestwieniu Rzeczypospolitej i w 
ci~u czterech następnych lat zagarnęły nasze zie
mie. Usypiając ez,ujność Za.chodu oynioznemi kłam
stwa.mi o objęciu obrony nad rz.ekomo zagrożoną w 
Polsce wolnością - obaimperjalizmy dokonały wów
OZ,38 czynu, który świat na.zwał póiniej jedną z 
najhaniebniejszych zbrodni w historii. 

Na.tohniony jednak zryw Narodu, który na.wet w 
godzina.eh nieszcz"ęść i klęsk nie stracił wiary w 
wolność i niepodległość stał się testamentem dla 
przyszłych pokoleń. Duch Konstytucji '3-go Maja. 
nie dał si'ę 'Z.dla.wić przemocy. · On to natohnął 
Kościuszkę, aby w obozie pod Poła.l1.cem wydać 
sławny uniwersał. On to wiódł do boju Legiony 
Dąbrowskiego, co to " z ziemi włoskiej " sztandary 
swe chciały zanieść do Polski. On to unosił się nad 
wszystkiemi niemal barykada.mi Europy XIX-go • 
wieku wsz·ędzie tam, gdzie Polak, żołnierz nie
złomny - przelewał swą krew " za wolno~ć naszą: 
i waszą ". On to był ostatnią myśla, Traugutta. i 
ostatnim westchnieniem Okrzeji. On to był ziarnem 
z którego wyrósł polski czyn zbrojny w wa.lee o nie
podległość w okresie poprzedniej wojny światowej. 
Z niego to wreszcie zrodziły się w Polsce podziemnej 
pamiętne dekla.racje jedności, niepodległości i po
stępu : z 15-go sierpnia 1943 r ., z 15-go marca 
1944 r. i z 15-go sierpnia. 1944 r., ta. ostatnia na. 
najwspanialszej barykadzie wolności , jak:\'. znaj~ 
dzieje świata : płonącej i walczącej samotnie, 
bohaterskiej W a.rszawy. 

Tak, ja.k 154 lat temu, nie naszą jest winą, ie 
zasad tych, wykutych w ogniu walki z imperjaliz
mem niemieckim na.ród nie może jeszcze obecnie 
wcielić y.; życie. 

W dalszym jednak ciągu obowiązkiem naszym 
jest ducąa. Konstytucji 3-go Ma.ja strzec i gdy Bóg 
da z na.tchnienia. Jego budować przys-zlą Polskę. 
Najlepszą gwarancja niepodległości jest wolny, 
uświadomiony i go$podarny obywatel. Dobro naj
szerszych mM polskich stać się musi iródlem praw
dziwej siły i mocy. Dążymy do Polski prawdziwie 
niepodległej i prawdziwie demokratycznej i wierzymy 
w zwycięstwo demokracji światowej, której na.cze). 
nym hasłem w stosunkach pomiędzy państwami jest 
niepodległość na.rodów, podobnie, ja.k wolność jed- . 
nostki uspołecznionej je.st naczelnym hasłem demo
kra.cji w stosunka.ch pomiędzy ludźmi. 

Losy wojny obecnej sprawiły, że z naszą history
czną rocznicą zbiega się moment, gdy zbrodniczy 
na.ród niemiecki spadł z piedestału " narodu panów " 

, w odmęt zasłużonej klęski i kary. 

Rzesze jenieckie i rzesze silą wywiezionych z Oj
czyzny prz.ez okupanta Polaków, które zdołały prze
trwać tyranię obozów niemieckich są dziś jui 
mva.lnia.ne z pod wrażej przemocy. Ślemy i.ro. nasze 
najgorętsze uczucia., żywiąc na.dzieję, ie doznają 
one od uwalniających ich armii sojuszniczych 
należytej opieki i pomocy do chwili, gdy w Polsce 
zapanują ta.kie warunki, w których będą one mogły 
wraz z resztą swych braci rozsianych po świecie 
wrócić cło wolnoj i niepodległej Ojczyzny. Tę na· 
dzieję, oku1>ioną najserdeczniejszą krwią Kraju, . 
który pierwszy sta.nąl do walki 7. najazdem nie
mieckim na Europę ·- żywi dziś ca.ły umęczony 
Naród l'oh;ki. 

Nie ust.nniemy w wysiłkach, by chwi1a. ta.nastąpiła 
jak na.jrye;hlej. 
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