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„Dzień Polski" 
13-go września, 1914. 

przededniu Dnia Polskiego, 
'c >r 

* utro św ięcić będą patryo- 
: e polskie parafie w Stanach 
iuoczonych, nie podajemy na- 

>zym Czytelnikom żadnych już 
v. aa:ej „uwag" redakcyjnych i od- 

stępujemy miejsca naszym czci- 

godnym różnym współpracowni- 
kom, których artykuły właśnie 

szczególnie okażą się zajmujący- 
mi w chwili tak uroczystej. 

Dzisiaj — rocznica odsieczy 
wiedcńskiej ; wspomnienie o niej 
znajdą nasi Czytelnicy w dziale 

religijnym niedzielnego dodatku. 

Jutro — „Dzień Polski''. Poda- 

jemy dzisiaj przepiękną mowę 

Przew. ks. Władysława Zapały. 
Z. Z., wygłoszoną w piątek zesz- 

łego tygodnia na wiecu Zjedno- 
czenia P.R.K.; nader pouczającą 
i gorącą przemowę Wiel. ks. A- 

leksandra Syskiego, wygłoszoną 
niedawno w Uostonie, a jasno o- 

kresłającą stanowisko, jakie win- 

niśmy zająć wobec wojny euro- 

pejskiej, jako też artykulik Wie!. 
ks. Bojanow skiego, nieco satyry- 

czny, ale niezmiernie na czasie. 

Odczytanie uważne wszystkich 
tych trzech cennych artyulpiłów, 
szczególnie pożytecznem okaże 

się w* tych dniach ważnych. 
Nie zachęcamy dłuższemi sło- 

wy do wzięcia udziału w jutrzej- 

szym „Dniu Polskim", obserwo- 

wanym niezawodnie we większo- 
ści para ii j w Stanach Zjednoczo- 
nych; wierzymy: że będzie tj 

manitestacya tak powszechna, ja- 

kiej dotychczas na wychodztwie 
naszem nie było, że kto zdoła, u- 

dział w niej weźmie. W niektó- 

rycn parauacn z [U£iii4i^«.u 1'^- 

wodów manifestacyę te musiano 

oułożyć lub wcale jej się nie u— 

rządzi : chętnym do wzięcia w niej 
udziału może jednak nie zabrak- 

nie sposobności do odwiedzenia 

jakiej para fi sąsiedniej, gdzie ją 

urządzają. 
W ostatniej chwili, jeszcze o- 

trzymujemy urzędowe zawiado- 

mienia, że „Dzień Polski 
' 

obser- 

wować będą jeszcze parafie na- 

stępujące : 
Ul) Par. ... w Blossburg, 

Pa., prob. ks. J. Ostrowski. 

92) Par. św. Floryana w Hege- 

wich, Iii. (Chicago), prob. ks. M. 

Chodniewicz. 

ił·"»') Par. św. Najsł. Serca P. J. 

w Manistee. Wis., prob. ks. Z. 

Trojanowski. 

£4) Par. św. Kazimierz Król. w 

Winona, Minn. ; prob. ks. Jan E. 
Grabowski. 

95) Par. św. Trójcy w Utica, 

. Y. i 

96) Par. św. Stanisława w Uti- 

ca, N. Y.t jak nam donosi prob. 
ks. Lud. P. Muszyński. 
9) Par. św. Kazimierza w Gil 

man, Minn., prob. ks. J. B. Dudek. 

Dodawszy wszystkie parafie w 

Milwaukee, Wis., a nadto mnó- 

stwo parafij, z których jeszcze na- 

dejdą zawiadomienia, lub które 

urządzą Dzień Polski, ale zawia- 

domień nie nadesłały, jesteśmy 
pewni, że około 200 parafij, a mię- 

dzy niemi największe, wezmą u- 

dział w maniiestacyi. 

Reprezentowane będą zaś Sta- 

ny: Illinois z miastem Chicago; 

Indiana, Wisconsin z miastem 

Milwaukee; Michigan z miasta 

mi Detroit, JJay City; New York, 

Ohio z miastami Toledo i Cleve- 

land ; Missouri z miastem St. Lo- 

uis; Pensnylvania, West Virgi- 

nia, Massachusetts, Connecticut,: 

Minnesota, Iowa, Texas, Califor· 

nia, — słowem wszystkie Stany 

tego kraju, w których osiedlili sie 

Polacy w znacznej liczbie. 

Upraszamy jeszcze raz naju- 

przejmiej o jak najśpieszniejsze 
nadsyłanie nam sprawozdań ze 

wszystkich tych miejscowości, 
byliśmy mogli podać ich przegląd 
w ciągn dni najbliższych. 

Mowa X. Włady- 

sława Zapały, 
rektora Kołłegium św, Stanisława 

K. na Wiecu Zjednoczenia Pol. 

Rzym. Kat. w piątek dnia 

4 września, 1914 r. 

Szanowni Współrodacy^ 
Sto lat minęło, gdy w blaskach 

zórz wielkiej rewolucyi francus- 

skiej na wschodzie Europy speł- 
niał się wielki akt dziejowy; w 

śmiertelnych kurczach upadał na- 

ród niegdyś świetny, grzeszny 

potem, później pokutujący — za- 

późno; upadał bez dłoni pomoc- 

nej : to tylko na państwie jego 

spełniła się śmierć polityczna. Na 

pogrzebie nie łamano świec, nie 

kruszono kopii, jak po zgonie o- 

statniego rodu dziedzica; obyło 
>ię bez kirów, pień żałobnych i u- 

roczystości kościelnych. Rzucano 

„zewłok święty'' do dołu, odwró- 
cono ostatnią kartę dziejów, urzę- 

dowych dziejów wielkiego naro- 

du. Wobec faktu nieprzerwanego 

życia narodowego były to tylko 

pozory. 

„Sto lat mijało..." Sto lat! 
Ile w tych dwu krótkich wyra- 

zach wielkiej i bolesnej treści! bo 

przepełnione są po brzegi łzami i 

krwią, jak kruż ofiarny, bo tyle o- 

brązów strasznych, nieprawdopo- 
dobnych, jak zmory snu gorącz- 

kowego, nasuwają naszej wyo- 
braźni. 

,.My umarłych tylko znamy. 
A dla ducha trumn nie mamy". 

W chwili tej podniosłej, jaką 
jest obecna, te słowa wieszcza na- 

szego Juliusza Słowackiego przy- 
taczam. 

Niema trumn dla ducha; żyje- 

my! 
Te słowa wyrywają się po caio- 

wiekowej niewoli. Jesteśmy! Po- 

lacy żyją: Byliśmy i będziemy! 

Kartograf przed stu laty prze- 
szło zalał obszar dawnej Polski 

kilku kolorami, na których wypi- 
sał nazwy państw dawniej sąsie- 
dnich, państwa te zalewały ten 

obszar przez szereg lat farb.': 

czerwoną — zalewały krwią, 

chcąc zatrzeć ślady dawnych gra- 

nic, zniszczyć, wdeptać w ziemię 
i zatratować ślady czynów i zmyć 
z pamięci ludzkiej nazwę 

— Pol- 

ska — której się bano jak upiora. 
Nic to nie pomogło. W ciągu o- 

śmiowiecznego istnienia Polski, 

wytworzyła się straszna, nienaru- 

szalna, niezniszczalna siła: Duch 

narodu. + 

Historya nie zna dnia jego na- 

rodzin, ani dnia krawej kąpieli, 
w której go chrzczono, to pewno, 
że w zrósł on, zmężniał i opanował 

Polskę w bohaterskich czasach 

Bolesława Chrobrego — i dotąi 
trwa, Duch ten jak huragan szedł 

przez pola Grunwaldu, a kiedy 

po dwóch wiekach potęgi szwec 

ki potop zalał Polskę, duch ten u- 

tajony w piersi Kordeckiego wy- 

buchnął z siłą, która zdaje się cu- 
dem i duch ten nie dał dawnej 
Polscc zginąć w zupełnein spod- 

leniu, 011 dał jej Racławice. 

Były chwile, kiedy zdawało się, 
że na obszarze Polski nie było 
śladu tego ducha i serce jej biło 

we Włoszech — w legionach Dą- 

browskiego. 
Odtąd rośnie on i potężnieje 

niezmożony klęskami, nie dający 
się zabić przez żadne prześlado- 
wanie. Duch ten narodu i nas tu 

dzisiaj tak licznie zgromadził, 
duch ten jest w nas, jest w każ- 

dym Polaku, w każdem polskiem 
sercu. 

Polska politycznie przestała i- 

stnieć, nie masz jej na mapie E- 

uropy, ale kto chce żywe narody 

wyliczyć musi Polskę wymienić, 
choćby był jej nazaciętszym wro- 

giem, a choć świat szczerze pra- 

gnie o nas zapomnieć, musi pa- 

miętać, bo na każdem f>olu musi 

się z naszem liczyć istnieniem. 

To trwanie życia pozagrobowego 
zawdzięczamy niezawodnie temu 

Duchowi narodu. 

Duch ten ujawnia się dzisiaj 

wszędzie. Jest on w tym rolniku, 

który orze ziemię czarną, aby 
Polsce rodziła ziarno, a który ją 
kocha dlatego, że jest ziemią pol- 
ską. Ducha tego ma kupiec, któ- 

ry z dumą uważa się za przyja- 
ciela narodowego dostatku, du - 

cha tego ma przemysłowiec, który 
puszcza w ruch koła rozpędne, a- 

by i w Polsce huczały młoty. Po- 

siada tego Ducha narodu robot- 

nik, który t, rękoma czarnemi" 

walczy Polskę. Poete natchnął 
Duch narodu myślą ku Polsce, 

dziejopis dla niej pisze swe księ- 
gi pod wpływem tegoż Ducln. 

Piśmiennictwo nasze, jak mówi 
Król naszej poezyi Adam Mic- 
kiewicz wzrosło, wybujało i za- 

kwitło pod życiodajnem tchnie- 

niem miłości ojczyzny. Nasi ar- 

tyści kochają się w Polsce i two- 

rzą dlatego, aby dać świadectwo 

przed narodami świata, że Pols- 

ka żyje i że jest piękna. 
O Polskę modli sie kapłan przy 

ołtarzu, dla Polski służy żołnier.i 
w obcem wojsku. Dla Polski cho- 

wają się, rosną i kształcą się na- 

sze dzieci. 

Naród nasz, wbrew rozsiewa- 

nym przez Niemcy i Rosyę wie- 
ściom jest żywym, uzdolnionym, 

wytrwałym i myślącym, przytem 
bohaterskim i zdumiewająco 

przywiązanym do kraju. 
Znamy dobrze wszystkie bar- 

barzyństwa i podłość rządu ro- 

syjskiego, znamy to ordynarne o 

krucieństwo okryte płaszczem po- 
zornej kultury Niemców, znamy 
te skutki, jakie ryją w polskich 
duszach fałsz i dzikość zaborców. 

Widzimy jasno jakie to szczerby 
w narodowej cnocie ludu mięk- 

kiego drążą te ciemne siły, wi- 

dzimy i to zwyrc dnienie i tę tre 

che spodlenia nieuniknionego w 

niewoli. 

Ale z drugiej strony przeciw- 
stawiamy nasz opór, naszą obro- 

nę przeciw każdemu objawowi 
szataństwa i widzimy, ̂ e z tej 
walki straszliwej od lat przeszło 
stu nieustannej, wychodzimy nie 
złamani i nieupodleni, ale lepi?, 

ale czyściejsi, ale silniejsi, a za- 

wsze rozpaleni nigdy niezgasł?; 

nadzieją. A w tem wszystkieni 
kieruje nami Duch narodu. 

Chwila obecna u nas w ojczyź- 
nie jest chwilą osobliwą. Aż zgro- 
za nas przejmuje na to, co się tani 

dzieje. Serce nasze rwie się cafj 

siłą do Polski. Tam walczą nasi 

bracia, krewni, znajomi, przyja- 

ciele. A może już ich niema, mo- 

że już polegli na placu boju, sło- 
dko umierając dla kraju rodzin- 

nego. Duch narodu woła i nas 

tu na obczyźnie do czynu, ojczyz- 
na nas wzywa. Nieprzyjaciele u- 

biecują nam powrócić dawną 

Polskę. Aż serce żywiej bije na t > 

wszystko. Polska nowa 
— oto o- 

krzyk jaki się nam z ust wyrywa. 
Jakiej Polski my chcemy, czy tci 

Polskę mieć będziemy?W tem nic 
może być dwojga zdań. My Po- 

lacy, nie chcemy Polski pod opie- 

ką zaborczych rządów, my chce- 

my mieć Polskę wolną, niepodle- 

głą. Na to nas już chyba dzisiai 
stać. 

Wiemy o tem, że się leje krew 

polska na wszystkich zicmiacu 

polskich, w Królestwie, pod za- 

borem pruskim i w Galicyi. Oj- 

cowie, bracia nasi zaciągnięci do 

wojska naszych wrogów stają z 

bronią do walki bracia przeciw 
braciom. Po skończonej wojnie 
wcześniej czy później staje nam 

już żywo przed oczyma naszemi 
widmo srasznej nędzy i nieopisa- 

nej rozpaczy. 

Pogląd Polaków na obecną wojną o- 
gólno Europejską i jej przyczyny. 

(Mowa wypowiedziana przez ks. 

A. Syskiego na wiecu Polaków. . 

zwołanym z powodu wojny europej- 

skiej przez Radę Narodową Polską 
w Iłtwtonie dnia września 1014 r. 

Szanowni Rodacy! 

Tydzieó temu o tej samej godzinie 

i na tej samej historycznej Faneuil 

hali odbył się wielki gromadny mi- 

tyng Niemców. 

Współobywatele nasi niemieccy z 

powodu rozgrywającej się obecnie 

wojny europejskiej przyszli tu pro- 

testować przeciwko mniemanej ja- 

kiejś „kampanii kłamstw i o- 

szczerstw" w prasie amerykańskiej 
na niekorzyść niemiecką. 
W wymownych słowach oświad- 

I czyli oni, że kultura niemiecka jest 
I najwyższą kulturą na całym świe- 

cie. ,,Deutschland ueber Allés." 

W imię tej urojonej wyższości po- 
I nad wszystkich i ponad wszystko 

żądali oni od społeczeństwa i od pra- 

sy amerykańskiej, jeżeli już nie uz- 

nania, to przynajmniej sprawiedli- 
wości dla rządu i narodu ich w Eu- 

ropie. 
Z dumą aczkolwiek zgłosili się tu 

do nich z sympatyami swojemi 

przedstawiciele aż dwóch narodów, a 

mianowicie narodu irlandzkiego i 

narodu szwedzkiego, zaakcentowali 

jednak Niemcy przez usta przewod- 

niczącego Roberta Sturna, że ni- 

kogo o sympatyę nie proszą. 

Wbrew przysłowiu naszemu, że 

jak świat światem, Niemiec nie był 

i nie będzie Polakowi bratem, za- 

kończył p. Sturn swoją mowę gołę- 
biem oświadczeniem, że Niemiec z 

natury swojej niema ani nienawiści, 
an złej woli do żadnej narodowości, 

do żadnego narodu. 

Po wyezerpującem wybieleniu 
swojego rządu i Kajzera, znaleźl^ je- 
dnak ciż sami gołębiego serca współ- 

obywatele nasi niemieccy dosyć sa- 

dzy, aby na tejże samej hall dobrze 

uczernić i wysmarować zarówno 

Francyę, jak1 i Anglików oraz - 
wian. 

Mityng zakończył się śpiewem pa- 

tryotycznych hymnów niemieckich i 

zamienił się w olbrzymią, .entuzya- 

styczną demonstracyę na rzecz jed- 

nej ze stron w Europie wojujących, 

ażeby niejako w ten sposób naocznie 

wszystkim pokazać, jak owa wjżej 
wymieniona „wyższa kultura" nie- 

miecka tłómaczy sobie neutralność 

Stanów Zjednoczonych względem o- 

bydwu stron wojujących, którą pre- 
zydent Wilson proklamował, a którą 
ciż Niemcy na tym samym mityngu 
indorsowall. 

My, Polacy, kiedy po takim gro- 

madnym wiecu współobywateli na- 

szych niemieckich, stoimy tu dzisiaj 
na tej samej sali l z powodu tej sa- 

mej wojny w Europie, to przede- 

wszystkiem oświadczamy to uroczy- 

ście, że nie przyszliśmy tu przeciwko 
nikomu ze współobywateli naszych w 

Ameryce protestować. 
Jak niczyją sympatyą nie gardzi- 

my, ale i owszem wszystkie życzliwe 
nam narodowości i wszystkich życz- 

liwych nam współobywateli naszych 
w Ameryce, nawet niemieckiego po- 

chodzenia, o sympatyę tę prosimy, 
tak z drugiej strony nie protestować 
ale wyjaśnić tylko współobywatelom 
naszym stanowisko nasze wobec roz- 

grywającej się dziś w znacznej mie- 

rze na ziemiach naszych polskich 

wojny w Europie, tu przyszliśmy. 
Pytają się nas współobywatele na- 

si i oto tu jesteśmy, odpowiadamy, 

wyjaśniamy. 
Licznem przybyciem swojem dzi- 

siaj na historyczną tę salę, konsta- 

tujemy przedewszystkiem, że nie- 

masz pod słońcem narodu, któryby 
w europejskiej wojnie obecnej wię- 

cej był zainteresowany od nas, Pola- 

ków. 
Jeżeli Niemcy, Moskale, Austrya- 

cy i wogóle wszystkie narody, obec- 

nie tam w Europie wojujące, spo- 

dziewały się tej wojny i przygoto- 

wywały się do niej przez lat czter- 

dzieści, to my, Polacy, spodziewaliś- 
my się jej i przygotowywaliśmy się 
I— 

Łączyć się teraz, nabok wszel- 
kie nasze spory i niesnaski, stań- 

my wszyscy w zwartym szeregu, 

zbierajmy grosze, które tam w 

Polsce są tak potrzebne. Nie 

czas teraz na walki stronnicze, 
nie czas na spory. „Polska to wiel 
ka rzecz". Któż z nas tu obec- 

nych nie dhciałby dla Polsku 

czegoś uczynić? v 

Wiem, że wychodźtwo nasz-i 

na wołanie, na apel z kraju ojczy- 
stego odpowie czynem, ofiarno- 

ścią, wiem, że nie braknie żadne- 

go Polaka i żadnej Polki, którzy· 
by usunęli się na ubocze i z zi- 

mnym, lapidarnym spokojem obo- 

jętnie pędzili dalsze dni życii 
swego. 

Niechże, jeżeli już nie my t') 

niech nasi następcy dożyją tej 
szczęśliwej chwili, niech dożyją 

wolnej, niepoległej Polski, a my 

teraz dla niej róbmy wszystko co 

możemy. Niechżesz Opatrzność 
Boża nad nami się zlituje i da nam 

to wielkie szczęście. Polskę bo- 

jącą się, wierzącą i szanującą Bo- 

ga. Polskę wolną, niepodległa. 

do niej przez lat sto z górą. 
Jak żeglarze nagle zatrzymani w 

pół drogi ciszą morską, wyglądaliś-" 
my my, Polacy, przez lat sto z górą 

każdej plamy, każdej chmury na nie- 

bie, zapowiadającej tę burzę obecnie 

wynikłej wojny ogólno - europej- 

skiej. 

Niemcy, Moskale, Austryacy 1 wo- 

góle wszyscy cl obecnie tam wojują- 

cy ,,beati possidentes", błogosławie- 

ni, którzy posiadają, wyczekiwali i 

przygotowywali się do tej wojny z 

drżeniem i bojaźnią, my, Polacy i 

wogóle my wszyscy podbici i wydzie- 
dziczeni przez tych błogosławionych- 
posiadaczy Słowianie, wyczekiwaliś- 
my i przygotowywaliśmy się do niej 

z nadzieją i radością, „beati lugen- 
tes", błogosławieni, którzy płaczą. 

Wyczekiwania i przygotowywania 
się te nasze wydawały się śmieszne- 

mi trzeźwym politykom europejskim, 
którzy widzieli, że nie mamy ani bag- 

netów, ani haubic, ale myśmy robili 

3woje 
Duch narodu pracował i duch na- 

rodu wierzył. 

Wierzyliśmy w naszą gwiazdę, 

wierzyliśmy w naszą przyszłość. 
Arsenałami naszymi były kościo- 

ły nasze, mające po kilka spiżowych 

dzwonów, a te spiżowe dzwony za- 

stępowały nam bagnety i haubice. 

1 śmieli się z nas, Polaków, ludzie 

tego świata, ludzie rozsądni. 
Car moskiewski w Warszawie, na- 

stąpiwszy na gardło twardym butem 

kozackim rzucił nam w twarz owo 

słynne, historyczne słowo: „Point de 

reveries", żadnych marzeń, — h 

premier ministrów francuskich, uj- , 

rzawszy trupy najlepszych synów 

Polski na szubienicy w Warszawie, 

powiedział nam: ,,L'ordre reigne a 

Varsovie", — porządek przywrócono 
w Warszawie. \ 

I ten porządek z Warszawy szedł 

na całą Europę 
Zasada złodziejstwa, tyranii 1 

despotyzmu ludów mocnych nad lu- 

dami słabymi została uświęcona. 

Od czasu kiedy ów słynny fałszerz 

pieniędzy i rzezimieszek na tronie, 

Fryderyk Wielki, król pruski, które- 

go imię znaczy pokój, a który przez 

nałe życie wynajdywał tylko wojny 

i rozboje, od czasu kiedy ten fał- 

szerz i rzezimieszek Fryderyk Wiel- 

ki z całym cynizmem dla wydarcia 
kilku powiatów sąsiadowi potrafił 

przez siedm lat łupić 1 ubijać się po 

Europie, a filozofowie i mędrcy kla- 

skali mu w ręce, jak zręcznemu cyr- 

kowcowi na igrzyskach gladyator- 

skich, od owego czasu aż po dziś 

dzień Europa okazywała się zawsze 

2oraz pojętniejszym uczniem tej za- 

sady i tej prawdziwie najwyższej 
specyficznej kultury pruskiej. Z po- 

stępem nauki tej Europa doszła do 

zupełnego złajdaczenia. 
Siła przed prawem i ciężka, bru- 

talna pięść Prusaka oto lekcya, kto 

rej nauczyła się Europa od „państwa 

bo jaźni Bożej" i od „kultury prusko- 

niemieckiej." 
W lekcyę tę uwierzyły wszystkie 

rządy w Europie bardziej, niż w e- 

wangelię. 
Religia chrześcijańska poraź wtó- 

ry zeszła niejako do katakomb, mię- 

dzy lud ubogi, cierpiący i przez ty- 

ranów uciśniony 
Królowie i rządy w Europie nano· 

wo wróciły do poganizmu. Już Pa 

pież Pius IX na soborze Watykań- 

skim zaznaczył to publicznie i uro- 

czyście, że niema teraz w Europie a- 

ni jednego rządu chrześcijańskiego. 

Są komedyanci na tronie, którzy na 

wzór cara albo kajzera nadużywają 
bezwstydnie imienia Chrystusowego 

do trzymania swych ludów w ślepem 

dla siebie posłuszeństwie, ale niema 

rządu, niema państwa, któreby w 

swojem postępowaniu trzymało się 

nauki Chrystusa. 

Jedynie naród polski w świetnej 

tradycyi prawdziwej wolności i 

chrześcijaństwa wychowany nie po- 

trafił się dostosować do tej nowo- 

czesnej praktyki europejskiej. 

Zajmując ziemię, oddzielając Azyę 

od Europy, naród polski był, jak po- 

wiada Mickiewicz, panem owych 

dróg wielkich, któremi tyle razy dą- 

żyli z Azyi do Europy barbarzyńcy. 

Mieszkając tam, naród Polski zda- 

wał się być przez Opatrzność nazna- 

czony na zbrojnego pśrednika po- 

między cywilizacją a barbarzyń- 

stwem. 

Złączony węzłami moralnemi wia- 

ry i pojęć narodami Zachodu, a 

spowinowacony pochodzeniem i wo- 

jennemi nawyknieniami z Północą i 

Wschodem*- naród ten tworzył z je- 

dnej strony jakby obóz oszańcowany 

na obronę Europy, a z drugiej stro- 

ny jakby szkołę dla cywilizowania 
narodów Azyi^ 

Ojcowie nasi, Polacy, zrozumieli 

i uznali to podwójne swoje wysokie 

przeznaczenie i pozostali mu wiei· 

nymi. Ich dzieje od bitw pod Lignt- 

cą, Warną i Wiedniem aż do Gro- 

chowa J Ostrołęki są jednym szere- 

giem wysileń aby złamać najpierw 

potęgę Saracenów i Tatarów, a po- 

tem potęgę carów moskiewskich, 

którzy po kalifacie i chanatach tatar- 

skich odziedziczyli ich politykę za- 

borczą i despotyczną. 
Heroiczne te polskie wysilenia 

mało są znane, i nie dosyć są cenio 

ne, ale wpływ miały na los całej Eu- 

ropy olbrzymi. Jeden z książąt pol- 

skich krwi Piastów, Henryk Poboż- 

ny, śmiercią swoją chwalebną na po- 

lu bitwy pod Lignicą (1241 r.) po- 

łożył pierwszy koniec dalszemu po- 

suwaniu siię Mongołów. 

Inny znów z książąt naszych krwi 

Jagiellonów, książę litewski Witold 

powstrzymał pierwszy hordy Dżen- 

gishanowe. 

Dopiero po klęsce i śmierci króla 

poskiego Władysława pod Warną 

( 1444 r. ) mógł wejść Mahomet do 

Konstantynopola. 

Dopiero po zwycięstwie Kościusz- 

ki pod Maciejowicami (1794 r.), 

mogła zobaczyć Europa poraź pier- 

wszy hord}' moskiewskie Suwarowa 

nad brzegami Renu i Tybru. 

Te i podobne temu wypadki i fak- 

ty historyczne łatwo dają odgadnąć 

całą hietoryę Polski. 

Jej epoki świetne lub nieszczęśll- 
' 

we odpowiadają zawsze epokom u- 

padania lub wznoszenia się potęgi 

barbarzyńców. 

Zapatrzona jednak na grożące Eu- j 
ropie niebezpieczeństwo ze Wschodu 

nie. opatrzyła się Polska i nie spo- i 

strzegła w swoim czasie niebezpie- j 

czeństwa, które przyszło z Zachodu. ; 

W roku 12 26 jeden z udzielnych 

książąt polskich Konrad Mazowiecki 

sprowadził z Zachodu na ziemię pol- 

sko-niemiecki zakon rycerski czyli 

tak zwanych u nas Krzyżaków. Za- 

miarem jego było użyć ich do na- 

wrócenia na wiarę chrześcijańską 

sąsiadującego z nami, a pokrewnego 
Litwinom, pruskiego ludu. 

Ale Krzyżacy dalecy byli od na- 

wracania Prusaków, zamiast nawró- 

cić, wytępili oni ich raczej doszczę- 

tnie ogniem i mieczem. 

Zająwszy w ten sposób siłą nie 

tylko ziemie pruskie, ale nawet i 

niektóre prowincye odwiecznie pol- 
skie, jak odgrzana na piersiach żmi- 

ja, wyrośli oni pod bokiem Polski w 

potęgę tak silną, a zdradziecką, że 

pomimo złamania ich przez Polaków 

pod Grunwaldem, potrafili się oni 

jednak wylizać i ostatecznie śmiertel 

ną ranę samemuż dobroczyńcy swe- 

mu, Polsce, zadać. 

W chwili słabości ludzkiej nie po- 

słuchał król polski Zygmunt Stary, 

ani głosu Kościoła, ani nakazu su- 

mienia, ani dobrej rady rozsądku, 

ale poszedł za głosem polskiego śla- 

mazarnego serca i pozwolił podda- 
nemu Polsce wielkiemu mistrzowi 

Krzyżaków, Albrechtowi wyrzec się 

wiary, podeptać śluby zakonne, oże- 

nić się bezprawnie, sekularyzować 

zakon krzyżacki i założyć na zie- 

miach naszych polskich obecne pań- 
stwo pruskie z dynastyą Hohenzol- 

lernów (1535 r.). Jakby za karę te- 

go sprzeniewierzenia się Polaków 

sprawie Bożej, ciż sami Hohenzoller- 

ni, którzy niegdyś w imieniu swo- 

jom i wszystkich swoich potomków 

publicznie na rynku w Krakowie 

hołd Polsce i królom polskim przy- 

sięgali, ciż sami Hohenzollernowie 

później tę sama przysięgę zdradziec- 

ko podeptali i pierwsi się do upad- 

ku Polski i do jej rozbioru przyczy- 

nili. 

Na gruzach Polski, jako dojrzały 

owoc świętokradztwa, krzywoprzy- 

sięstwa, zdrady, podłości i bandytyz- 

mu wyrosła obecna potęga pruska, a 

związawszy się węzłami wspólnej 

mafii z Austryą i Moskalami, roz- 

gromiła Polaków. 
Chrześcijańskie nibyto narody eu- 

ropejskie, Francuzi i Anglicy, nie 

zdobyli się nawet na podpisanie pro- 

testu przeciwko bezprzykładnemu w 

dziejach najazdowi i rozgrabieniu 

Polski przez Fryderyka Pruskiego, 

Katarzynę Moskiewską i Maryę Tere- 

sę austryacką. 

Umyła nad nami Francya ręce 

swoje, jak Piłat, kiedyśmy ją. o po- 

moc w imię braterstwa ludów, krew 

przelewając dla niej, prosili. 

Anglik zaś również medytował, a- 

le się żadnej okazyi do zrobienia na 

nas interesu przez pomaganie nam w 

rozpaczliwych ostatnich naszych wal- 

kach z najazdem nie dopatrzył. 

Na wieczną hańbę cywilizacyi eu- 

ropejskiej powiedzmy to, że obok 

Stolicy Apostolskiej jedynie tylko 

Turcya przeciwko rozbiorowi Polski 

w imię poczucia sprawiedliwości za- 

łożyła swój protest. 

Szampion wolności ludów, Fran- 

cuz narówni z Angliąi milczał, bo 

bandyci byli mocni 

1 upłynęły oto lata, a bandyci w 

przykładnej zgodzie tucząc się naszą 

krwią słowiańską, stali się jeszcze 

mocniejsi. 
I zdawało się już, że nic i nigdy 

nie zdoła rozerwać tej szatańskiej 

trójcy państw zaborczych w Europie, 

tego świętego dyabła przymierza Ro- 

syi, Prus i Austryi. 

Wspólna zbrodnia wspólną trwogą 

przed widmem sprawiedliwości nu 

długo je skowała. 

Pan Bóg atoli, aczkolwiek nie 

rychliwy, jest jednak sprawiedliwy, 
a i apetyt przychodzi wraz z jedze- 

niem. ,,L'appétit vient en man- 

gea t'.' 

Zjadłszy nas. Polaków. aczkol- 

wiek nie zdążyły nas jeszcze strawić, 

zaczęły si "rusy, Rosya i 

rem nowym, za wyzwalającymi eif 

właśnie z pod Jarzma Turków naro- 

dami bałkąftekimi i tu stało się to, 

co zwykle w takich razach stać się 

musi. 

Czem kto grzeszy, w tom 1 zostaje 

ukarany 

Zaborczyść Prus, Rosyl i Austryi 

doszła do swej granicy 1 zwróciła się 

rykoszetem przeciwko nimże sa- 

mym. 

Wilczy apetyt najeźdźców dopro· 

wadził ich wreszcie do tego, że za- 

częli się gryźć sami pomiędzy sobą 
Francya 1 Anglia, które przez dłu- 

gie lata, uświęcając zbrodnię najeź- 

dźców, w zbrodni tej uczestniczyły, 

drogo i bardzo drogo okupić się teraz 

Austrya znowu za że· 

muszą. 

Taki jest pogląd nas, Polaków, na 

obecną wojnę 1 przyczyny jej w Eu- 

ropie. 
My, Polacy, uważamy tę wojnę 

poprostu za karę Bożą, zesłaną im 

epoganiałe rządy i narody w Europie. 
Jak owi chłopi za pańszczyzny w 

średnich wiekach, co to bili się tyi 
kami o miedzę ziemi panów swoich,' 

której sami nie posiadali i z której 

nic im nie przyszło, tak i narody eu- 

ropejskie pod wpływem pogań- 
skich swoich rządów,, wróciły dzi- 

siaj do poganizmu 1 bar- 

barzyństwa, i biją się i zarzynają o 

rozmaitych bałwanów materyalizmu, 
których postawili przed nimi Ich 

królowie, aby im się kłaniali, za- 

miast kłaniać się Jedynemu . Bogu 

prawdziwemu. 
Pogańskie rządy, pogańska cywf- 

iizacya i pogańska też i wojna bar- 

barzyńców 

My, Polacy, wojny tej, jako kary 
1 dopustu Bożego spodziewaliśmy 
się. oczekiwali i pragnęli, ale ucho- 

waj Boże. nie dlatego, abyśmy w 

wojnie tej udział wziąć mieli. 

Wojnę pogańskich barbarzyńców 

zostawmy pogańskim barbarzyńcom. 
Niech się oni w niej wzajem wyż- 

rą, wymordują, wysieką. 
Niech w morzu krwi ich zmyje 

hańbę barbarzyństwa i poganizmu 
swego Europa. 

Dopiero kiedy obecne zaborcze, 

despotyczne i pogańskie rządy w 

Europie wskutek wojny tej zachwie- 

ją się i runą, dopiero wówczas na 

gruzach mllitaryzmu wnijdzie Ju- 
trzenka swobody i dla nas, dla Pola- 

ków. 

Sprawa Polski, powiedział Już 
przed 80-ciu Jaty nieśmiertelny 
wieszcz nasz, Mickiewicz, wywołana 
będzie nanowo przed sąd świata nio 

inaczej, tylko głosem jakiejś pow- 

szechnej politycznej burzy w Euro- 

pie. 

Dopiero wtenczas, we wstrząśnle- 
niu wielkiem wnijdą i rozwiną sio 
nowe potrzeby 

Ludzie z geniuszem politycznym, 
z geniuszem działania potrafią te 

potrzeby wyrozumieć i zaspokoi·*, 
wynajdując środki nowe, teraz albo 
niewidzialne, albo ogłoszone za nie- 

podobne. 

Niepodobne było jeszcze przed pa·» 
ru tygodniami przed rozpoczęciem 

wojny do przeprowadzenia w rosyj- 
skiej radzie państwa w nawpół nie- 
mieckim Petersburgu prawo dozwa- 

lające używać języka polskiego w 

urzędach miejskich w Poisce, a oto 

teraz już nie tylko pozw olenia na u · 

żywanie języka polskiego w urzę- 

dach miejskich, ale połączenie wszy- 
stkich trzech zaborów i najzupelnicj- 
ezą autonomię ofiaruje nam prze- 

chrzczony na słowiańskie Petrograd. 
W ślad zaś za Petrogradem, przypo- 
mniał sobie o nas i Wiedeń. 

Jeszcze przed paru tygodniami nio 

śpieszył się ten Wiedeń z i ter w cmi- 

cyą swoją za nami do partnera swo- 

jego w Prusach, kiedy nasz naród 

polski wywłaszczano tam brutalnie 

ziemi ojców na rzecz niemiecka l 

kiedy żandarm pruski batożył tant 

po kościołach dzieci polskie za od- 

mawianie pacierza w języku polskim. 
Bezwstydne i o pomstę do Boga 

wołające zbrodnie te Prusaków prze- 
ciwko Narodowi Polskiemu nic po- 

budziły Wiednia do interwencyi pa- 

rę tygodni temu. a oto teraz ten sam 

Wiedeń tak się nami, Polakami, za- 

interesował, że ofiaruje nam niepro- 

szoną swoją opiekę nawet w Rosyi. 

Ojczyznę, wolność ofiarują nam 

MosKaic. 

Ojczyznę, wolność ofiarują nam 

Austryacy, 
I nawet kajzer, jeśli można wie- 

rzyć ambasadorowi niemieckiemu w 

Waszyngtonie, ofiaruje nam też to 

same. 

Jedyny warunek, abyśmy się bill 

za kajzera, za cara, za Franca Józefa, 

jak te chłopy, za pańszczyzny w śre- 

dnich wielkich za miedzy swoich 

dziedziców. 

Ale, my, Polacy, nie jesteśmy bar- 

barzyńcami pogańskimi. My jesteś- 
my Słowianie (Slavs) i my jesteśmy 
z tego dumni, ale my nie Jesteś m « 

niewolnicy (slaves), i my nie chce- 

my być niewolnikami. 

Mina! już czas, kiedy my, Polacy, 
dawaliśmy się brać na kawały. 
Nie pochlebiając sobie, my dzisiaj 

musimy to jednak powiedzieć, że 

my wiemy, gdzie płynąć mamy 
My nie popłyniemy z wiatrem ani 

na Petersburg, ani na Wiedeń, ani 

na Berlin. 

My czekamy wiatru przeciwnego 
tym wszystkim zaborczym rządom 
naszym. 

My popłyniemy z wiatrem, który 

przyniesie nam wiosnę narodów, 
który przyniesie nową jutrzenkę swo- 

body dla nich wszystkich. 
My popłyniemy z wiatrem, który 

przyniesie nam ojczyznę nasz*· Pol- 
skę, wolna i niepodległa. 

Siara, z górą tysiącletnia kultura 
nasza polska to kultura zachodnia, 
to kultura łacińska - katolicka, i 

my się nigdy nie zgodzimy na współ- 
życie pod jednym dachem z kulturą 
Wschodu, z kulturą Moskwy nawet 
w Imię wspólnej jedności | pokre- 
wieństwa słowiańskiego. 

I podobnież my się też nigdy nie 

zgodzimy na współżycie pod jednym 
dachem ani z Niemcami, ani z Au- 

stryą nawet w imię wspólnego wy- 
chowania, ideałów społecznych i re- 

ligijnej Jedności z Zachodem, 
My, tak jak i pobratymczy nam 

naród czeski. 

My chcemy swobody dla nas, Sło- 
wian, ale my nigdy nie pójdziemy 

(Dokończenie ·% str. 7ej). 
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