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W BOGU UKOCHANI 

BRACIA I SIOSTRY! 
 

Niech Bóg Najwyższy błogosławi Was i zachowa! 

I niech się pomnoży łaska i spokój w Was od Boga 

Wszechmocnego. 

W dniu dzisiejszym Polska cała obchodzi swe wiel-

kie święto – dziesiątą rocznicę wskrzeszenia Państwo-

wości Polskiej. 

Z górą sto trzydzieści lat ternu, trzy państwa sąsied-

nie, korzystając z tymczasowego kryzysu wewnętrznego 

w kraju, zdradliwie przyłączyły do swoich włości od-

wieczne ziemie polskie i ludność ich kordonami podzie-

liły na trzy części. 

Szlachetny, wolność miłujący Naród Polski nigdy nie 

mógł pogodzić się z takim niesłychanym, bezprzykład-

nym w dziejach świata gwałtem i w ciągu tych stu trzy-

dziestu lat wielokrotnie zrywał się do walki o wolność. 

Nie mając oręża w ręku, zlewając się i brocząc krwią, 

naród ten czasowo ustępował przed gwałcicielami, z tem 

jednak, by w lepszej dobie powstać ponownie. Dziesiąt-

ki, setki tysięcy szlachetnych synów Polski złożyło kości 

swe na polach walki, tysiącami szli oni na śmierć, do 

więzień, do twierdz, na zatracenie, w tajgi syberyjskie... 

Państwa sąsiednie, rozszarpawszy na części żywy 

organizm Polski, nie mogły jednak złamać i pognębić 

ducha polskiego. Naród o kulturze wielowiekowej, nie 

ustępującej, a może i przewyższającej kulturę swych 

sąsiadów, naród, który wydał ze siebie Mickiewicza 

i Kościuszkę, naród, który dał światu Kopernika, Sien-

kiewicza, Matejkę, Szopena... nie mógł być zgnębiony 

duchowo przez zaborców. 

Nastał rok 1918, zaświtał dzień 11 listopada, przez 

Boga zesłany, i wybiła godzina wolności. Prastare zie-

mie polskie znów wróciły do odwiecznych włodarzy 

swoich i nad niemi znów szybuje Biały Orzeł Polski, 

nad gmachami państwowemi odrodzonej Rzeczypospo-

litej znowu powiewa dwubarwna, biało-amarantowa 

chorągiew narodowa, aby nie opaść już nigdy. Dzięki 

Narodowi Polskiemu, nasze gminy karaimskie, rozdzie-

lone przez długie lata, również obecnie zjednoczyły się 

ponownie i bytują szczęśliwie, tuląc się pod skrzydła 

potężnego Orła Białego. 

Bracia i Siostry! W dniu dzisiejszym cała Polska, jak 

jeden mąż, obchodzi wielkie święto narodowe dziesię-

cioletniego jubileuszu wskrzeszenia swej państwowości. 

Wznieśmyż i my przed Ołtarzem Najwyższego mo-

dły, by On – Wszechmocny uczynił Rzeczpospolitą Pol-

ską niewzruszoną, na wieki i zesłał zdrowie, moc i dłu-

gie lata mądrym Wodzom Narodu – Prezydentowi Rze-

czypospolitej – Ignacemu Mościckiemu, Pierwszemu 

Marszałkowi i największemu żołnierzowi Polski – Józe-

fowi Piłsudskiemu, Prezesowi Rady Ministrów – Kazi-

mierzowi Bartlowi i całemu składowi Rządu. 

Amen. 

 

(–) H. Seraja Szapszał,  

Hachan Karaimów w Polsce. 
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