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Kaszubi, na czoło!
Trzy siły rządzą dzisiaj światem: pieniądz, prasa i organizacja. Kto chociaż jedną
z tych trzech sił posiada, może skutecznie walczyć i bronić się należycie.
Zastanówmy się jednak, Kaszubi, czy faktycznie chociaż jedną z tych sił posiadamy.
Pieniędzy nie mamy, bo pochłonęła je dewaluacja, później kryzys i podatki. Prasy też nie
mamy, chociaż dużo gazet wychodzi na terenie Kaszub, ale jest to wyłącznie prasa polska,
która Kaszubów polonizuje i broni swej kieszeni.
Niniejszy skrypt, początek prasy kaszubskiej, jest jeszcze w powijakach. Może ktoś
powie: ale za to mamy liczne organizacje – najpotężniejszą z tych trzech sił. Mamy
Tow[arzystwo] Powstańców i Wojaków, mamy P[omorskie] T[owarzystwo] R[olnicze],
mamy organizacje kupieckie, rzemieślnicze i robotnicze i jeszcze Z[rzeszenie] R[egionalne]
K[aszubów].
A jednak wiedzieć należy, że wszystkie te organizacje z wyjątkiem Z.R.K. nie dają
wam bynajmniej rękojmi jakiejkolwiek siły w właściwym tego słowa pojęciu. Siła tych
organizacji jest tylko pozorna, nie jest bowiem oparta na trwałym fundamencie ideologii
kaszubskiej. Wszystkie one noszą cechy partyjne albo społeczno-stanowe. Na ich czele
widzimy prawie wyłącznie nie-Kaszubów i to jest właśnie największy błąd, który w pewnej
mierze przypisać należy samym Kaszubom. Po co dać się dyrygować obcym ludziom, którzy
się narzucają i wprost wciskają do zarządów licznych waszych towarzystw i organizacji! Czy
Kaszubów nie stać na to, aby sami wzięli ster organizacji do ręki?
Patrzmy trzeźwiej, Kaszubi, w zarządy naszych organizacji i przekonamy się, że
wśród tej pszenicy jest kąkol i plewy. Póki się tego kąkolu i plew nie pozbędziemy i sami nie
staniemy na czele naszych organizacji – pozostaniemy nadal bez siły, bez znaczenia i niejako
narzędziem obcych nam z ducha ludzi.
Na czoło więc, Kaszubi, na czoło naszych towarzystw i organizacji! Przygotowywać
się, by stanąć na wysokości swego zadania, gdy chwila nadejdzie!

