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KASZUBI! 

 Bierzecie do rąk Waszych pismo „Gryf Kaszubski”. 

 Wprawdzie nie brak u nas na Kaszubach najrozmaitszych czasopism względnie gazet, 

z których czerpiecie przeróżne wiadomości, bądź to z[e] świata społecznego-politycznego, 

bądź też z dziedzin – naukowej, gospodarczej i kulturalnej, ale wiadomości, jakimi się ducha 

Waszego dotychczas i wciąż jeszcze karmi, nie zawsze Wam odpowiadają, bo odpowiadać 

nie mogą, bowiem cała prasa działająca na terenie Kaszub jest prawie wyłącznie w rękach 

nie-Kaszubów, więc ludzi niedostatecznie obeznanych z[e] sprawami kaszubskimi. Wskutek 

tego woli ogół prasy kwestii kaszubsko-pomorskich wcale nie poruszać, a stąd wynika 

upośledzenie nas na polu kultury rodzimej, co się daje silnie odczuwać na każdym kroku. 

Poza tym nadmieniamy, że pisma takie, jak „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego” oraz „Bënë  

ë buten”, które swego czasu wychodziły, a miały pozór, że dadzą ludowi to, czego ogół prasy 

dać nie może, również nie odpowiadały, ale owszem były szkodliwe, gdyż redagowane były 

przez Niemców, którzy w celach swych godzili w dobrą sprawę i w dobro Kaszubów. 

Mówiono w świecie, że Niemcy uczą Kaszubów po kaszubsku mówić. 

 Wobec tego zachodzi gwałtowna potrzeba wydawania pisma takiego, które by 

sprostało wymogom konieczności, które by skupiło około siebie całą ludność tutejszą celem 

obrony wspólnych interesów, pisma redagowanego w duchu kaszubskim i zarazem polskim 

[wytłuszczenia w oryginale - D.Sz.]. 

 Takim pismem jest właśnie „Gryf”, które założone zostało w obecnych trudnych 

warunkach materialnych własnym wysiłkiem niewielu ludzi, związanych sercem i jednym 

zrozumieniem dobrej sprawy.  

Pismo „Gryf Kaszubski” będzie pismem ponadpartyjnym, więc niesłużącym żadnemu 

obozowi politycznemu, ale ogólnej narodowej sprawie. 

Pismo „Gryf Kaszubski” podawać będzie materiał doborowy, dostosowany do 

poziomu i potrzeb ludu. 

Pismo „Gryf Kaszubski” poruszać będzie wszelkie zagadnienia dotyczące Kaszub  

i Kaszubów. 



Pismo „Gryf Kaszubski” zapoznawać będzie Czytelników z przeszłością Kaszub, 

podając systematycznie nader ciekawe dzieje przodków naszych, dokonanych w obronie 

wiary i wolności. 

Pismo „Gryf Kaszubski” starać się będzie zapoznawać szeroki ogół ludu kaszubskiego 

z całokształtem języka ojczystego, tak pięknego, a tak pogardzanego przez obcych,  

a zaniedbanego przez swoich. 

Pismo „Gryf Kaszubski” będzie zapoznawać i uczyć kochać swojszczyznę, tj. utwory 

literackie, hafciarstwo, pieśń swojską i inną sztukę ludową, słowem – cały dorobek kultury 

rodzimej. 

Pismo „Gryf Kaszubski” informować będzie stale o ruchu organizacyjnym Zrzeszenia 

Regionalnego Kaszubów. 

Pismo „Gryf Kaszubski” służyć będzie ludowi, który w nim śmiało i bez skrupułów 

wypowiadać może wszystkie swoje żale względnie krzywdy, oraz stawiać swoje postulaty. 

Pismo „Gryf Kaszubski” czuwać będzie nad urzeczywistnieniem idei odrodzenia 

Kaszub i Wielkiego Pomorza w obrębie Wielkiej Mocarstwowej Polski. 

 Zrealizowanie powyższego programu i osiągnięcie nawet najdalej idących celów, nie 

przedstawia na ogół wcale wielkich trudności, o ile tylko sprawa ta należycie zrozumiana  

i czynnie poparta zostanie przez całą ludność kaszubską. Poparcie to polega na abonamencie  

i rozszerzaniu niniejszego pisma. 

 Wobec tego zwracamy się do całego ludu kaszubskiego z gorącym apelem o poparcie 

naszej sprawy, gdyż ona ma na celu jedynie dobro Kaszubów, a to trzeba nareszcie 

zrozumieć, że dopóty będziemy znosić musieli poniżenie i pogardę od obcych, dopóki nie 

obudzimy się z letargu, nie powrócimy do swojszczyzny, dopóki nie zwiążemy się jednym 

zrozumieniem sprawy i jednym poczuciem wzajemnej solidarności. 

 Przyjmujcie więc to nasze pismo kaszubskie z ufnością i sercem, niech się stanie  

w każdym domu kaszubskim miłym gościem. 

 Z tym życzeniem i z tą nadzieją rozpoczynamy nasze dzieło! Oby wyszło na korzyść  

i chwałę Kaszub i Polski naszej!  
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