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TRYBUNA LUDU KASZUBSKIEGO 

Nie wolno z Pomorza robić korytarza! 

 

 Zarówno Kaszubi, jak i Polacy zgodnie protestują przeciwko określeniu Pomorza 

mianem "korytarza". Prasa polska tak często oburza się na tę wstrętną nazwę, prostuje nawet 

mylne pojęcia zagranicy, że nie ma korytarza, tylko Pomorze – ale równocześnie zbija tę 

słuszną tezę, gdyż nie chce uznać, że północne Pomorze zamieszkuje odrębny słowiański 

naród – Kaszubi. Prasa polska małodusznie pragnie przejść ponad prawdą historyczną  

i wmówić w samych Kaszubów i całemu światu, że Pomorze od wieków tylko Polacy 

zamieszkują – tj., że Pomorzan wcale nie było i nie ma. A ponieważ nikt by w te bzdury nie 

wierzył, przeto skorzystano z tej okoliczności, że szeroki ogół Pomorzan nie zna swych 

dziejów ojczystych i dzięki temu podsunięto Pomorzanom tendencyjną hipotezę, że 

Pomorzanie i Polacy – to jedno. 

 Oczywiście każdy, kto chociaż tylko w najogólniejszych zarysach miał możność 

zapoznania się z dziejami Pomorza, ten wie, że Pomorzanie – to odrębny naród słowiańsko-

lechicki, który od prawieków zamieszkuje Pomorze, chociaż w znacznej mierze uległ na 

zachodzie germanizacji, a na południu polonizacji. Wie też o tym, że każdy przybywający na 

Pomorze jest po prostu kolonistą, zarówno czy to Niemiec czy też Polak. 

 Wróciwszy więc do tematu, wysuwamy na tej podstawie następującą logiczną tezę: 

Póki Pomorzanie będą elementem dominującym na Pomorzu i występować będą jako naród, 

to wyraz "korytarz" nie ma najmniejszego uzasadnienia; gdyby jednak żywioł napływowy 

dorósł liczebnie Kaszubom, to wówczas siłą tego faktu nazwa "korytarz" zamiast Pomorze 

nabrałaby cech istotnych, byłaby więc uzasadniona, a w skutkach swych stać by się mogła 

także i niebezpieczną dla państwa polskiego. 

 Wobec tego zwracamy uwagę czynnikom miarodajnym, zwłaszcza prasie polskiej, by 

raczyła zastanowić się nad tym problemem. Według naszego zdania, zwalczać sam wyraz 

"korytarz" nie wystarczy, trzeba również zwalczać to, co wyraz ten uzasadnia – mianowicie 

napływ kolonistów na Pomorze.  

 Kto nie chce mieć "korytarza" – ten niech go przynajmniej nie stwarza! 


