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Tajna Organizacja Wojskowa  

�Gryf Pomorski� 
 

 POLACY! 
 Od dłuższego czasu gestapo bezskutecznie wytęża wszystkie siły, by zlikwidować 
Naczelne Władze Tajnej Organizacji Wojskowej �Gryf Pomorski� i przez to zniszczyć 
organizację. Jednakże, zawdzięczając Opatrzności Boskiej, Władze te nadal istnieją i walczą z 
barbarzyńcami hitlerowskimi. Dlatego wróg przypuścił na nas nowy atak. Mianowicie by 
skompromitować Naczelne Władze Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski wobec 
społeczeństwa polskiego i tym samym utrudnić lub uniemożliwić dalsze przygotowanie 
Społeczeństwa Polskiego na Pomorzu do nadchodzącej walki orężnej, wynajął kilku zdrajców 
podszywających się pod nazwę Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski i wznowił na 
Kaszubach ruch separatystyczny dążący do oderwania Kaszub od Polski i stworzenia z nich 
oddzielnego państewka. 
 Ci najemnicy hitlerowscy, a wrogowie naszej Ojczyzny, chcąc pozyskać zwolenników 
dla swej zdradzieckiej roboty, obrzucają błotem oszczerstw naszych działaczy; wmawiają 
nieuświadomionym, iż Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski zaprzedała Pomorze 
Warszawie, że Kaszubi są dość silni, by sami bez pomocy innych się oswobodzić, że na 
stanowiska wyznaczamy Niemców itp. 
 W związku z powyższym Rada Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski, będąca 
główną władzą ustawodawczą, rozkazodawczą i kontrolującą TOW �Gryf Pomorski�, 
składająca się z przedstawicieli duchowieństwa, rolnictwa, robotników, rzemieślników, 
nauczycielstwa, urzędników państwowych i samorządowych, przemysłu i handlu, oświadcza 
w imieniu całego odwiecznie polskiego Pomorza, a więc i Kaszub, i zapewnia Rząd 
Rzeczypospolitej oraz cały Naród Polski, iż Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski jest 
organizacją wojskową, stoi wyłącznie do dyspozycji Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej gen. broni K. Sosnkowskiego, że głównym naszym zadaniem jest 
oswobodzenie Ojczyzny i Kościoła Katolickiego, co jasno wynika z naszej roty przysięgi, że 
polityka partyjna nie była, nie jest i nie będzie celem naszej Organizacji. 
Dążenia separatystyczne jako szkodliwe dla państwa i narodu zdecydowanie potępiamy i 
stanowczo się tej szkodliwej robocie zdrajców przeciwstawiamy.  Stwierdzamy, iż Kaszubi, 
szczepu odwiecznie polskiego, którzy dali  dużo dowodów gorącego patriotyzmu i 
przywiązania do Macierzy Polski, a w czasie wojny za króla Kazimierza Jagiellończyka na 
polach Święcina koło Żarnowca sprawili Krzyżakom drugi Grunwald, że ze wzgardą i 
wstrętem odwracają się od najemników hitlerowskich. 
 Zdrajcom Ojczyzny i separatystom odpowiadamy słowami wielkiego i gorącego poety 
kaszubskiego Derdowskiego: �NIE MA KASZUB BEZ POLONII; A BEZ KASZUB 
POLSKI� oraz stanowczym oświadczeniem złożonym na Konferencji Pokojowej w Wersalu 
przez delegata Kaszub, słynnego Kaszuby i polskiego działacza niepodległościowego 
Antoniego Abrahama, że �Ani purtek nam zemi kaszebsce nie wedrze�. 
 
     Sekretarz Rady        Prezes Rady i założyciel 
 Wrzos Zdunowski      TOW �Gryf Pomorski� 
                                  Adam Kil 
Na Pomorzu, dnia 12.12.1943 r. 
 
 
Ps. Adam Kil to pseudonim legendarnego dowódcy por. Józefa Dambka. 


