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Symbole Kaszub  

hymn, godło, flaga, nazwa i stolica Kaszub 

 

materiały edukacyjne 

II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kaszubach 

Kaszubski Wiec 

 

Hymn kaszubski  

 

Za pieśń reprezentacyjną regionu kaszubskiego uznaje 

się utwór Tam, gdze Wisła òd Krakòwa. Autorem słów 

jest poeta, dziennikarz i wydawca kaszubski Hieronim 

Derdowski. Utwór, zwany też Marszem kaszubskim, 

jest częścią poematu O panu Czorlinsczim, co do 

Pucka po Sece jachoł wydanym w Toruniu w 1880 r. 

 Muzykę do Marszu kaszubskiego napisał kompozytor      

i wirtuoz Feliks Nowowiejski. Dnia 21 stycznia 2017 r. 

Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego 

podjęła w Gdańsku uchwałę w sprawie hymnu 

kaszubskiego zalecającą wykonywanie Marszu 

kaszubskiego jako hymnu kaszubskiego. 

 

Marsz Kaszubski  

Tam gdze Wisła òd Krakòwa; W pòlsczé mòrze płënie; 

Pòlskô wiara, pòlskô mòwa; Nigdë nie zadżinie.  

Ref. Nigdë do zgùbë; Nié przińdą Kaszëbë, Marsz, 

marsz za wrodżém! Më trzimómë z Bòdżém. 
 

Do miana hymnu kaszubskiego pretenduje także Zemia Rodnô (1974) autorstwa 

poety i pieśniarza Jana Trepczyka. 

 
 

Godło Kaszub  

 

Przyjęte powszechnie godło Kaszub to czarny gryf w koronie 

na żółtym tle zwrócony w prawą stronę. 

Gryf znany był już w starożytności. Jest to zwierzę mityczne          

z ciałem lwa, głową i skrzydłami orła. Na Pomorze przyniesiony 

został przez rycerzy wypraw krzyżowych. Początkowo było to 

godło książąt kaszubskich - zachodniopomorskich(1214). Później 

stał się herbem wielu miast pomorskich i godłem całego Pomorza   i Kaszub.  
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Flaga Kaszub 
 

Flaga Kaszub jest to prostokątny płat tkaniny                    

o barwach Kaszub i proporcji 5:8, umieszczony na 

maszcie. Barwami Kaszub są kolory czarny i żółty, 

ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej 

samej szerokości, z których górny jest koloru czarnego,     

a dolny koloru żółtego. 
 

 

Nazwa Kaszuby (Cassubia) 

Po raz pierwszy łacińska nazwa „cum duce Cassubie” (przez 

księcia Kaszub) pojawiła się w bulli papieża Grzegorza IX  z 

19 marca 1238 r. i dotyczyła obszaru Pomorza Zachodniego. 

Papież w swym dokumencie gwarantował i potwierdzał 

joannitom nadane przez gryfitów w 1187 r. klasztor, szpital  

oraz ziemie w Stargardzie Szczecińskim i okolicach. W bulli 

księciem Kaszub nazwany jest Bogusław I (1130 – 1187).  

Na terenie dzisiejszych Kaszub nazwa ugruntowała się na 

pocz. XIX w. Dzięki Florianowi Ceynowie, budzicielowi Kaszub, przeszła do 

powszechnej świadomości ludu kaszubskiego. Region obejmował tereny z ludnością 

mówiącą w języku kaszubskim,  pominięto Kaszubów z Pomorza mówiących po 

niemiecku. W XXI w. język kaszubski przestał być głównym wyznacznikiem 

kaszubskości i nazwa zaczęła poszerzać swój obszar obejmując ponownie m.in. 

Ziemię Słupską i większość obszarów Gdańska.                                   (fot. kaszebsko.com) 

 

Stolica Kaszub 

 

Od ponad wielu kilka miast pretenduje o miano stolicy Kaszub. Już w 1907 r. poetka 

Młodej Polski Maryla Wolska ze Lwowa pisała w swym wierszu o stolicy Kaszub: 
 

Siedem miast od dawna 

Kłóci się ze sobą, 

Które to jest z nich 

Wszech Kaszub głową: 

Gdańsk – miasto liczne, 

Kartuzy śliczne, 

Święte Wejherowo, 

Lębork, Bytowo, 

Cna Kościerzyna 

I Puck – perzyna. 
 

Obecnie jednak przeważa opinia, że to Gdańsk, stolica Regionu i województwa,  

jest stolicą Kaszub. To w tym mieście mieszczą się główne instytucje kaszubskie jak 

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, czy Instytut Kaszubski. Gdańsk także w czasach 

świetności Świętopełka II Wielkiego był stolicą niepodległego państwa.   


