
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności KFK 

w okresie10.2019 – 08.2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności KFK 

za październik, listopad, grudzień 2019 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Działając zgodnie ze statutem, Kaszubskie Forum Kultury organizowało przedsięwzięcia   

z zakresu edukacji kulturalnej dotyczące kultury oraz historii Kaszub, Pomorza i Gdyni.  

 

 

październik: 

• wystawa ,,Kaszubski Etnodesign” Małgorzaty Bądkowskiej - 1-31 października 

• lekcje języka kaszubskiego dla dorosłych 1, 8, 15, 22, 29 października 

• udział w uroczystościach pogrzebowych adm. Józefa Unruga - 2 października 

• wykład o adm. Józefie Unrugu - 3 października 

• udział w dorocznych uroczystościach w Kaplicy Piaśnickiej - 7 października 

• spotkanie rekonstrukcyjno-historyczne pt. ,,Udział Kaszubów w bataliach 

historycznych” - 10 października 

• kurs haftu złotogłowia kaszubskiego - 11, 25 października 

• giełda kolekcjonerska - 14 października 

• wykłady UTW ,,Dzieje Gdyni” - 23 października 

• promocja i spotkanie autorskie z prelekcją z prof. Marcinem Plińskim, promującym 

książki pt. ,,Odpusty w Swarzewie” i ,,Koronacja. Metadialog z ks. radcą Wojciechem 

Pronobisem, proboszczem swarzewskim” - 24 października 

 

listopad: 

• lekcje języka kaszubskiego dla dorosłych - 5, 19, 26 listopada 

• wykłady UTW ,,Dzieje Gdyni” - 6, 13, 20, 27 listopada 

• kurs haftu złotogłowia kaszubskiego - 8, 22 listopada 

• zajęcia kaszubskie dla uczniów z SP nr 18 w Gdyni - 8, 22 listopada 

• koncert z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu Gdyńskiego Chóru 

Kameralnego w sali widowiskowej 3 Flotylli Okrętów - 10 listopada 

• Oratorium - Requiem Piaśnickie w wykonaniu członków Teatru Otwartego            

z Gdańska w Domu Rzemiosła w Gdyni - 17 listopada 

• giełda kolekcjonerska - 18 listopada 

• koncert ,,Pro Memoria ks. Prałat Ryszard Kwiatek” w wykonaniu Zespołu Pieśni      

i Tańca ,,Gdynia” w kościele pw. św. Wawrzyńca w Gdyni - 24 listopada 

• otwarcie wystawy rękodzieła Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz prezentacja 

prac warsztatów złotogłowia kaszubskiego - 28 listopada 

• eliminacje powiatowe konkursu ,,Méster Bëlnégò Czëtaniô” - 30 listopada 

 

 

 



grudzień: 

• wystawa poplenerowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych - 1-31 grudnia 

• lekcje języka kaszubskiego dla dorosłych - 3, 10 17 grudnia 

• wykłady UTW ,,Dzieje Gdyni” - 4, 11, 18 grudnia 

• warsztaty plastyczne dla uczniów PZS w Wejherowie - 4 grudnia 

• warsztaty plastyczne dla dzieci z SP nr 18 w Gdyni - 6, 20 grudnia 

• giełda kolekcjonerów - 9 grudnia 

• udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 

w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka w Gdyni - 13 

grudnia 

• kiermasz Bożonarodzeniowy 15-16 grudnia 

• spotkanie z Górnikami i Hutnikami z Piekar Śląskich - 16 grudnia 

• udział w mszy św. z procesją w intencji Ofiar Grudnia ‘70 w kościele pw. NMP      

w Gdyni - 17 grudnia 

• koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca ,,Gdynia” w kościele pw. Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka w Gdyni - 26 Grudnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z rocznej działalności KFK 

za 2020 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  W 2020 roku zostały dokonane zmiany w Zarządzie Fundacji. Funkcję prezesa 

objął Andrzej Busler, a Jerzy Miotke – członka Zarządu. Zmiany zostały zatwierdzone przez KRS. 

 Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na naszą działalność, którą mocno 

przebudowaliśmy. Mimo utrudnień udało nam się w 2020 r. zorganizować następujące 

przedsięwzięcia: 

 

1) 6 wystaw związanych z kulturą oraz historią Kaszub, Pomorza i Gdyni: 

‒ „Kaszubscy siewcy Bożego Słowa”, 

‒ „Wyjątkowy obiekt na mapie Europy”, 

‒ wystawa z okazji 100. rocznicy przyłączenia Pomorza do Polski, 

‒ dzieła poplenerowe twórców ludowych, 

‒ „Lech Bądkowski ‒ obrazy z życia”, 

‒ „Serce Gdyni – Plac Kaszubski i jego mieszkańcy w dawnej fotografii” (wystawa plenerowa). 

 

2) 10 spotkań, w ramach których odbyły się wykłady, prelekcje, koncerty: 

‒ wspomnienia o ks. Hilarym Jastaku w 20. rocznicę śmierci, 

‒ projekcja filmu „Wieś sprawiedliwych. Świadkowie” oraz spotkanie z autorem, 

‒ projekcja filmu „Kryptonim Inspirator” o Lechu Bądkowskim w reżyserii Henryki Dobosz      

i Maryli Mrozińskiej oraz spotkanie ze Sławiną Kosmulską, 

‒ promocja książki „(Nie)znane życie figuranta Lecha Bądkowskiego” Sławiny Kosmulskiej, 

‒ promocja książki „10 lutego. Ulica Symboliczna” Małgorzaty Sokołowskiej, 

‒ promocja książki „Séw Bòżégò Słowa na niwie kaszëbsczich serc (zbioru kazań 

kaszubskojęzycznych) oraz „Recepcja kaszubskich przekładów Biblii” – obie autorstwa 

ks. dr. Mariana Miotka, 

‒ wydanie książki i promocja w przestrzeni online książki Lecha Bądkowskiego „Złoty Sen / Złoté 

Snienié”, 

‒ promocja w formie online książki „Zbrodnia bez kary”, której autorami są: Piotr Brzeziński, 

Robert Chrzanowski, Anna Nadarzyńska-Piszczewiat, 

‒ koncert „Biesiada kaszubska”. W tym roku wystąpił zespół „Fala” z Gdyni, 

‒ promocja online książki Mateusza Klebby „Pszczoła to dar Boży. Rzecz o pszczelarstwie 

ludowym na Kaszubach”. 



 

3) 5 warsztatów rękodzieła 

 Warsztaty prowadziła mistrzyni haftu Danuta Niechwiadowicz, która uczyła kaszubskiego 

haftu czepcowego nazywanego „złotnicą”. W ramach spotkań uczestniczki przygotowywały m.in. 

prace na konkursy: 25 Wojewódzki Konkurs Haftu Kaszubskiego w Lini oraz XXIII Konkurs 

Haftu Kaszubskiego Szkoły Puckiej „Fala”. Na obu konkursach Panie zdobyły pierwsze, drugie    

i trzecie miejsca oraz wyróżnienia. 

 Poza konkursem odbyła się również prezentacja dzieł wykonanych przez hafciarki           

w Kaszubskim Forum Kultury. 

 

4) W 2020 r. zorganizowaliśmy 30 lekcji języka kaszubskiego dla dorosłych.   

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek. W pierwszym kwartale uczestnicy spotykali 

się w siedzibie KFK, natomiast od momentu wprowadzenia ograniczeń związanych z sytuacją 

epidemiologiczną, zajęcia odbywały się w formie online. 

 

5) Cykl zajęć o charakterze edukacyjno-poznawczym dla dzieci w wieku przedszkolnym      

i szkolnym oraz studentów uczelni wyższych zorganizowanych przy współpracy              

z placówkami oświatowymi: 

‒ 2 spotkania ze studentami etnofilologii kaszubskiej z Uniwersytetu Gdańskiego, 

‒ spotkanie warsztatowe dla nauczycieli j. kaszubskiego, 

‒ 6 spotkań i warsztaty o kulturze Kaszub dla szkół podstawowych. 

 

6) Organizacja 5 zajęć o historii Pomorza w formule Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które 

prowadził dr Tomasz Rembalski. 

 

7) W ramach naszej działalności pozyskaliśmy i wprowadziliśmy do księgozbioru blisko 100 

książek o tematyce regionalnej. Książki można wypożyczać lub korzystać z nich w siedzibie 

KFK w formule czytelni (na czas pandemii czytelnia jest dostępna z ograniczeniami). 

 

8) Przygotowaliśmy okolicznościowy baner (wielkości 3 x 11 m) związany 

z 100. rocznicą przyłączenia Pomorza do Polski. Baner był eksponowany od czerwca do 



grudnia na kamienicy przy ul. Mściwoja 10. 

 

9) W tym roku zorganizowaliśmy prezentację jednego przedstawienia teatralnego – był to 

monodram „Naju Krewia” oparty na opowiadaniu Romana Drzeżdżona, według reżyserii 

Marka Czoski, a wystąpił Adam Hebel. 

 

10) Przygotowaliśmy jedną wystawę plenerową ‒ „Serce Gdyni – Plac Kaszubski i jego 

mieszkańcy w dawnej fotografii”, która była udostępniona mieszkańcom na placu 

Kaszubskim w czerwcu i w lipcu. Eksponowane zdjęcia pochodziły ze zbiorów Marcina 

Scheibe. 

 

11) Współorganizowaliśmy wydarzenia poświęcone kulturze Kaszub i Pomorza poza naszą 

siedzibą: 

a) współorganizacja dwóch konkursów wiedzy o regionie: 

  ‒ „Konkurs wiedzy o Gdyni”, 

 ‒ Konkurs „Méster Bëlnégò Czëtaniô” wspólnie z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim 

 oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 

b) Plener Twórców Ludowych, który odbył się w sierpniu w Gdyni Oksywiu. Zorganizowaliśmy 

go wspólnie z gdańskim oddziałem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

c) Przeprowadziliśmy 8 spacerów historyczno-krajoznawczych po Gdyni: 

‒ Wokół Kolibek,  

‒ Szlakiem witomińskich leśniczówek, 

‒ Działki leśne,  

‒ Szlakiem Kępy Redłowskiej,  

‒ Babie Doły i Nowe Obłuże, 

‒ Między Wielkim Kackiem a Karwinami,  

‒ Z Cisowej do Pustek Cisowskich. 

 

12) W ważnym i historycznym miejscu na Oksywiu, w pobliżu kościoła p.w. Św. Michała 

Archanioła przygotowaliśmy tablicę informacyjną nawiązującą do zasłużonych postaci 

spoczywających w tym miejscu – Bernarda Chrzanowskiego i ks. Antoniego Muchowskiego. 



Uroczyste odsłonięcie odbyło się 19 czerwca podczas Uroczystości Abrahamowych. 

 

13) Udział w ośmiu programach telewizyjnych i radiowych upowszechniających wiedzę     

o Gdyni, Kaszubach i Pomorzu: 

– program w TVP 3 o dziejach Oksywia, „Tedë jo” (14.03.2020) – red. Karolina Raszeja, 

– program w TVP 3 o cyklu spacerów historyczno-krajoznawczych realizowanych przez KFK – 

Wielki Kack, „Tedë jo” (27.09.2020) – red. Karolina Raszeja, 

– program w TVP 3 o uroczystościach Abrahamowych oraz wystawie na placu Kaszubskim, 

„Farwë Kaszëb” (05.07.2020) – red. Damroka Kwidzińska, 

– program w TVP 3 o kaszubskich przewodnikach turystycznych i wystawie na placu Kaszubskim, 

„Farwë Kaszëb” (21.06.2020) – red. Damroka Kwidzińska, 

– program „Damy radę, Karolina online” w TVP3 – o cyklu spacerów 

historyczno-krajoznawczych realizowanych przez KFK (22.07.2020) – red. Karolina Raszeja, 

– reportaż w Radio Gdańsk o spacerze historyczno-krajoznawczym po Witominie,  

„Na szago” (lipiec 2020) – red. Piotr Lessnau, 

– reportaż w Radio Gdańsk „Zamknąć koło historii” – o kamienicy Mściwoja 10, rodzinie Ciarów 

i banerze związanym z 100. rocznicą powrotu Macierzy na Pomorze (lipiec 2020) –              

red. Magdalena Świerczyńska-Dolot, 

– relacja w Radio Gdańsk z promocji książki Lecha Bądkowskiego „Złoty sen / Złoté Snienié” 

(październik 2020) – red. Piotr Lessnau, 

‒ ponadto gościliśmy w audycjach Radia Gdańsk i Radio Kaszëbë promując nasze działania. 

 

14) Upowszechnianie wiedzy o Kaszubach, Pomorzu i Gdyni poprzez działania online       

w mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej oraz na kanale YouTube: 

‒ stworzyliśmy filmy, na których czytamy bajki i legendy w języku kaszubskim i polskim, 

‒ przygotowaliśmy filmy prezentujące książki z naszego księgozbioru, 

‒ wykonaliśmy materiał-online prezentujący wystawę z okazji 100. rocznicy przyłączenia 

Pomorza do Polski, 

‒ KFK włączyło się w projekt „Czytamy Bądkowskiego” zorganizowany przez Sławinę 

Kosmulską (córkę Lecha Bądkowskiego), Klub Studencki „Pomorania” i Zrzeszenie Kaszubsko 

Pomorskie, 

‒ włączenie się w produkcję i promocję „kaszubskiej drogi krzyżowej” wspólne z Muzeum 



Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, z O.O. Franciszkanami i Twoją 

Telewizją Morską z Wejherowa, 

‒ udział w filmie w ramach akcji Gdynia Kulturalna pt. Kultura łączy siły. 

 

15) Opieka nad Grobem Gdynianina w Piaśnicy oraz uczestnictwo  

w uroczystościach piaśnickich. 

 

 

 

 Ponadto KFK uczestniczyło w organizacji lub współorganizowało następujące 

wydarzenia: 

 

‒ udział w akcji „Ubierz słupka” z okazji Dnia Dziecka, 

‒ przygotowanie i ekspozycja przed siedzibą KFK plakatów z cytatami w języku kaszubskim z 

dzieł kaszubskich badaczy i literatów. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.muzeum.wejherowo.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z rocznej działalności KFK 

za 2021 rok  

 

  

 

 

 

 



Działając zgodnie ze statutem, Kaszubskie Forum Kultury organizowało przedsięwzięcia  

z zakresu edukacji kulturalnej dotyczące kultury oraz historii Kaszub, Pomorza i Gdyni.  

 Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na naszą działalność, którą mocno 

przebudowaliśmy. Mimo dalej trwających utrudnień udało nam się w 2021 r. zorganizować 

następujące przedsięwzięcia: 

 

1) 5 wystaw związanych z kulturą oraz historią Kaszub, Pomorza i Gdyni: 

‒ „Poczet pisarzy kaszubskich ”, 

‒ wystawa fotograficzna o Wojciechu Kiedrowskim w dziesiątą rocznicę śmierci, 

‒ „Serce Gdyni – plac Kaszubski” (wystawa plenerowa), 

‒ dzieła poplenerowe twórców ludowych, 

‒ „Współczesny regionalny ruch chóralny” 

 

2) 10 spotkań, w ramach których odbyły się wykłady, prelekcje, koncerty: 

‒ wspomnienia o ks. Hilarym Jastaku w 21. rocznicę śmierci (rozmowa online), 

‒ serce dawnej Gdyni – spotkanie z Marcinem Scheibe, 

‒ promocja książki Andrzeja Buslera: Wojciech Kiedrowski (1937-2011). Działalność 

wydawnicza: Kara Remusa, Arkun i Oficyna Czëc (promocja online), 

‒ promocja książki Hewò je mój dodóm, dze je mój Bóg/Tam dom mój, gdzie Bóg mój  

Doroty Ozy Kareckiej, Diany Lenart (promocja online), 

‒ promocja książki Dariusza Majkowskiego Pòd òkã Jastrë (promocja online), 

‒ promocja książki Emilii Becker Siedem kolorów wspomnień (promocja online), 

‒ promocja książki Robert Chrzanowskiego i Małgorzaty Sokołowskiej Zebrała się w Gdyni klika. 

Lata 1945- 1947, od płk. Siergiejenki do sfałszowanych wyborów (promocja online), 

‒ promocja książki Gniazdo gryfa. Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury 

(spotkanie w siedzibie KFK oraz zapis filmowy promocji i publikacja na kanale YouTube 

Kaszubskiego Forum Kultury), 

‒ promocja książki Artura Jabłońskiego Robotnik „Zrzeszë Kaszëbskji”. O życiu i działalności 

Ignacego Szutenberga (spotkanie w siedzibie KFK oraz zapis filmowy promocji i publikacja na 

kanale YouTube Kaszubskiego Forum Kultury), 

‒ promocja książki Darii Kaszubowskiej Wierny Bogu i Kaszubom. Księga życia księdza 

Bronisława Szymichowskiego (spotkanie w siedzibie KFK oraz zapis filmowy promocji            



i publikacja na kanale YouTube Kaszubskiego Forum Kultury), 

‒ spotkanie autorskie z Adelą Kuik-Kalinowską, autorką książek Z pòla dodóm oraz Pòwid 

miesąca, 

‒ koncert akordeonowy Tadeusza Korthalsa podczas wernisażu wystawy poplenerowej prac 

Twórców Ludowych, 

‒ wykład prof. Instytutu Slawistyki PAN dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej na temat: Młodzi 

użytkownicy języka kaszubskiego. Ideologie językowe a proces rewitalizacji (spotkanie w siedzibie 

KFK oraz zapis filmowy promocji i publikacja na kanale YouTube Kaszubskiego Forum Kultury) 

 

3) 6 warsztatów rękodzieła 

 Warsztaty prowadziła mistrzyni haftu Danuta Niechwiadowicz, która uczyła kaszubskiego 

haftu czepcowego nazywanego „złotnicą”. W ramach spotkań uczestniczki przygotowywały m.in. 

prace na konkursy: 26 Wojewódzki Konkurs Haftu Kaszubskiego w Lini oraz 

Powiatowo-Miejskim Konkursie Haftu Kaszubskiego w Wejherowie. 

 Na obu konkursach Panie zdobyły pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz wyróżnienia. 

 Poza konkursem odbyła się również prezentacja dzieł wykonanych przez hafciarki         

w Kaszubskim Forum Kultury. 

 

4) W 2021 r. zorganizowaliśmy 35 lekcji języka kaszubskiego dla dorosłych.   

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek. W pierwszym półroczu uczestnicy spotykali 

się w formie online, natomiast od września lekcje odbywały się w siedzibie Kaszubskiego Forum 

Kultury. 

 

5) Cykl zajęć o charakterze edukacyjno-poznawczym dla dzieci w wieku przedszkolnym      

i szkolnym oraz studentów uczelni wyższych zorganizowanych przy współpracy             

z placówkami oświatowymi: 

‒ 2 spotkania ze studentami etnofilologii kaszubskiej z Uniwersytetu Gdańskiego, 

‒ 3 spotkania i warsztaty o kulturze Kaszub dla szkół podstawowych i licealnych (w tym jedno     

w formie online), 

‒ nauka historii i kultury kaszubskiej w formie wycieczki do Lasów Piaśnickich i zamku            

w Krokowej z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni, 



‒ w ramach współpracy z Gdyńskim Akwarium przeprowadziliśmy 13 lekcji w języku kaszubskim 

dla uczniów szkół podstawowych na temat zwierząt żyjących w Bałtyku (współpraca w ramach 

projektu „Kaszëbë na wale / Kaszuby na fali”. 

 

6) Wydanie rocznicowej publikacji związanej z kaszubskim redaktorem i wydawcą 

Wojciechem Kiedrowskim (1937-2011) wspólnie z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 

Kaszubsko-Pomorskiej. 

 

7) W ramach naszej działalności pozyskaliśmy i wprowadziliśmy do księgozbioru blisko 100 

książek o tematyce regionalnej. Książki można wypożyczać lub korzystać z nich w siedzibie 

KFK w formule czytelni. 

 

8) Współorganizowaliśmy wydarzenia poświęcone kulturze Kaszub i Pomorza poza naszą 

siedzibą: 

a) współorganizacja dwóch konkursów wiedzy o regionie: 

  ‒ „Konkurs wiedzy o Gdyni”, 

 ‒ Finał VI Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy o regionie” w Zespole Szkół 

Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, 

 ‒ Konkurs „Méster Bëlnégò Czëtaniô” wspólnie z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim 

oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 

b) Plener Twórców Ludowych, który odbył się w sierpniu w Gdyni Oksywiu. Zorganizowaliśmy 

go wspólnie z gdańskim oddziałem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

c) Przeprowadziliśmy 8 spacerów historyczno-krajoznawczych po Gdyni: 

‒ Ulica Starowiejska,  

‒ Wokół wzniesienia Donas, 

‒ Oksywskim szlakiem,  

‒ Kępą Redłowską do Śródmieścia,  

‒ Leśnym szlakiem z Działek Leśnych do Grabówka, 

‒ Końskie Łąki ‒ Źródło Marii,  

‒ Ostatni port gdynian (Cmentarz Witomiński) 

‒ Schron przy Witomińskiej 



d) Współorganizacja uroczystości odsłonięcia tablicy i nadania nazwy nowemu gdyńskiemu 

parkowi – im. Franciszka Ornassa. 

 

 

9) W ważnym i historycznym miejscu na Oksywiu, w pobliżu kościoła p.w. Św. Michała 

Archanioła przygotowaliśmy tablicę informacyjną-historyczną nawiązującą do dziejów 

Oksywia. Uroczyste odsłonięcie odbyło się 19 czerwca podczas Uroczystości Abrahamowych. 

 

11) Opieka nad Grobem Gdynianina w Piaśnicy oraz uczestnictwo w uroczystościach 

piaśnickich. 

 

 

 Ponadto KFK uczestniczyło w organizacji lub współorganizowało następujące 

wydarzenia: 

 

‒ Od września bieżącego roku wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Gdyni oraz czterema trójmiejskimi kancelariami prawniczymi realizujemy 

projekt Bëlny Mecenas – Prawniczy Program Stażowy / Mecenas Prawniczy Program Stażowy. 

‒ W 2021 roku nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „Samorządność” im. Lecha Bądkowskiego. 

W ramach współpracy byliśmy partnerami w projekcie „Autorytety” (powstały filmy o tematyce 

społecznej) oraz uczestniczyliśmy w debatach o Lechu Bądkowskim oraz o Współczesnej kulturze 

Kaszub.  

‒ Przygotowanie i ekspozycja przed siedzibą KFK plakatów z cytatami w języku kaszubskim       

z dzieł kaszubskich badaczy i literatów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie za miesiące 01-08 2022 r. 

 

 

 



Działając zgodnie ze statutem, Kaszubskie Forum Kultury organizowało przedsięwzięcia z 

zakresu edukacji kulturalnej dotyczące kultury oraz historii Kaszub, Pomorza i Gdyni.  

 

 

 

Styczeń: 

 

• Organizacja wystawy „Leon Heyke (1885-1939) człowiek o dwóch powołaniach”. 

• Przygotowanie, wspólnie z Muzeum Kaszubskim w Kartuzach, wystawy pt.: „Złotem          

i srebrem haftowane” prezentującej haft kaszubski wykonany techniką „złotnicy”. Ekspozycja 

znajduje się w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. 

• Merytoryczna współpraca ze stowarzyszeniem kaszubskim Mòje Stronë (pomoc w realizacji 

projektu „Kaszubskie nuty”, czyli upowszechnianie kultury materialnej i duchowej za pomocą 

wyliczanki). 

• Przeprowadzenie lekcji o literaturze kaszubskiej dla studentów 1 roku etnofilologii kaszubskiej 

z Uniwersytetu Gdańskiego. 

• Przeprowadzenie lekcji języka kaszubskiego dla dorosłych. 

 

Luty: 

 

• Wystawa „Leon Heyke (1885-1939) człowiek o dwóch powołaniach”. 

• Przygotowanie wystawy o języku i kulturze kaszubskiej w ramach współpracy z Kaszubskim 

Zespołem Parlamentarnym. W pracach nad wystawą zaangażowane są również inne kaszubskie 

instytucje takie jak: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie   

oraz Muzeum Kaszubskie w Kartuzach. 

• Spotkanie z Tomaszem Fopke, poetą, muzykiem i dyrektorem Muzeum Piśmiennictwa        

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Spotkanie odbyło się w formie tradycyjnej        

i online. 

• Spotkanie z Barbara Kąkol, dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach – promocja 

najnowszych wydawnictw muzealnych - „Kropidłowska opowiada” oraz kaszubskiego 

tłumaczenia Baśni Braci Grimm. Podczas wieczoru fragmenty tych utworów przedstawiła 

lektorka, dziennikarka Radia Gdańsk Magdalena Kropidłowska. Spotkanie odbyło się w formie 

tradycyjnej i online. 

• Przeprowadzenie lekcji języka kaszubskiego dla dorosłych. 

• Warsztaty Kaszubskiej Złotnicy. Przygotowanie pod okiem mistrzyni haftu Danuty 

Niechwiadowicz do konkursu hafciarskiego w Lini. 

• Dodatkowo od 25 lutego KFK stało się miejscem zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy. 

Akcja prowadzona jest we współpracy z GCOP. 

 

 

 



Marzec: 

 

• Spotkanie z kaszubska poetką Małgorzatą Wątor. Autorka opowiadała o swoim najnowszym, 

kaszubskojęzycznym tomiku „Namienionô”. 

• Warsztaty haftu czepcowego (złotnica), które przeprowadziła Danuta Niechwiadowicz       

(w ramach warsztatów uczestniczki wykonują prace m.in. na Konkurs Haftu Kaszubskiego       

w Lini). 

• Otwarcie współtworzonej przez Kaszubskie Forum Kultury wystawy w Senacie RP pt.: „Felix 

Cassubia – Òd Gduńska tu – jaż do Roztoczi bróm!” 

• Spotkanie z artystką Klaudią Kot, która przeprowadza badania nad twórczością kaszubskich 

twórców. KFK przygotowało materiały merytoryczne oraz koordynowało organizację spotkań     

z kaszubskimi twórcami. 

• Wystawa poświęcona Józefowi Klebbie – polskiemu działaczowi społecznemu i kulturalnemu 

urodzonemu w Żelistrzewie oraz historii rewskich szkut (małych żaglowców). 

• Przeprowadzenie wykładu na temat obrazu współczesnych Kaszub oraz sytuacji prawnej 

języka kaszubskiego i Kaszubów. Spotkanie poprowadzili: dr Dariusz Majkowski i prezes 

Kaszubskiego Forum Kultury Andrzej Busler. Wykład został przeprowadzony w Wyższej Szkole 

Administracji i Biznesu w Gdyni w ramach projektu Bëlny Mecenas – Prawniczy Program 

Stażowy / Mecenas Prawniczy Program Stażowy. 

• Udzielenie wywiadu przez Andrzeja Buslera (prezes KFK) dla TVP Gdańsk na temat Dnia 

Jedności Kaszubów. 

• Wygłoszenie laudacji przez Andrzeja Buslera na cześć Akwarium Gdyńskiego, podczas 

uroczystości wręczenia nagrody „Skra Ormuzdowa” przyznanej przez miesięcznik Pomerania. 

• Przeprowadzenie lekcji języka kaszubskiego dla dorosłych. 

• Kaszubskie Forum Kultury przez cały marzec było miejscem zbiórki darów dla uchodźców     

z Ukrainy. Akcja prowadzona jest we współpracy z GCOP. 

• Organizacja wspólnie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim Oddział Gdynia wycieczki            

do Gdańska dla ponad 20-osobowej grupy uchodźców z Ukrainy. 

W ramach wycieczki odbył się spacer po Starówce Gdańska. Grupa gościła też w Restauracji 

Mestwin na ul Straganiarskiej, gdzie nasi goście otrzymali poczęstunek. Dzieci zaś obdarowaliśmy 

niespodziankami w formie książek w j. ukraińskim (dar od drukarni Totem z Inowrocławia)      

oraz kolorowymi gadżetami ufundowanymi przez firmę CZEC. Podczas wycieczki odwiedziliśmy 

też dworzec kolejowy, gdzie przekazaliśmy informacje o komunikacji po Trójmieście z naciskiem 

na Szybką Kolej Miejską. 

• Promocja książki albumu Jacka Dworakowskiego Gdynia portret miasta na jawie i we śnie. 

 

 

 

 

 

 



Kwiecień: 

 

• Organizacja uroczystości związanej z 119. rocznicą urodzin Franciszka Tredera (1903‒1980). 

W ramach uroczystości uczciliśmy pamięć tego Wielkiego Kaszuby, działacza i twórcy Muzeum 

Kaszubskiego w Kartuzach, spotykając się przy jego grobie na Cmentarzu Witomińskim. Potem,   

w siedzibie KFK, odbył się wieczór literacki, podczas którego słuchacze kursu j. kaszubskiego 

przeczytali wiersze F. Tredera. Na uroczystości obecna była m.in. Barbara Kakol, dyrektorka 

kartuskiego Muzeum oraz Andrzej Treder, syn Franciszka Tredera – 6 kwietnia. 

• Przeprowadzenie dwóch warsztatów na temat kultury i literatury kaszubskiej dla klas trzecich 

Szkoły Podstawowej nr 6. 

• Współorganizacja koncertu charytatywnego „Kaszubi - Ukrainie”, który odbył się w Cechu 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni. Na scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Gdynia”.  

• Wystawa poświęcona Józefowi Klebbie – polskiemu działaczowi społecznemu i kulturalnemu 

urodzonemu w Żelistrzewie oraz historii rewskich szkut (małych żaglowców). 

• Organizacja „giełdy kolekcjonerów”. 

• Spotkanie na temat kaszubskiej sztuki ludowej i tradycjach wycinanki z artystką Elżbietą 

Gniazdowską. 

• Przeprowadzenie lekcji języka kaszubskiego dla dorosłych. 

• Organizacja wycieczki do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej         

dla słuchaczy kursku j. kaszubskiego. 

• Warsztaty haftu kaszubskiego z Danutą Niechwiadowicz. 

• Prowadzenie zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy. Akcja prowadzona jest we współpracy   

z GCOP – od 1 do 30 kwietnia. 

 

 

Maj 

 

• Organizacja wernisażu wystawy “Wycinanka po kaszubsku Elżbiety Gniazdowskiej”     

we współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krokowej. Podczas 

spotkania odbył się koncert Krystyny Fetisowej i Oliwii Kostewicz. Artystki wykonały 

popularne ballady ukraińskie. 

• Warsztaty „Kolorowe Kaszuby” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni, które 

przeprowadziła Małgorzata Bądkowska, autorka książki „Kolorowe Kaszuby ‒ wycinanki, 

kolorowanki i zabawy dla dzieci”. 

• Warsztaty językowe dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny     

w Gdyni. Przeprowadzone we współpracy ze studentką etnofilologii kaszubskiej 

Małgorzatą Walasek. 

• Wykład przeprowadzony przez prof. Danutę Stanulewicz (Uniwersytet Gdański) na temat 

“Nazwy barw w języku kaszubskim”. 

• Warsztaty na temat kultury i tradycji Kaszub przeprowadzone dla uczniów z Zespołu Szkół 

Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Gdyni. 



• Udział i pomoc w pracach badawczych studentów II roku etnofilologii kaszubskiej       

na Uniwersytecie Gdańskim. W ramach współpracy udzielaliśmy wywiadów na tematy 

związane z rokiem obrzędowym na Kaszubach. 

• Przeprowadzenie lekcji języka kaszubskiego dla dorosłych. 

• Wystawa „Wycinanka po kaszubsku” Elżbiety Gniazdowskiej. 

 

Czerwiec 

 

• Wycieczka uczestników kursu języka kaszubskiego do Lipusza śladami Remusa – bohatera 

książki Aleksandra Majkowskiego „Żëcé i przigòdë Remùsa”. 

• Spacer krajoznawczo-historyczny po Kępie Redłowskiej szlakiem 11 Baterii Artylerii 

Stałej zorganizowany dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni im. Obrońców Helu. 

Przewodnikiem był Andrzej Busler. 

• Wygłoszenie referatów w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni w ramach 

projektu Bëlny Mecenas – Prawniczy Program Stażowy / Mecenas Prawniczy Program 

Stażowy. Wykłady przeprowadzili dr Dariusz Majkowski i Andrzej Busler. 

• Udział w XXVII Wojewódzkim Konkursu Haftu Kaszubskiego im. Edmunda 

Szymikowskiego w Lini. Kaszubskie Forum Kultury reprezentowały uczestniczki 

warsztatów haftu kaszubskiego prowadzonych przez Danutę Niechwiadowicz – 9 czerwca. 

• Objęcie patronatem honorowym oraz współpraca podczas finału VII Wojewódzkiego 

Konkursu „Wiedzy o regionie” zorganizowanym przez Zespół Szkół 

Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni. 

• Współorganizacja “Uroczystości Abrahamowych”. 

‒ wykonanie i instalacja tablicy o tematyce historycznej związanej z dziejami Oksywia, 

‒ przygotowanie kolejnej edycji wystawy plenerowej na placu Kaszubskim pt. Serce Gdyni ‒ 

plac Kaszubski i jego mieszkańcy w dawnej fotografii. Wystawę przygotowaliśmy wspólnie   

z Marcinem Scheibe, 

‒ przygotowanie gali wręczenia nagród Medali Srebrna Tabakiera Abrahama, którą 

otrzymały: Weronika Korthals i Małgorzata Sokołowska. 

• Wernisaż wystawy fotograficznej „Legenda Morska w Obiektywie”. Wystawa 

zorganizowana wspólnie z Agencją Rozwoju Gdyni oraz Wyższą Szkołą Administracji 

i Biznesu. 

• Przeprowadzenie lekcji języka kaszubskiego dla dorosłych. 

• Wystawa „Wycinanka po kaszubsku” Elżbiety Gniazdowskiej.  

• Wystawa: „Legenda Morska w Obiektywie”. 

 

 

 

 

http://mecenas.edu.pl/
http://mecenas.edu.pl/


Lipiec 

 

 

 

• Spacer krajoznawczo-historyczny po ulicy Starowiejskiej (w ramach cyklu letnich 

spacerów po Gdyni). Przewodnikiem był Marcin Scheibe. 

• Spacer krajoznawczo-historyczny po Witominie. Oprowadzał Andrzej Busler. 

• Spacer krajoznawczo-historyczny „Z Grabówka w stronę Chyloni”. Oprowadzał Piotr 

Kalka. 

• Spacer krajoznawczo-historyczny „Z Redłowa nad morze”. Przewodnikami byli: Jarosław 

Ellwart i Andrzej Busler. 

• Wystawa fotograficzna „Legenda Morska w Obiektywie”. Wystawa zorganizowana 

wspólnie z Agencją Rozwoju Gdyni oraz Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu. 

• Spotkanie promujące działalność Kaszubskiego Forum Kultury podczas spływu. 

kajakowego „Śladami Remusa” w Zbrzycy nad rzeką Brdą. 

 

 

Sierpień 

 

 

• Plener Stowarzyszenia Twórców Ludowych „Nad morzem”. 

• Wystawa plenerowa na placu Kaszubskim pt. „Serce Gdyni - plac Kaszubski i jego 

mieszkańcy w dawnej fotografii”. 

• Wystawa fotograficzna „Legenda Morska w Obiektywie”. Wystawa zorganizowana 

wspólnie z Agencją Rozwoju Gdyni oraz Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu. 

• Konsultacje z uczestnikami kursu języka kaszubskiego przygotowującymi tłumaczenia 

legend gdyńskich na język kaszubski. 

• Prezentacja wystawy „Serce Gdyni - plac Kaszubski i jego mieszkańcy w dawnej 

fotografii”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


