
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gdyńskiego Oddziału 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za okres  

od października 2019 do sierpnia 2022 roku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gdyńskiego Oddziału 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za okres  

od października 2019 do grudnia 2019 roku 

 

  

 

27 września 2019 roku odbyły się wybory i ukonstytuowały się nowe władze 

Oddziału: 

 

Prezes - Franciszek Gurski 

Wiceprezes - Andrzej Busler 

Wiceprezes - Judyta Śliwińska 

Sekretarz - Danuta Krygier 

Skarbnik - Renata Gleinert 

 

Członkowie: 

Dorota Haase 

Roman Klein 

Adam Labuhn 

Jerzy Miotke 

Sławomir Pokriefke 

Wioletta Talbierz 

Adam Witt 

 

Komisja Rewizyjna: 

 

Kazimierz Topoliński - przewodniczący 

Celina Kłodzińska 

Ewa Rathnów 

  

Zebrania Zarządu odbywały się 2-3 razy w miesiącu. 

 

 

Oddział obecnie liczy 196 członków, skupionych w czterech kołach: Cisowa 

(przewodnicząca Teresa Zinka), Północ (przewodnicząca Celina Kłodzińska – do czerwca 

2019, dalej Edward Jastrzębski), Śródmieście (przewodniczący Sławomir Pokriefke) i Wielki 

Kack (przewodnicząca Izabela Denc). Ponadto przy naszym oddziale działa Klub Rodzin 

Trzebiatowskich (przewodniczący Zdzisław Zmuda Trzebiatowski). ZKP Gdynia sprawuje 

patronat nad Zespołem Pieśni i Tańca „Gdynia” (kierownik Danuta Pelplińska) Chórem 

Męskim ,,Dzwon Kaszubski” (pod dyrekcją Piotra Klemenskiego) oraz Zespołem „Fala” 

(kierownik Stanisław Tempski). 

 

 

 

 

 

 

 



Zjazd Delegatów ZKP 

 

Podczas ostatnich wyborów oddziału wybraliśmy delegatów na Zjazd Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego w następującym składzie: Renata Gleinert, Franciszek Gurski, 

Celina Kłodzińska, Jerzy Miotke, Zdzisław Zmuda Trzebiatowski, Józef Bodio, Maria 

Toczko, Adam Labuhn i Sławina Kosmulska. Delegaci uczestniczyli w Zjeździe ZKP          

30 listopada 2019 roku. Do Rady Naczelnej ZKP weszło trzech członków naszego oddziału: 

Renata Gleinert, Sławina Kosmulska i Adam Labuhn. Do Komisji Rewizyjnej wszedł 

Zdzisław Zmuda Trzebiatowski. Prezesem ZG ZKP został Jan Wyrowiński.  

 

 

Ważne rocznice 

 

 19 października w Gdyni Wielkim Kacku odsłonięto tablicę z nazwą Placu im. 66 

Pułku Kaszubskiego. Pomysłodawcą nadania tej nazwy był gdyński oddział Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego. We wrześniu br. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę na nadaniu tej 

nazwy na Wielkim Kacku. W uroczystości udział wzięli m.n. wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Gdyni Andrzej Bień, senator RP Sławomir Rybicki – członek Kaszubskiego Zespołu 

Parlamentarnego, gdyńscy radni Rady Miasta Gdyni: Anna Szpajer i Zenon Roda, 

przewodniczący Rady Dzielnicy Wielki Kack Piotr Szpajer, starszy Cechu Rzemiosła             

w Gdyni Adam Wika-Czarnowski, prezes KFK Jerzy Miotke oraz ks. Jarosław Piotrowski.   

W uroczystości prowadzonej przez prezesa ZKP Gdynia Franciszka Gurskiego uczestniczyły 

poczty sztandarowe: Związku Piłsudczyków, IX Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa 

Piłsudskiego w Gdyni oraz ZKP Gdynia. Symbolicznej ceremonii odsłonięcia tablicy 

dokonali: wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni Andrzej Bień, senator RP Sławomir 

Rybicki oraz prezes ZKP Gdynia Franciszek Gurski. Dalsza część uroczystości odbyła się w 

kościele pw. Św. Wawrzyńca, gdzie trzy chóry: Gdyński Chór Kameralny, Chór Mieszany 

"Dzwon Kaszubski" oraz Chór Kameralny z Redy pod batutą Piotra Klemenskiego 

zaprezentowały koncert pieśni patriotycznych. Przed koncertem, historię 66 Pułku oraz jego 

pierwszego dowódcy mjr Leona Kowalskiego przybliżył wiceprezes ZKP Gdynia Andrzej 

Busler. Cztery dni wcześniej - 15 października - dokładnie w 100. rocznicę utworzenia Pułku, 

ul. Świętojańska w Gdyni została udekorowana kaszubskimi flagami z tej okazji.   

 

 

 

 

 

Kultura 

 

 

 Działalność kulturalną rozwijano głównie poprzez Kaszubskie Forum Kultury.          

Ta fundacja naszego oddziału była organizatorem wielu spotkań: wykładów, promocji 

książek, koncertów, spektakli, wystaw i wielu innych przedsięwzięć kulturalnych. 

Bardzo udaną inicjatywą w KFK jest kurs języka kaszubskiego dla dorosłych prowadzony 

przez dr. Dariusza Majkowskiego. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.  

W KFK odbył się świąteczny kiermasz kaszubski prezentujący kuchnię, rękodzieło                  

i etnodesign kaszubski. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem w KFK był cykliczny kurs haftu 

kaszubskiego, jego unikatowej odmiany tzw. złotnicy (haft złotą i srebrną nicią). Zajęcia 

prowadziła twórczyni ludowa, mistrzyni haftu kaszubskiego Danuta Niechwiadowicz.  



Edukacja i współpraca z placówkami edukacyjnymi 
 

 Współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim i kierunkiem Etnofilologia Kaszubska. 

Studentów tego kierunku gościliśmy kilkukrotnie w KFK, gdzie przybliżaliśmy im 

działalność samego Forum jak i naszego oddziału. 

Obecnie język kaszubski jest nauczany w pięciu gdyńskich szkołach podstawowych: nr 6, 11, 

26, 40 i 43. W ostatnim roku kontynuowaliśmy zapoczątkowane w listopadzie 2013 roku 

cykliczne spotkania gdyńskich-nauczycieli regionalistów oraz dyrektorów wspomnianych 

placówek.  

W 2019 po raz kolejny byliśmy partnerem projektu „Kaszëbë na walë” wspólnie z Akwarium 

Gdyńskim. Dzięki niemu każdorazowo około 1500 dzieci z Gdyni i innych części Kaszub 

poznawało w języku kaszubskim to niezwykle ciekawe miejsce.  

Nasz part jest także gospodarzem powiatowych eliminacji „Méster belnégò czëtaniô” w KFK.  

Podczas ostatniego roku poszerzyliśmy współpracę z gdyńskimi przedszkolami – byliśmy 

organizatorami kilkunastu spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym obejmując placówki      

z wielu dzielnic Gdyni. W tej kwestii najwięcej pracy włożyło KFK. 

Zarówno ZKP jak i KFK było partnerem Akademii Kształcenia Zawodowego w Gdańsku.    

W naszych siedzibach przy ul. Słowackiego i Piłsudskiego odbyła się seria szkoleń 

aktywizujących bezrobotnych i podnoszących swe kwalifikacje zawodowe organizowana 

przez AKZ oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni. 

 

 

 

 

Ważne wydarzenia 

 

 

  

6 października w Lesie Piaśnickim odbyły się uroczystości upamiętniające 

pomordowanych w 1939 roku. Nasz oddział zorganizował wyjazd autokarowy w związku z tą 

rocznicą oraz wystawił poczet sztandarowy. Członkowie oddziału otoczyli opieką Pomnik 

Gdynianina. 

9 października w Kaszubskim Forum Kultury odbyło się spotkanie autorskie z członkiem 

naszego oddziału Edwardem Jastrzębskim i promocja jego książki „Z Wołynia na Kaszuby. 

Bumerang wspomnień”, której wydanie zostało wsparte przez ZKP Gdynia i KFK. 

19 października z okazji Polonijnego Dnia Dwujęzyczności w Polish Saturday School In 

Belfast odbyły się warsztaty kaszubistyczne poprowadzone przez panią Marię Pięczykowską 

– nauczycielkę V Liceum Ogólnokształcącego z Gdyni. Celem spotkania było przybliżenie 

tradycji związanych ze Świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym w Polsce oraz 

historią naszego kraju. Uczniowie szkoły, którzy na co dzień mają do czynienia                        

z dwujęzycznością, mieli okazję poznać podstawy języka kaszubskiego, poszerzali swoją 

wiedzę poprzez różne formy i metody edukacyjne. Dzieci uczyły się liter, wierszy i pieśni, 

ponadto uzupełniły swoje wiadomości na temat historii, kultury i języka kaszubskiego. 

Uczniowie poznali wiele różnych technik plastycznych oraz ciekawych wzorów haftu 

kaszubskiego, a następnie wykonali dekoracje, takie jak zakładki do książek. Jesień okazała 

się szczególną okazją do poznania języka kaszubskiego oraz ważnych zabytków 

historycznych na Kaszubach. Spotkanie było radosne i uzupełnione o degustację tradycyjnych 

potraw kaszubskich. Przeniosło jego uczestników w nastrój oczekiwania na rodzinne święta,   



a wspólna praca pozwoliła poczuć listopadową, patriotyczną atmosferę. Strój kaszubski 

wypożyczyła członkini naszego oddziału Danuta Krygier. 

11 grudnia br. w Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni odbyła się promocja audiobooka Bajki 

gdyńskie / Gdińsczé bôjczi przygotowanego na podstawie utworów Krzysztofa Wójcickiego 

(1955–2013). Wydawcą jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni. Gośćmi 

spotkania byli twórcy tego projektu: Magdalena Kropidłowska, Tatiana Slowi, Andrzej Busler 

i Dariusz Majkowski. Poza rozmową na temat szczegółów realizacji projektu, sporą atrakcją 

dla publiczności, były zaprezentowane "na żywo" fragmenty gdyńskich bajek. W spotkaniu 

uczestniczyła rodzina Krzysztofa Wójcickiego – syn Konrad Wójcicki wraz z małżonką          

i córką. Autorem szaty graficznej audiobooka jest absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w 

Gdańsku – Małgorzata Bądkowska. Przedsięwzięcie objął swym patronatem Prezydent Gdyni 

Wojciech Szczurek.  

12 grudnia gościliśmy w Gdyni delegację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Bernarda 

Chrzanowskiego z Wojnowic w Wielkopolsce – miejsca urodzenia swego patrona, który 

spoczywa na cmentarzu oksywskim w Gdyni. Uczniowie przybyli z nauczycielką historii 

Izabellą Jarnut-Kluczyńską w 75. rocznicę śmierci Bernarda Chrzanowskiego. Ich głównym 

celem było Oksywie, czyli miejsce gdzie od 1986 roku za sprawą działaczy Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego spoczęły prochy Bernarda Chrzanowskiego. W ten sposób 

wypełniono wówczas ostatnie życzenie Bernarda Chrzanowskiego. 

Przewodnikami po oksywskim cmentarzu i świątyni byli: organista z parafii pw. Św. Michała 

Archanioła – Rafał Gzela oraz członkowie ZKP Gdynia: Danuta Krygier i Andrzej Busler. 

Głównym punktem tej wędrówki było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie 

Bernarda Chrzanowskiego oraz odśpiewanie pieśni poświęconej Jego pamięci. Następnie, 

delegacja z Wielkopolski odwiedziła Kaszubskie Forum Kultury oraz Bulwar Nadmorski im. 

Feliksa Nowowiejskiego. Po wizycie w Gdyni, nasi goście udali się w dalszą drogę do 

Gdańska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gdyńskiego Oddziału 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za okres  

od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 

 

 Zarząd Oddziału funkcjonował w następującym składzie: 

 

 

Prezes - Franciszek Gurski 

Wiceprezes - Andrzej Busler 

Wiceprezes - Judyta Śliwińska 

Sekretarz - Danuta Krygier 

Skarbnik - Renata Gleinert 

 

Członkowie: 

Dorota Haase 

Roman Klein 

Adam Labuhn 

Jerzy Miotke 

Sławomir Pokriefke 

Wioletta Talbierz 

Adam Witt 

 

Komisja Rewizyjna: 

 

Kazimierz Topoliński - przewodniczący 

Celina Kłodzińska 

Ewa Rathnów 

 

W lutym 2020 roku, Andrzej Busler został wybrany na funkcję prezesa Rady Partów 

Północnych ZKP. Jest to federacja oddziałów naszej organizacji skupiająca 23 party z Kaszub 

północnych. W listopadzie 2020 roku zmarł członek Zarządu Roman Klein. Zarząd złożył 

dokumenty do KRS w sprawie zmian związanych z tą kwestią. 

Do połowy marca zebrania Zarządu odbywały się 2-3 razy w miesiącu. W późniejszym czasie 

zostały zawieszone w takim trybie ze względu na epidemię COVID-19. W tym czasie 

zebrania odbyły się dwukrotnie poza siedzibą oddziału – w większym pomieszczeniu 

Kaszubskiego Forum Kultury. Pandemia sprawiła, że większość naszych zamierzeń nie mogła 

być zrealizowana. Znacząco przebudowaliśmy plan działania, koncentrując naszą aktywność 

na wydarzeniach odbywających się w plenerze. Z powodu epidemii nie przeprowadziliśmy 

corocznego zebrania sprawozdawczego oraz nie wręczyliśmy Medali Srebrna Tabakiera 

Abrahama. 

Na początku pandemii przeprowadziliśmy wspólnie z KFK i Księgarnią CZEC akcję zbiórki 

darów dla gdyńskich szpitali. Przekazaliśmy m.in. środki dezynfekujące i spożywcze oraz 

płyty z bajkami kaszubskimi dla najmłodszych pacjentów. Rysunki z życzeniami dla 

medyków wykonały dzieci członków naszego oddziału. 

 

 

 



Oddział obecnie liczy 193 członków, skupionych w czterech kołach: Cisowa 

(przewodnicząca Teresa Zinka), Północ (przewodniczący Edward Jastrzębski), Śródmieście 

(przewodniczący Sławomir Pokriefke) i Wielki Kack (przewodnicząca Izabela Denc). 

Ponadto przy naszym oddziale działa Klub Rodzin Trzebiatowskich. ZKP Gdynia sprawuje 

patronat nad Zespołem Pieśni i Tańca „Gdynia” (kierownik Danuta Pelplińska) Chórem 

Męskim ,,Dzwon Kaszubski” (pod dyrekcją Piotra Klemenskiego) oraz Zespołem „Fala” 

(kierownik Stanisław Tempski). 

 

 

 

Ważne rocznice 

 

 W 2020 roku przypadły ważne rocznice m.in. 20. rocznica śmierci ks. prałata Hilarego 

Jastaka, 100-lecie urodzin Lecha Bądkowskiego, 100-lecie powrotu Pomorza do Polski oraz 

50. rocznica Grudnia 70.  

 

- 20. rocznica śmierci ks. prałata Hilarego Jastaka: 17 stycznia w kościele pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni została odprawiona msza św. w intencji ks. prałata 

Hilarego Jastaka w 20. rocznicę Jego śmierci. Poprzedzono ją złożeniem kwiatów pod 

pomnikiem Króla Kaszubów, który usytuowany jest w pobliżu parafii. W mszy św. 

uczestniczyło wielu parafian oraz wszystkich tych, którzy z racji wielowymiarowej 

działalności ks. Jastaka, mieli z Nim okazję współpracować i budować wspólne kontakty – 

żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów, członków gdyńskiego oddziału Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego, gdyńskich zakładów pracy skupionych wokół NSZZ „Solidarność”, 

dawnej scholi prowadzonej przez ks. Jastaka, Fundacji Pomorskiej Inicjatywy Historycznej 

oraz przedstawicieli władz centralnych i samorządowych. Mszę św. celebrował proboszcz ks. 

Jacek Bramorski. Po mszy św., w kaplicy Św. Jana, odsłonięto również miejsce pamięci 

poświęcone księdzu Prałatowi, a następnie złożono kwiaty i wspólnie modlono się przy 

znajdującym się na terenie parafii grobie Króla Kaszubów. W siedzibie Kaszubskiego Forum 

Kultury, 15 stycznia odbyło się spotkanie poświęcone Ks. Prałatowi Hilaremu Jastakowi. 

Zainteresowanie tym wieczorem wspomnień było bardzo duże – zabrakło krzeseł dla 

wszystkich chętnych. O swoich spotkaniach z ks. Jastakiem i różnych niwach jego 

wszechstronnej działalności opowiadali zaproszeni goście i członkowie ZKP Gdynia: 

wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni Andrzej Bień, Eugeniusz Wrochna ze Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Aleksander Kozicki ze Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej, Elżbieta Pryczkowska – nauczycielka, działaczka kaszubska i pierwsza 

stypendystka Fundacji ks. Jastaka, Danuta Sadowska z IPN, Jerzy Miotke – parafianin             

i stoczniowiec oraz Andrzej Busler od strony gdyńskich Kaszubów i związków kościerskich.  

 

- 100-lecie urodzin Lecha Bądkowskiego: 24 stycznia 2020 roku minęła setna rocznica 

urodzin Lecha Bądkowskiego (1920–1984) – żołnierza Września, Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie, cichociemnego, działacza kaszubsko-pomorskiego, współzałożyciela Zrzeszenia 

Kaszubskiego w 1956 roku, publicysty, pisarza, rzecznika „Solidarności” i sygnatariusza 

Porozumień Sierpniowych oraz orędownika Polski samorządnej. Z tej okazji ulica 

Świętojańska w Gdyni została udekorowana kaszubskimi flagami. Delegacja oddziału złożyła 

tego dnia kwiaty na grobie Bądkowskiego na gdańskim cmentarzu Srebrzysko. 

Uczestniczyliśmy także w uroczystościach związanych z tą rocznicą w Muzeum 

https://czec.pl/pl/n/5


Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i kościele Św. Jana                 

w Gdańsku. 29 stycznia w siedzibie Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni odbyła się 

promocja książki (Nie)znane życie figuranta Lecha Bądkowskiego wydanej przez 

Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku im. Josepha Conrada 

Korzeniowskiego oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej                    

w Wejherowie. Na spotkanie przybyła autorka tej publikacji – córka głównego bohatera – 

Sławina Kosmulska – członkini naszego oddziału. Chętni mogli też obejrzeć wystawę 

komiksową „Lech Bądkowski – obrazy z życia”, która była prezentowana w KFK przez dwa 

miesiące, a następnie została wypożyczona do Gminnego Domu Kultury w Lini oraz Muzeum 

Kaszubskiego w Kartuzach. Członkowie oddziału: Sławina Kosmulska i Andrzej Busler objęli 

opiekę merytoryczną nad wydaniem komiksu o Lechu Bądkowskim Fala wolności, wydanym 

przez WiBP w Gdańsku. W lutym wspomniani członkowie oddziału uczestniczyli                   

w spotkaniu Remusowego Kręgu w Borzestowie. poświęconym Bądkowskiemu. Andrzej 

Busler włączył się w prace nad książką Lech Bądkowski jakiego znaliśmy, wydanym przez 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz uczestniczył w akcji „Czytamy Bądkowskiego” 

organizowanej przez Klub Studencki Pomorania oraz Urząd Miasta w Gdańsku. W kawiarni 

„Przystań” na Wielkim Kacku zorganizowano pokaz filmu „Kryptonim Inspirator” – gościem 

spotkania była Sławina Kosmulska. Członek oddziału – Andrzej Busler wszedł w skład (jako 

sekretarz) do społecznego Komitetu Budowy Lecha Bądkowskiego w Gdańsku. Obecnie 

trwają prace związane z tą kwestią. 

- 100-lecie powrotu Pomorza do Polski: poczet sztandarowy oraz członkowie oddziału 

uczestniczyli w obchodach Zaślubin Polski z Morzem w Pucku – 10 lutego. W czerwcu          

w przededniu rocznicy śmierci Antoniego Abrahama na historycznej kamienicy kaszubskiej 

rodziny Ciarów – Henicz przy ul. Mściwoja 10 w Gdyni, został zamontowany baner wielkości 

3 x 10 metrów, nawiązujący do rocznicy powrotu do Macierzy 1920–2020. Inicjatorem był 

nasz oddział wspólnie z Kaszubskim Forum Kultury. Autorem projektu była członkini 

naszego partu Małgorzata Bądkowska – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

Oprócz grafiki, na banerze zamieściliśmy cytat z twórczości Aleksandra Labudy: Droga do 

morza prowadzi przez serca Kaszubów / Droga do mòrza prowadzy przez serca Kaszëbów. 

Baner wisiał na kamienicy do końca 2020 roku. Uroczyste odsłonięcie nastąpiło 23 czerwca 

podczas Uroczystości Abrahamowych. O tej inicjatywie powstał szeroki reportaż w Radiu 

Gdańsk, autorstwa Magdaleny Świerczyńskiej-Dolot oraz reportaż w „Pomeranii” autorstwa 

Andrzeja Buslera. Relacja została także zamieszczona w TVP3 w programie Farwë Kaszëb. 

W kaszubskim Forum Kultury prezentowaliśmy wystawę nawiązującą do tej tematyki 

„Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej w setną rocznicę. 1920-2020”. Jej autorami 

byli prof. Cezary Obracht-Prondzyński oraz dr Krzysztof Korda. Wystawę przygotowała 

Fundacja Dobrej Książki w Warszawie oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. 

- 50. rocznica Grudnia 70: 17 grudnia w rocznicę tragicznego Czarnego Czwartku delegacja 

ZKP Gdynia złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem Ofiar Grudnia przy Urzędzie 

Miasta Gdyni. Przed Kaszubskim Forum Kultury zawisły czarne plakaty w języku polskim 

oraz kaszubskim nawiązujące do tej tragedii. Przygotowaliśmy wiele wydarzeń 

nawiązujących do grudniowej rocznicy. Jedną z nich promocja albumu Zbrodnia bez kary. 

Grudzień 1970 w Gdyni autorstwa: Piotra Brzezińskiego, Roberta Chrzanowskiego i Anny 

Nadarzyńskiej-Piszczewiat. Książka ukazała się nakładem Oficyny Verbi Causa. Promocja 

online odbyła się w Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni. Gośćmi byli współautorzy książki: 

Piotr Brzeziński i Robert Chrzanowski wydawca - Małgorzata Sokołowska. Rozmowę 



przeprowadził Andrzej Busler. Ponadto nagraliśmy materiał ze wspomnieniami świadka tych 

tragicznych grudniowych wydarzeń – Jerzego Miotke, członka naszego oddziału – wówczas 

19-letniego pracownika Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, a w późniejszych latach 

działacza NSZZ „Solidarności” i gdyńskiego samorządowca, jednego z inicjatorów budowy 

pomnika Ofiar Grudnia przy Urzędzie Miasta w Gdyni. Podobny materiał został 

przygotowany dzięki wspomnieniom kolejnego członka naszego oddziału – Ryszarda Zinki   

w formie reportażu spisanego przez Andrzeja Buslera. Duży artykuł tegoż autora o Grudniu 

70 w Gdyni ukazał się także miesięczniku „Pomerania”. Uczestniczyliśmy także w koncercie 

poświęconej Grudniowej Masakrze w kościele pw. Andrzeja Boboli organizowanym przez 

NSZZ Solidarność w Gdyni. W organizację zaangażował się członek Zarządu Jerzy Miotke,   

a Kaszubskie Forum Kultury było jednym z podmiotów, które wsparło finansowo realizację 

tego przedsięwzięcia.  

- Uroczystości Abrahamowe: tradycyjnie, 23 czerwca gdyńscy Kaszubi składali kwiaty pod 

pomnikiem Antoniego Abrahama w rocznicę jego śmierci. W związku z tym wydarzeniem  

ul. Świętojańska na odcinku od 10 Lutego do placu Kaszubskiego została udekorowana 

kaszubskimi flagami. 19 czerwca w kościele pw. Michała Archanioła na Oksywiu odbyła się 

uroczysta msza św. w intencji A. Abrahama oraz składanie kwiatów na jego grobie. Podczas 

tego wydarzenia odsłonięto kolejną tablicę historyczną w pobliżu oksywskiej świątyni. 

Nawiązuje ona do postaci Bernarda Chrzanowskiego oraz ks. Antoniego Muchowskiego. Przy 

tych pracach uczestniczyli społecznie nasi członkowie: Jerzy Miotke, Danuta Krygier, 

Andrzej Busler oraz firmy: Stal-Complex Czesław Toruńczaka i CZEC Księgarnia 

Kaszubsko-Pomorska Małgorzaty Bądkowskiej. 

- Uroczystości Piaśnickie: delegacja naszego oddziału uczestniczyła w październikowej 

Mszy Piaśnickiej. W ciągu roku – członek Zarządu Jerzy Miotke opiekował się Grobem 

Gdynianina wykonując kilkukrotnie prace porządkowe. Podczas wspomnianej mszy został 

uhonorowany medalem przyznawanym przez Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka.                 

W październiku członkowie naszego oddziału odbyli niewielką wycieczkę do Piaśnicy 

wspólnie z ks. Jarosławem Piotrowskim. Przewodnikiem po tej tragicznej historii był Andrzej 

Busler. Poza miejscem kaźni w lesie piaśnickim zwiedzono także kościół pw. Chrystusa 

Króla i bł. s. Alicji Kotowskiej w Wejherowie. 

- w 101. rocznicę powstania 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, niewielka delegacja Zarządu gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego oraz Rady Miasta Gdyni spotkała się 16 października nad grobem mjr. Leona 

Kowalskiego na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. Złożono kwiaty i zapalono znicze. W ten 

sposób uczczono pamięć pomorskich żołnierzy walczących w wojnie polsko-bolszewickiej. 

Wcześniejsze uroczystości planowano dzień wcześniej, jednak fatalna pogoda i ogromny 

wzrost zakażeń podczas pandemii pokrzyżował te plany. 

 

Kultura 

 

 

 Działalność kulturalną rozwijano głównie poprzez Kaszubskie Forum Kultury, które 

także było bardzo mocno ograniczone w swej działalności przez epidemię COVID-19.        

Do marca w KFK odbyło się kilka spotkań, które przyciągnęły dużą liczbę uczestników: 

spotkanie wspomnieniowe o ks. Jastaku, promocja książki o Lechu Bądkowskim, projekcja 

filmu „Wieś Sprawiedliwych” oraz spotkanie z ks. Marianem Miotkiem i Piotrem 

Schmandtem. Dużym powodzeniem cieszyły się organizowane w plenerze przez KFK 



spacery historyczno-krajoznawcze (lipiec-wrzesień). Uczestniczyło w nich każdorazowo od 

50, do przeszło 100 osób. 

 

- Wokół Kolibek, 

- Szlakiem witomińskich leśniczówek, 

- Działki Leśne 

- Szlakiem Kępy Redłowskiej 

- Babie Doły i Nowe Obłuże 

- Z placu kaszubskiego w stronę Portu 

- Między Wielkim Kackiem, a Karwinami 

- Cisowa 

Przewodnikami byli: Jarosław Ellwart, Andrzej Busler, Piotr Kalka i Marcin Scheibe. 

Z okazji Dnia dziecka nasi członkowie: Małgorzata Bądkowska i Andrzej Busler 

uczestniczyli w akcji „ubierz słupka” na placu Kaszubskim organizowaną przez Gdynię 

Rodzinną.  

Kontynuowaliśmy kurs języka kaszubskiego dla dorosłych prowadzony przez dr. Dariusza 

Majkowskiego. Od marca 2020 roku zajęcia odbywały się w formie spotkań online.  

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem w KFK był cykliczny kurs haftu kaszubskiego, jego 

unikatowej odmiany tzw. złotnicy (haft złotą i srebrną nicią). Zajęcia prowadziła twórczyni 

ludowa, mistrzyni haftu kaszubskiego Danuta Niechwiadowicz. Pokłosiem tych działań było 

wiele nagród zdobytych przez uczestniczki kursu w Wojewódzkim Konkursie Haftu 

Kaszubskiego w Lini we wrześniu 2020 roku. Kolejne laury nasze kursantki zdobyły podczas 

XXIII Konkursu Haftu Kaszubskiego Szkoły Puckiej „Fala”. 

W ramach Uroczystości Abrahamowych i Dni Morza na placu Kaszubskim w Gdyni można 

było obejrzeć poszerzoną III część wystawy zatytułowaną „Serce Gdyni – plac Kaszubski        

i jego mieszkańcy w dawnej fotografii”, której pomysłodawcami i wykonawcami byli: 

Kaszubskie Forum Kultury i gdyński oddział Zrzeszenia Kaszubko-Pomorskiego. Wystawa 

powstała dzięki zbiorom i pasji gdyńskiego kolekcjonera i miłośnika historii – Marcina 

Scheibe – potomka kaszubskiej rodziny, której dzieje są związane od setek lat z placem 

Kaszubskim. W 2020 roku, na przeszło 40 planszach można było zobaczyć m.in. dziesiątki 

zdjęć, prezentujących m.in. dawne rybackie chaty, czołowych gdyńskich rybaków, 

powstające kamienice jak i wielu dawnych mieszkańców tego miejsca. Powstanie tej ciekawej 

ekspozycji wsparło wiele firm: AB Inwestor Andrzej Boczek, Księgarnia Kaszubsko-

Pomorska CZEC, Wydawnictwo Region i Przedsiębiorstwo instalacyjno-budowlane 

BORSKI. 

Dodatkowo w siedzibie KFK zorganizowaliśmy kilka wystaw związanych z różnymi działami 

kaszubszczyzny. 



Byliśmy także partnerem podczas kolejnych spektakli „Przygód Remusa” wystawianego 

przez Teatr Miejski w Gdyni. 

W sierpniu w ramach kolejnego pleneru – gościliśmy twórców ludowych. W jego ramach 

powstało wiele prac malarskich, a Andrzej Busler i Franciszek Gurski oprowadzali gości w 

wielu wybranych miejscach Gdyni.  

W ramach akcji „Kultura łączy siły” nakręciliśmy wspólnie z Gdynią Kulturalną film 

nawiązujący do kaszubskich korzeni naszego miasta oraz promujący działalność KFK. 

Wystąpili w nim: dr Tomasz Rembalski, dr Dariusz Majkowski oraz Andrzej Busler. 

 

Działalność wydawnicza i strona internetowa 

 

 W ostatnim roku wydaliśmy jeden numer ,,Gdińsczi Klëczi”. Na naszej stronie 

internetowej zamieściliśmy ponadto wiele nowych artykułów związanych z działalnością 

bieżącą. W skali wszystkich oddziałów ZKP to najbogatsza i najczęściej aktualizowana strona 

internetowa. Niebawem ruszą prace nad nową stroną internetową, ze względu na prace 

modernizacyjne prowadzone w tej kwestii przez ZG ZKP 

 Byliśmy współwydawcą książki Lecha Bądkowskiego Złoty sen / Złoté snienié – 

wydanej wspólnie z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 

a dofinansowaną przez Radę Dzielnicy Kamienna Góra. Społecznie prace nad książką 

wykonali członkowie i sympatycy naszego oddziału: Małgorzata Bądkowska, Andrzej            

i Marian Buslerowie, Mateusz Klebba i Felicja Baska-Borzyszkowska. 

 

Współpraca z mediami  

 

Epidemia COVID-19 sprawiła, że jeszcze mocniej współpracowaliśmy z mediami, 

prezentując materiały dotyczące kaszubskiej historii Gdyni oraz promujące naszą działalność. 

Wśród najważniejszych należy wymienić: 

 

1. Program w TVP 3 o dziejach Oksywia, Tedë jo 14.03.2020 – red. Karolina Raszeja. 

 

 

2. Program w TVP 3 o cyklu spacerów historyczno-krajoznawczych realizowanych przez 

KFK – Wielki Kack, Tedë jo 27.09.2020 – red. Karolina Raszeja. 

 

3. Program w TVP 3 o uroczystościach Abrahamowych oraz wystawie na placu 

Kaszubskim, Farwë Kaszëb 05.07.2020 – red. Damroka Kwidzińska. 

 

 

4. Program w TVP 3 o kaszubskich przewodnikach turystycznych i wystawie na placu 

Kaszubskim, Farwë Kaszëb, 21.06.2020 - red. Damroka Kwidzińska. 

 

5. Program „Damy radę, Karolina online” w TVP3 – o cyklu spacerów historyczno-

krajoznawczych realizowanych przez KFK, 22.07.2020 – red. Karolina Raszeja. 

 

6. Reportaż w Radio Gdańsk o spacerze historyczno-krajoznawczym po Witominie, Na 

szago, lipiec 2020 – red. Piotr Lessnau. 

 



7. 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. 

 

 

 

 

Prace remontowe w KFK 

 

Dodatkowo w miesiącach lipiec-sierpień wykonaliśmy prace remontowe w siedzibie 

Kaszubskiego Forum Kultury. W ich ramach: cyklinowano parkiet, odmalowano ściany, 

wymieniono piony wodociągowe w łazience + doprowadzono ciepłą wodę, wymieniono 

baterię łazienkową oraz oświetlenie, naprawiono kraty przed wejściem do KFK, w siedzibie 

umieszczono także fototapety nawiązujące do dawnej Gdyni oraz literatury kaszubskiej. Prace 

remontowe wykonaliśmy w dużym stopniu dzięki pracy społecznej naszych członków: 

Franciszka Gurskiego, Ryszarda Zinki, Andrzeja Buslera, Sławomira Pokriefke i Małgorzaty 

Bądkowskiej.  

 

 

 

Edukacja i współpraca z placówkami edukacyjnymi 

 

Ze względu na epidemię COVID-19 współpraca z placówkami edukacyjnymi była 

ograniczona. Mimo tego udało się zrealizować kilka spotkań z uczniami gdyńskich szkół 

podstawowych. Najwięcej pracy na tym polu wykonał członek Zarządu Jerzy Miotke, który 

odbył kilka spotkań w różnych placówkach naszego miasta, a także w KFK. 

 

 Współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim i kierunkiem Etnofilologia Kaszubska. 

Studentów tego kierunku gościliśmy kilkukrotnie w KFK, gdzie przybliżaliśmy im 

działalność samego Forum jak i naszego oddziału. 

Uczniowie SP 11 uczestniczyli w konkursie współorganizowanym przez nasz oddział i KFK 

‒ Méstër Bëlnégò Czëtaniô. 

W lutym 2020 roku przeprowadziliśmy w KFK warsztaty dla gdyńskich nauczycieli 

regionalistów. Poprowadziła je Elżbieta Pryczkowska. 

 

 

 

Współpraca z władzami miasta 

 

 Miasto Gdynia jest naszym kluczowym partnerem w działalności Kaszubskiego 

Forum Kultury jak i wielu innych przedsięwzięć.  

W czasie 100. Rocznicy urodzin Lecha Bądkowskiego, Dni Abrahamowych i Dni Morza, 

ulica Świętojańska została udekorowana kaszubskimi flagami. Podobnie działo się podczas 19 

marca, czyli Dnia Jedności Kaszubów. Byliśmy partnerem Rady Miasta Gdyni podczas 

kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Gdyni – włączając się w opiekę merytoryczną                    

i ufundowanie nagród. Członkiem jury był Andrzej Busler, a współprowadzącą radna Elżbieta 

Sierżęga – członkini naszego oddziału. 

 

 

 



Współpraca z Kościołem 

 

 Ze względu na pandemię współpraca była dość mocna ograniczona. Udało nam się 

jednak zorganizować część mszy św. z kaszubską liturgią słowa oraz nabożeństw majowych. 

Dzięki współpracy z parafią pw. Św. Michała Archanioła na Oksywiu udało się doprowadzić 

do powstania kolejnej tablicy historycznej. Ze względu na pandemię wielokrotnie nie 

mogliśmy uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych naszych członków. W maju 2020 

roku zorganizowaliśmy uroczystą mszę św. w intencji wszystkich członków naszego partu, 

którzy odeszli w tym czasie do wieczności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gdyńskiego Oddziału 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za okres  

od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 
 

 

 Zarząd Oddziału funkcjonował w następującym składzie: 

 

Prezes - Franciszek Gurski 

Wiceprezes - Andrzej Busler 

Wiceprezes - Judyta Śliwińska 

Sekretarz - Danuta Krygier 

Skarbnik - Renata Gleinert 

 

Członkowie: 

Dorota Haase 

Adam Labuhn 

Jerzy Miotke 

Sławomir Pokriefke 

Wioletta Talbierz 

Adam Witt 

 

Komisja Rewizyjna: 

 

Kazimierz Topoliński - przewodniczący 

Celina Kłodzińska 

Ewa Rathnów 

 

W czasie pandemicznym zebrania Zarządu odbywały się nieregularnie. Zarząd 

spotykał się kilkukrotnie w ciągu roku w większym pomieszczeniu Kaszubskiego Forum 

Kultury. Pandemia w dalszym ciągu sprawiła, że większość naszych zamierzeń nie mogła być 

zrealizowana w pełni. Podobnie jak w pierwszym roku pandemicznym znacząco 

przebudowaliśmy plan działania, koncentrując naszą aktywność na wydarzeniach 

odbywających się w plenerze, a także w bardziej bezpieczniejszej porze letniej.                       



Z powodu epidemii nie przeprowadziliśmy corocznego zebrania sprawozdawczego, natomiast 

po rocznej przerwie wręczyliśmy Medale Srebrna Tabakiera Abrahama. 

Oddział obecnie liczy 193 członków, skupionych w czterech kołach: Cisowa 

(przewodnicząca Teresa Zinka), Północ (przewodniczący Edward Jastrzębski), Śródmieście 

(przewodniczący Sławomir Pokriefke) i Wielki Kack (przewodnicząca Izabela Denc). 

Ponadto przy naszym oddziale działa Klub Rodzin Trzebiatowskich. ZKP Gdynia sprawuje 

patronat nad Zespołem Pieśni i Tańca „Gdynia” (kierownik Danuta Powalisz) Chórem 

Męskim ,,Dzwon Kaszubski” (pod dyrekcją Piotra Klemenskiego) oraz Zespołem „Fala” 

(kierownik Stanisław Tempski – zmarł w końcówce 2021 roku). 

 

 

Ważne rocznice 

 W 2021 roku przypadły ważne rocznice i uroczystości, które staraliśmy się                  

w szczególny sposób podkreślić naszą działalnością: 

‒ 17 kwietnia, w przeddzień dziesiątej rocznicy śmierci Wojciecha Kiedrowskiego 

(1937‒2011), niezwykle zasłużonego dla Kaszub wydawcy, twórcy Kary Remusa, Arkuna 

i Oficyny Czëc, wieloletniego redaktora naczelnego miesięcznika „Pomerania” i działacza 

kaszubskiego ‒ w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach została odsłonięta tablica 

upamiętniająca Jego postać. Ze względu na obostrzenia pandemiczne uroczystość miała 

ograniczony wymiar). Projekt został zrealizowany dzięki współpracy trzech oddziałów 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z miast, z którymi Wojciech Kiedrowski związał różne 

etapy swego życia: Gdyni, Gdańska oraz Kartuz. Tablica zawisła na budynku Muzeum 

Kaszubskiego w Kartuzach, które wspólnie z Miastem Kartuzy było partnerem w realizacji 

tego przedsięwzięcia. Autorem projektu pamiątkowej tablicy, w której centrum znalazł się 

okazały element rzeźbiarski w postaci gryfa kaszubskiego jest dr hab. Tomasz Sobisz – 

prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wzorem zabytkowych tablic epitafijnych, 

wykonana została z wapienia olandzkiego. Głównym koordynatorem prac związanych ze 

wspomnianą rocznicą ze strony naszego oddziału był Andrzej Busler. 

Poza pamiątkową tablicą powstała również książka autorstwa Andrzeja Buslera Wojciech 

Kiedrowski (1937‒2011). Działalność wydawnicza: Kara Remusa, Arkun i Oficyna 

Czëc wydana przez Kaszubskie Forum Kultury w Gdyni i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 



Podczas uroczystości w Kartuzach zainaugurowano także wystawę Kadry życia Wojciecha 

Kiedrowskiego, w kolejnym miesiącu była ona prezentowana w Kaszubskim Forum Kultury 

w Gdyni. Wystawa była wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach      

i Kaszubskiego Forum Kultury.  

 

‒ 14 maja została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Antoniemu 

Jasińskiemu (1887‒1949) – pierwszemu chylońskiemu sołtysowi i wójtowi po 1920 roku. 

Inicjatorką umieszczenia tablicy na rodzinnym domu Jasińskich była Teresa Rdzeń-Jasińska, 

najmłodsza córka Antoniego. W projekt aktywnie włączył się Gdyński Oddział Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego oraz Kaszubskie Forum Kultury. Była to kolejna inicjatywa 

gdyńskich Kaszubów w ostatnich latach związana z pielęgnowaniem pamięci o wójcie 

Antonim Jasińskim – w 2014 roku na Cisowej nastąpiło nadanie nazwy węzłowi 

komunikacyjnemu imienia Antoniego Jasińskiego, natomiast w tym samym roku na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 40 w Chyloni posadzono dąb imienia A. Jasińskiego. 

 

‒ w maju 2021 roku odbyły się dwie ważne uroczystości, które łączy ze sobą postać 

inż. Tadeusza Wendy. Pierwsza z nich miała miejsce 28 maja i upamiętniła wydarzenie 

sprzed stu lat, kiedy to (dokładnie 29 maja 1921 r.) ówczesny kapelan Marynarki Wojennej 

bł. ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń odprawił polową Mszę św. z okazji rozpoczęcia 

budowy „Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków” zaprojektowanego 

przez Tadeusza Wendę. Zarówno Mszę sprzed wieku, jak i zasługi wielkiego inżyniera 

wspominano podczas rocznicowej Eucharystii w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy i św. Piotra Rybaka przy ul. Portowej 2 w Gdyni oraz podczas odsłonięcia tablicy 

na cokole Krzyża Rybackiego (noszącego imię Tadeusza Wendy) przy ul. Waszyngtona 38. 

Wydarzenie zorganizowała Parafia Wojskowa w Gdyni we współpracy z Komendą Portu 

Wojennego oraz Duszpasterstwem Ludzi Morza – Centrum Stella Maris. 

Z kolei 29 maja został odsłonięty pomnik inż. Wendy na Molo Rybackim. Jego twórcami 

są absolwenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Maciej i Anita Jagodzińscy-

Jagenmeer. W wydarzeniach upamiętniających Tadeusza Wendę wzięły udział jego dwie 

wnuczki: Hanna Wenda-Uszyńska oraz Krystyna Rykowska. W obu uroczystościach brała 



udział delegacja Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wraz z pocztem 

sztandarowym. 

‒ Uroczystości Abrahamowe: 19 czerwca w kościele pw. Michała Archanioła na Oksywiu 

odbyła się uroczysta msza św. w intencji A. Abrahama oraz składanie kwiatów na jego 

grobie. Podczas tego wydarzenia odsłonięto kolejną tablicę historyczną w pobliżu oksywskiej 

świątyni. Nawiązuje ona do dziejów oksywskiej parafii. Przy tych pracach uczestniczyli 

społecznie nasi członkowie: Andrzej Busler, Franciszek Gurski, Jerzy Miotke, Danuta 

Krygier oraz firmy: Stal-Complex Czesław Toruńczaka i CZEC Księgarnia Kaszubsko-

Pomorska Małgorzaty Bądkowskiej. Parę dni później, 23 czerwca gdyńscy Kaszubi składali 

kwiaty pod pomnikiem Antoniego Abrahama w rocznicę jego śmierci. W związku z tym 

wydarzeniem ul. Świętojańska na odcinku od 10 Lutego do placu Kaszubskiego została 

udekorowana kaszubskimi flagami. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem A. Abrahama 

prezes Kaszubskiego Forum Kultury Andrzej Busler wspólnie z Marcinem Scheibe dokonali 

symbolicznego otwarcia czwartej części plenerowej wystawy Serce Gdyni ‒ plac Kaszubski 

i jego mieszkańcy w dawnej fotografii.  

31 lipca w Sali Cechu Rzemiosła w Gdyni odbyło się wręczenie Medali Srebrna Tabakiera 

Abrahama. Jego kapituła postanowiła uhonorować tym wyróżnieniem w 2021 roku 

następujące osoby: Marzenę Graczyk – muzyk i dyrygentkę Chóru Rumianie, o. prof. Adama 

Ryszarda Sikorę OFM – tłumacza Pisma Świętego na język kaszubski oraz Alfonsa Klepina – 

działacza kaszubskiego ze Słupska. 

‒ 1 września, w kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyła się uroczystość 

odsłonięcia tablicy i nadania nazwy nowemu gdyńskiemu parkowi – im. Franciszka 

Ornassa, nauczyciela, podporucznika Wojska Polskiego i obrońcy Gdyni w 1939 roku. 

Została ona zorganizowana przez Radę Dzielnicy Wielki Kack, Zrzeszenie Kaszubsko-

Pomorskie Oddział w Gdyni i Kaszubskie Forum Kultury. Partnerem w organizacji tego 

przedsięwzięcia było Miasto Gdynia. Na uroczystość przybyli m.in. prezydent Gdyni 

Wojciech Szczurek, wiceprezydent Gdyni Michał Guć, radni Rady Miasta Gdyni: Anna 

Szpajer, Lechosław Dzierżak i Sebastian Jędrzejewski, członkowie rodziny Ornass – na czele 

z Teresą-Kamilą Thiel Ornass i Danutą Thiel-Melerską oraz przedstawiciele reprezentujący 

parlamentarzystów: senatora RP Sławomira Rybickiego oraz posła Marka Biernackiego. 

Cieszy także fakt, że uroczystość zgromadziła liczne grono mieszkańców Wielkiego Kacka, 



członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, nauczycieli wraz z uczniami oraz delegację 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej PKM im. Ks. Antoniego Muchowskiego.  

W dalszej części uroczystości głos zabierali: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Teresa-

Kamila Thiel-Ornass, radny Rady Dzielnicy Wielki Kack Kajetan Lewandowski i Andrzej 

Busler – prezes Rady Oddziałów Północnych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

‒ Uroczystości Piaśnickie: 3 października br. w Lesie Piaśnickim – miejscu kaźni kilkunastu 

tysięcy Kaszubów i Pomorzan oraz innych nacji – odbyły się uroczystości patriotyczno-

religijne ku czci pomordowanych w czasie II wojny światowej. Głównym punktem 

uroczystości była Msza św. celebrowana pod przewodnictwem abpa Tadeusza 

Wojdy.  W trakcie uroczystości gdyńskie delegacje złożyły kwiaty pod symbolicznym 

Grobem Gdynianina. Wśród przedstawicieli naszego miasta znaleźli się m.in. Radny Miasta 

Gdynia Zenon Roda, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Małgorzata 

Zwiercan, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Gdyni Franciszek Gurski.  

W ciągu roku – członek Zarządu Jerzy Miotke opiekował się Grobem Gdynianina wykonując 

kilkukrotnie prace porządkowe.  

‒ w 102. rocznicę powstania 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego delegacja Zarządu gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 

Kaszubskiego Forum Kultury, Rady Miasta Gdyni oraz Senatora RP Sławomira Rybickiego 

spotkała się 8 października nad grobem mjr. Leona Kowalskiego na Cmentarzu Witomińskim 

w Gdyni. Złożono kwiaty i zapalono znicze. W ten sposób uczczono pamięć pomorskich 

żołnierzy walczących w wojnie polsko-bolszewickiej. 

‒ 11 listopada 2021 roku przedstawiciele gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystościach z okazji 103. 

Rocznicy Odzyskania Niepodległości, która odbyła się w Gdyni-Obłużu przy pomniku 

Pamięci Rozstrzelanych Harcerzy. 

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Andrzeja 

Boboli celebrowaną przez ks. prałata dr. Sławomira Decowskiego. Potem nastąpiło złożenie 

wieńców i zniczy na grobach poległych w obronie ojczyzny na cmentarzu parafialnym. 

Dalsza część uroczystości odbyła się przy pomniku Pamięci Rozstrzelanych Harcerzy. 

W imieniu władz Miasta Gdyni przemawiała wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni – 

Elżbieta Sierżęga. Przemówienia wygłosili także: prezes OSP przy Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Miejskiej w Gdyni – Zdzisław Kędziora i przewodniczący Rady Dzielnicy 



Obłuże – Jan Gumiński. Uroczystość odbyła się w asyście pododdziału honorowego OSP 

i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy PKM w Gdyni oraz licznych pocztów 

sztandarowych. Organizatorami obchodów byli: Ochotnicza Straż Pożarna i Młodzieżowa 

Drużyna Pożarnicza przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Rada Dzielnicy 

Obłuże oraz Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu. 

‒ 11 grudnia 2021 roku odbyły się uroczystości związane z 65-leciem powołania 

gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Rozpoczęto je mszą 

św. z kaszubską liturgią słowa w intencji członków partu w kościele pw. Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i Św. Piotra Rybaka w Gdyni. Mszę celebrował ks. prałat Stanisław 

Megier. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prezes Zarządu Głównego Jan 

Wyrowiński, przedstawiciele władz Miasta Gdyni na czele z wiceprzewodniczącą Rady 

Miasta Gdyni Elżbietą Sierżęgą, radni miejscy: Anna Szpajer i Zenon Roda, starszy Cechu 

Rzemiosła w Gdyni Adam Wika-Czarnowski oraz delegacje z sąsiednich oddziałów ZKP – 

Rumi, Redy, Kosakowa i Szemuda. Gratulacje z okazji rocznicy gdyńskiego partu złożyli: 

prezes ZG ZKP Jan Wyrowiński, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Elżbieta Sierżęga 

oraz w imieniu senatora RP Sławomira Rybickiego – przedstawiciela Kaszubskiego Zespołu 

Parlamentarnego – członek Zarządu ZKP Gdynia Adam Labuhn. Po tej części nastąpiło 

uroczyste wręczenie legitymacji nowym członkom gdyńskiego oddziału ZKP. Podziękowania 

za wieloletnią pracę samorządową i społeczną przekazano Stanisławowi Borskiemu. 

Przez wiele lat pełnił różne funkcje: wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni, 

przewodniczącego Rady Dzielnicy Wielki Kack oraz członka Zarządu ZKP Gdynia. 

Po tej części uroczystości historię gdyńskiego oddziału ZKP zaprezentował prezes KFK 

Andrzej Busler.  

Kilka dni wcześniej, 28 października, w Gdańsku odbył się jubileusz 65-lecia ZG ZKP. Nasza 

delegacja i poczet sztandarowy uczestniczyły w uroczystej mszy św. w kościele mariackim 

celebrowanej przez arcybiskupa Tadeusza Wojdę oraz w dalszych uroczystościach w kościele 

św. Jana – centrum Nadbałtyckiego Centrum Kultury.  

 

 

 

 

 



Kultura 

 

 Działalność kulturalną rozwijano głównie poprzez Kaszubskie Forum Kultury, które 

także było bardzo mocno ograniczone w swej działalności przez epidemię COVID-19. 

Dużym powodzeniem cieszyły się organizowane w plenerze przez KFK spacery historyczno-

krajoznawcze (lipiec-październik). Uczestniczyło w nich każdorazowo od 50, do przeszło 100 

osób. Odbywały się one na następujących trasach: 

 

‒ 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 ul. Witomińskiej 

Przewodnikami byli: Jarosław Ellwart, Andrzej Busler, Piotr Kalka i Marcin Scheibe. 

W KFK zorganizowaliśmy wiele spotkań, spora część z nich ze względu na obostrzenia 

pandemiczne odbywała się w formie zdalnej: 

‒ wspomnienia o ks. Hilarym Jastaku w 21. rocznicę śmierci, 

‒ serce dawnej Gdyni – spotkanie z Marcinem Scheibe, 

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

wydawnicza: Kara Remusa, Arkun i Oficyna Czëc, 

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

Doroty Ozy Kareckiej Diany Lenart, 

‒ promocja książki Dariusza Majkowskiego Pòd òkã Jastrë, 

‒ promocja książki Emilii Becker Siedem kolorów wspomnień, 

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

Lata 1945- 1947, od płk. Siergiejenki do sfałszowanych wyborów, 

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

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

Ignacego Szutenberga, 



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

Szymichowskiego, 

‒ spotkanie autorskie z Adelą Kiuk-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. 

 

W siedzibie KFK zorganizowaliśmy kilka wystaw związanych z różnymi działami 

kaszubszczyzny: 

‒ wystawa malarstwa „Poczet pisarzy kaszubskich, 

‒ wspomniana wcześniej wystawa fotograficzna o Wojciechu Kiedrowskim w dziesiątą 

rocznicę śmierci, 

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

‒ dzieła poplenerowe twórców ludowych, 

‒ „Współczesny regionalny ruch chóralny”. 

 

W sierpniu, w ramach kolejnego pleneru – gościliśmy twórców ludowych. W jego 

ramach powstało wiele prac malarskich, a Andrzej Busler, Franciszek Gurski, Danuta Krygier 

i Jerzy Miotke oprowadzali gości w wielu wybranych miejscach Gdyni.  

Dodatkowo nawiązaliśmy współpracę z Trójmiejskim Klubem Tygodnika Powszechnego. W jej 

ramach, 7 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie online „Idee Lecha Bądkowskiego dziś”. 

Do rozmowy o tym wybitnym Pomorzaninie zaproszono Sławinę Kosmulską (córkę Lecha 

Bądkowskiego, autorkę książki (Nie)znane życie figuranta Lecha Bądkowskiego i działaczkę 

społeczną, dawną prezeskę Klubu Studenckiego „Pomorania”, członkinię ZKP 

Gdynia), Aleksandra Halla (polityka, historyka, działacza opozycji w PRL, współzałożyciela 

Ruchu Młodej Polski, uczestnika obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku, ministra w rządzie 

Tadeusza Mazowieckiego, posła na Sejm I i III kadencji), Andrzeja Buslera (dziennikarza 

i działacza kaszubsko-pomorskiego, autora książki Lech Bądkowski w wywiadach 

radiowych oraz wielu artykułów związanych z tą postacią, prezesa Kaszubskiego Forum 

Kultury w Gdyni i przewodniczącego Rady Partów Północnych Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego). Rozmowę prowadziła red. Maria Mrozińska (dziennikarka, członkini zespołu 



redakcyjnego „Samorządności” w 1981 roku oraz współtwórczyni filmu dokumentalnego 

„Kryptonim Inspirator” (2005) związanego z Lechem Bądkowskim). 

Drugim spotkaniem z tego cyklu przygotowanym przez Klub „Tygodnika Powszechnego 

Trójmiasto” był temat „Kaszuby w XXI”, którego moderatorem był Dariusz Majkowski, 

a jako eksperci zostali zaproszeni: Tomasz Fopke (dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie), Ewelina Stefańska (przewodnicząca zespołu 

ds. polityki młodzieżowej Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego) oraz Andrzej 

Busler (prezes KFK). Wśród poruszanych kwestii znalazły się m.in.: rola młodzieży w ruchu 

kaszubskim, edukacja, świadomość kaszubska, literatura, muzyka i media. Uczestnicy 

rozmowy próbowali również znaleźć odpowiedź na pytania, co znaczy być Kaszubą w XXI 

w., kto może być Kaszubą i jakie są obecnie granice Kaszub. Nie zabrakło też dyskusji 

o przyszłości kaszubskiej tożsamości i kultury, a zwłaszcza języka kaszubskiego. 

 

Wspólnie z Filharmonią Kaszubską w Wejherowie zrealizowano film przybliżający 

kaszubskie obrzędy nocy świętojańskiej. Głównym narratorem i ekspertem, który wystąpił w 

tym dokumencie był Andrzej Busler. Zdjęcia do filmu wykonano w Osadzie Słowiańskiej 

w Sławutowie. 

W końcu czerwca 2021 roku swą działalność rozpoczęła Fundacja „Samorządność” 

im. Lecha Bądkowskiego. Jej głównym celem będzie propagowanie myśli i dorobku Lecha 

Bądkowskiego. Na czele Zarządu Fundacji stanęły: Sławina Kosmulska (prezeska – członkini 

ZKP Gdynia), Małgorzata Biernat (wiceprezeska) i Ewelina Stefańska (wiceprezeska). 

W skład Rady Fundacji weszli: Jan Wyrowiński, Kazimierz Kleina, Aleksander Hall, Cezary 

Obracht-Prondzyński i Andrzej Busler. Wśród planów Zarządu znalazły się projekty 

edukacyjne, wznowienia i wydawanie książek, nagrywanie słuchowisk, wykłady, spotkania 

i debaty. Działalność będzie oczywiście mocno nakierowana na regionalizm kaszubsko-

pomorski, promocję postaw obywatelskich ‒ otwartych na innego człowieka. Inauguracja 

działalności Fundacji odbyła się 25 czerwca 2021 roku w siedzibie Kaszubskiego Forum 

Kultury w Gdyni. KFK będzie jednym z głównych partnerów „Samorządności” Lecha 

Bądkowskiego. W ramach tej współpracy dwa miesiące później powstał cykl filmów 

„Autorytety”, nawiązujący do idei bliskich Lechowi Bądkowskiemu (1920‒1984) ‒ 

żołnierzowi, pisarzowi i działaczowi kaszubsko-pomorskiemu. Przygotowano je z myślą 

o kolejnych pokoleniach Pomorzan. Wykłady wygłosili m.in. Sławina Kosmulska, 



prof. Daniel Kalinowski, prof. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. Aleksander Hall, dr Dorota 

Strzałkowska, Ewelina Stefańska, dr Grzegorz Grzelak, Ranko Hoffmann. Prelegentami byli 

również przedstawiciele Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni: Andrzej Busler i dr Dariusz 

Majkowski, którzy rozmawiali na temat: Wpływ aktywności literackiej Lecha Bądkowskiego 

na promocję Kaszub i Pomorza. Omawiali zarówno publikacje współzałożyciela Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego, jak i jego tłumaczenie na język kaszubski „Życia i przygód 

Remusa” czy organizację Spotkań Literackich we Wdzydzach Kiszewskich. Nie zabrakło też 

wątku promowania przez Bądkowskiego kaszubskich literatów. 

 

Kaszubskie Forum Kultury włączyło się także w akcję związaną ze Świętem Kociewia 

– 10 lutego. Członkowie naszego oddziału: Małgorzata Bądkowska i Andrzej Busler 

uczestniczyli w kociewskiej konferencji „Oblicza regionalizmu we współczesnej szkole. 

Dobre praktyki, inspiracje, motywacja„. Z tej okazji KFK przygotowało krótki film 

prezentujący naszą działalność na rzecz Kociewia. Zwróciliśmy szczególną uwagę 

na księgozbiór KFK, w którym można znaleźć wiele publikacji omawiających historię, 

tradycje, kulturę kociewską. Przypomnieliśmy też, że w Kaszubskim Forum Kultury 

odbywały się spotkania z autorami, twórcami, historykami związanymi z Kociewiem. 

W KFK kontynuowaliśmy kurs języka kaszubskiego dla dorosłych prowadzony przez 

dr. Dariusza Majkowskiego. Zajęcia odbywały się w formie mieszanej – zdalnej                       

i stacjonarnej.  

Kolejnym ważnym, kontynuowanym przedsięwzięciem w KFK był cykliczny kurs 

haftu kaszubskiego, jego unikatowej odmiany tzw. złotnicy (haft złotą i srebrną nicią). Zajęcia 

prowadziła twórczyni ludowa, mistrzyni haftu kaszubskiego Danuta Niechwiadowicz. 

Pokłosiem tych działań było wiele nagród zdobytych przez uczestniczki kursu                        

w Wojewódzkim Konkursie Haftu Kaszubskiego w Lini oraz Powiatowo-Miejskim 

Konkursie Haftu Kaszubskiego w Wejherowie. Wśród zwycięzców znalazły się nasze 

hafciarki: Beata Butowska Beata, Pankau Mariola, Rathnów Ewa, Niechwiadowicz Danuta, 

Sosnowska Jolanta, Sosnowska-Morawska Agnieszka i Izabella Denc. 

 

 

 



Edukacja i współpraca z placówkami edukacyjnymi 

 

Ze względu na epidemię COVID-19 współpraca z placówkami edukacyjnymi była 

ograniczona. Mimo tego udało się zrealizować kilka spotkań z uczniami gdyńskich szkół 

podstawowych. Najwięcej pracy na tym polu wykonali członkowie partu: Jerzy Miotke, 

Andrzej Busler i Małgorzata Bądkowska którzy odbyli kilka spotkań w różnych placówkach 

naszego miasta, w KFK, a także w terenie. 

 

 Współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim i kierunkiem Etnofilologia Kaszubska. 

Studentów tego kierunku gościliśmy w 2021 roku kilkukrotnie w KFK, gdzie przybliżaliśmy 

im działalność samego Forum jak i naszego oddziału. 

 

11 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni odbył 

się finał VI Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy o regionie”. Konkurs został objęty 

patronatem naukowym przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, natomiast 

patronat honorowy sprawowali: Marszałek Województwa Pomorskiego, Kuratorium Oświaty 

w Gdańsku, Polska Izba Turystyki Oddział w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdyni, Zrzeszenie 

Kaszubsko Pomorskie w Gdyni oraz Kaszubskie Forum Kultury. 

W jury zasiedli: dr Monika Gut-Winiarska z Wyższej Szkoły Turystki i Hotelarstwa 

z Gdańska, Jolanta Głodowska ze Szkoły Podstawowej nr 26 z Gdyni, Bogdan Donke 

z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,  Krzysztof Nowocin z firmy Exit 

oraz Andrzej Busler – prezes Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni. 

Mimo czasu pandemicznego i związanych z tym utrudnień, do finału zakalikowało się siedem 

uczestniczek z następujących szkół województwa pomorskiego: I Liceum 

Ogólnokształcącego w Kartuzach, I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie, Zespołu 

Szkół Technicznych w Słupsku, II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi, Zespołu Szkół 

Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Sierakowicach oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku. 

Podczas finału uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o województwie pomorskim, a następnie 

przedstawiali w formie prezentacji multimedialnej wybrane miejsce w regionie. Spośród 

finalistów jury wyłoniło trójkę laureatów: 

 



I miejsce – Marzena Krapkowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach 

II miejsce – Nikola Bronk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 

III miejsce – Karolina Jankowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie. 

Uczniowie SP 11 uczestniczyli w konkursie współorganizowanym przez nasz oddział   

i KFK ‒ Méstër Bëlnégò Czëtaniô. Kilka dni później ‒ 10 grudnia w Muzeum Piśmiennictwa 

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (główny organizator) odbył się finał tego 

konkursu. Wśród ponad stu finalistów nie zabrakło również przedstawicieli Gdyni, którzy 29 

listopada zajęli czołowe miejsca w eliminacjach powiatowych, jakie odbyły się w siedzibie 

Kaszubskiego Forum Kultury. Szczególnym sukcesem zakończyła się rywalizacja w kategorii 

dorosłych. Drugie miejsce zajął Paweł Wittbrodt – zwycięzca gdyńskich eliminacji, 

a wyróżnienie zdobył Brunon Król, który od kilku lat uczęszcza na zajęcia języka 

kaszubskiego organizowane przez KFK. Warto również podkreślić, że KFK było jednym 

z fundatorów konkursowych nagród. 

 

7 września 2021 roku w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Gdyni odbyło się spotkanie inaugurujące projekt Bëlny Mecenas – 

Prawniczy Program Stażowy / Mecenas Prawniczy Program Stażowy. 

 

Jest on adresowany do studentów WSAiB w najbliższym roku akademickim. Jest to ciekawy 

i innowacyjny przykład współpracy sektora przedsiębiorców ‒ czterech trójmiejskich 

kancelarii prawniczych: INTESA Małkowski Wojdak i Partnerzy Radcowie 

Prawni z Gdańska, Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Jacek 

Jerzemowski z Gdańska, Żuraw Gierszewski spółka jawna z Gdańska oraz Burzak Okoń 

i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa z Gdyni z sektorem 

pozarządowym ‒ Nadbałtyckim Stowarzyszeniem „Trans-Misja”, Zrzeszeniem Kaszubsko-

Pomorskim Oddziałem w Gdyni oraz Kaszubskim Forum Kultury. Ostatnim niezwykle 

ważnym partnerem scalającym te działania jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu 

w Gdyni, a w szczególności Wydział Prawa i Administracji tej uczelni. 

Głównym celem projektu jest stworzenie uzupełniającej oferty edukacyjnej dla studentów 

prawa i administracji z naciskiem na praktyczną stronę zawodu w różnych aspektach 

związanych z tą dziedziną – prawem autorskim, dotyczącym nieruchomości, spółek itp. 

Ta różnorodna oferta wynika z faktu, że każda z powyższych kancelarii specjalizuje się 



w innej dziedzinie prawa. Twórcy projektu Bëlny Mecenas związali bardzo mocno swe 

działania z szeroko pojętą kaszubszczyzną. Część wykładów jest związana z jej obecnym 

statusem prawnym, a także różnymi systemami, które funkcjonowały na terenie Kaszub m.in. 

w państwie pruskim oraz dawnych, niefunkcjonujących już zwyczajach, np. prawo sztrądowe. 

Studenci otrzymają także wiele wiedzy o współczesnych Kaszubach – literaturze, mediach, 

instytucjach kultury itp. Obecnie powstaje kaszubskojęzyczna wersja strony internetowej 

promującej projekt. 

Podczas inauguracji projektu i podpisania porozumienia w sprawie współpracy gospodarzem 

spotkania był dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB dr Paweł Chyc. Szczegóły 

planowanych działań przedstawili ich główni pomysłodawcy ‒ Krzysztof Koruba, prezes 

Stowarzyszenia Nadbałtyckie Stowarzyszenie Trans-Misja i mec. Michał Widawski 

W 2021 roku kolejny raz realizowaliśmy wspólnie z Akwarium Gdyńskim projekt 

Kaszuby na fali 2019 / Kaszëbë na walë dofinansowany przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, jest on jedyną w swoim rodzaju formą edukacji przyrodniczo-

językowej. W jego ramach 50 grup z różnych części Kaszub miało okazję zapoznać się z 

biologią morza w języku kaszubskim. Łącznie z oferty w 2021 roku skorzystało około 1500 

dzieci.  

 

Współpraca z władzami miasta 

 

 Miasto Gdynia jest naszym kluczowym partnerem w działalności Kaszubskiego 

Forum Kultury jak i wielu innych przedsięwzięć. Podczas Dni Abrahamowych i Dni Morza, 

ulica Świętojańska została udekorowana kaszubskimi flagami. Podobnie działo się podczas 19 

marca, czyli Dnia Jedności Kaszubów. Byliśmy partnerem Rady Miasta Gdyni podczas 

kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Gdyni – włączając się w opiekę merytoryczną i 

ufundowanie nagród. Członkiem jury i komitetu organizacyjnego był Andrzej Busler, a 

współprowadzącą radna Elżbieta Sierżęga – członkini naszego oddziału. 

 

W drugiej części 2021 roku przeprowadziliśmy wspólny projekt z Radą Dzielnicy Kamienna 

Góra. W jego ramach odbyły się dwa spotkania: o dziele Aleksandra Majkowskiego Żëcé 

i przigòdë Remùsa, które przybliżyli Dariusz Majkowski i Andrzej Busler oraz koncert Pieśni 

o Gdyni w wykonaniu Tomasza Fopke i Ryszarda Borysionka. 



Współpraca z Kościołem 

 

 Ze względu na pandemię współpraca była dość mocna ograniczona. Udało nam się 

jednak zorganizować część mszy św. z kaszubską liturgią słowa oraz nabożeństw majowych. 

Dzięki współpracy z parafią pw. Św. Michała Archanioła na Oksywiu udało się doprowadzić 

do powstania kolejnej tablicy historycznej. 

 

Wycieczki i zjazdy 

 

11 września członkowie Koła ZKP Gdynia Wielki Kack odbyli wycieczkę 

na Kociewie. Wśród odwiedzonych punktów znalazły się w pierwszej części: miejsce 

martyrologii Pomorzan w 1939 roku – Las Szpęgawski, okolice jez. Jamertal zwane inaczej 

jez. Płaczewskim. We wspomnianych lasach niemiecki okupant wymordował w latach 1939-

1940 około 7-8 tys. Pomorzan – z Kociewia i Kaszub. O historii Szpęgawska i Owidza 

opowiadał prezes Kaszubskiego Forum Kultury Andrzej Busler. Głównym organizatorem 

wycieczki był prezes oddziału Franciszek Gurski.  

W sierpniu członkowie oddziału wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli 

Światowym Zjeździe Kaszubów w Pucku, natomiast w październiku w II Kongresie Młodych 

Kaszubów w Wejherowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gdyńskiego Oddziału 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za okres  

od 1 stycznia do września 2022 roku 

 

 

 Zarząd Oddziału funkcjonował w następującym składzie: 

 

Prezes - Franciszek Gurski 

Wiceprezes - Andrzej Busler 

Wiceprezes - Judyta Śliwińska 

Sekretarz - Danuta Krygier 

Skarbnik - Renata Gleinert 

 

Członkowie: 

Dorota Haase 

Adam Labuhn 

Jerzy Miotke 

Sławomir Pokriefke 

Wioletta Talbierz 

Adam Witt 

 

Komisja Rewizyjna: 

 

Kazimierz Topoliński - przewodniczący 

Celina Kłodzińska 

Ewa Rathnów 

 

W czasie pandemicznym zebrania Zarządu odbywały się nieregularnie. Zarząd 

spotykał się kilkukrotnie w ciągu roku w większym pomieszczeniu Kaszubskiego Forum 

Kultury. Oddział obecnie liczy 198 członków, skupionych w czterech kołach: Cisowa 

(przewodnicząca Teresa Zinka), Północ (przewodniczący Edward Jastrzębski), Śródmieście 

(przewodniczący Sławomir Pokriefke) i Wielki Kack (przewodnicząca Izabela Denc). 

Ponadto przy naszym oddziale działa Klub Rodzin Trzebiatowskich. ZKP Gdynia sprawuje 



patronat nad Zespołem Pieśni i Tańca „Gdynia” (kierownik Danuta Powalisz) Chórem 

Męskim ,,Dzwon Kaszubski” (pod dyrekcją Piotra Klemenskiego) oraz Zespołem „Fala” 

(kierownik Adrianna Miętka). 

 

 

Ważne rocznice i wydarzenia 

 W 2022 roku przypadły ważne rocznice i uroczystości, które staraliśmy się                  

w szczególny sposób podkreślić naszą działalnością: 

‒ Oddział włączył się w działania związane z pomocą Ukrainie. KFK stało się miejscem 

zbiórki darów, akcja była prowadzona we współpracy z GCOP. 

Zorganizowaliśmy wycieczkę do Gdańska dla ponad 20-osobowej grupy uchodźców              

z Ukrainy. W je ramach 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. 

W kwietniu współorganizowaliśmy koncert charytatywny „Kaszubi - Ukrainie”, który odbył 

się w Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni. Na scenie wystąpił Zespół Pieśni           

i Tańca „Gdynia”.  

‒  Podobnie jak w latach ubiegłych dzięki współpracy z Miastem Gdynia 19 marca ‒  w Dzień 

Jedności Kaszubów, ulica Świętojańska została udekorowana kaszubskimi flagami, a prezes 

KFK Andrzej Busler udzielił wywiadu dla TVP Gdańsk na temat tego święta. 

‒ W maju poczet sztandarowy wraz prezesem oddziału Franciszkiem Gurskim uczestniczył    

w uroczystościach w Baninie związanych z odsłonięciem tablicy poświęconej ofiarom 

systemów totalitarnych: hitleryzmu i stalinizmu. 

‒ Zorganizowaliśmy „Uroczystości Abrahamowe”: wykonaliśmy tablicę o tematyce 

historycznej związanej z dziejami Oksywia,  przygotowaliśmy kolejną edycję wystawy 

plenerowej na placu Kaszubskim pt. „Serce Gdyni ‒ plac Kaszubski i jego mieszkańcy           

w dawnej fotografii”. Wystawę przygotowaliśmy wspólnie z Marcinem Scheibe, 

zorganizowaliśmy galę wręczenia nagród Medali Srebrna Tabakiera Abrahama, którą 

otrzymały: Weronika Korthals i Małgorzata Sokołowska. 

 



  

Kultura 

 

 Działalność kulturalną rozwijano głównie poprzez Kaszubskie Forum Kultury. Dużym 

powodzeniem cieszyły się organizowane kolejny raz w plenerze przez KFK spacery 

historyczno-krajoznawcze (lipiec-październik). Odbywały się one na następujących trasach: 

‒  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. 

W KFK zorganizowaliśmy wiele spotkań: 

‒  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. 

‒ Spotkanie z kaszubską poetką Małgorzatą Wątor. Autorka opowiadała o swoim 

najnowszym, kaszubskojęzycznym tomiku „Namienionô”. 

‒ Promocja książki albumu Jacka Dworakowskiego „Gdynia portret miasta na jawie 

i we śnie”. 

‒ 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.  

 



 

Następnie, 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. 

‒  Plener Stowarzyszenia Twórców Ludowych „Nad morzem”. 

W siedzibie KFK zorganizowaliśmy kilka wystaw związanych z różnymi działami 

kaszubszczyzny: 

‒  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”.  

‒ 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. 

‒ Wystawa poświęcona Józefowi Klebbie – polskiemu działaczowi społecznemu 

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

‒  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. 

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

zorganizowana wspólnie z Agencją Rozwoju Gdyni oraz Wyższą Szkołą Administracji 

i Biznesu. 

W KFK kontynuowaliśmy kurs języka kaszubskiego dla dorosłych prowadzony przez 

dr. Dariusza Majkowskiego. Zajęcia odbywały się w formie mieszanej – zdalnej                      

i stacjonarnej.  

Kolejnym ważnym, kontynuowanym przedsięwzięciem był cykliczny kurs haftu 

kaszubskiego, jego unikatowej odmiany tzw. złotnicy (haft złotą i srebrną nicią). Zajęcia 

prowadziła twórczyni ludowa, mistrzyni haftu kaszubskiego Danuta Niechwiadowicz. 

Pokłosiem tych działań było wiele nagród zdobytych przez uczestniczki kursu                         

w Wojewódzkim Konkursie Haftu Kaszubskiego w Lini oraz Powiatowo-Miejskim 

Konkursie Haftu Kaszubskiego w Wejherowie.  



 

Edukacja i współpraca z placówkami edukacyjnymi 

 

 Współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim i kierunkiem Etnofilologia Kaszubska. 

Studentów tego kierunku gościliśmy w 2022 roku kilkukrotnie w KFK, gdzie przybliżaliśmy 

im działalność samego Forum jak i naszego oddziału. 

Przeprowadziliśmy wykłady na temat obrazu współczesnych Kaszub oraz sytuacji prawnej 

języka kaszubskiego i Kaszubów w Wyższej Szkole Administracji i Biznesy. 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. 

Przeprowadziliśmy 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. 

Zorganizowaliśmy dwa warsztaty na temat kultury i literatury kaszubskiej dla klas trzecich 

Szkoły Podstawowej nr 6, dwa warsztaty „Kolorowe Kaszuby” dla uczniów ze Szkoły 

Podstawowej nr 11 w Gdyni, warsztaty językowe dla uczniów Katolickiej Szkoły 

Podstawowej im. Świętej Rodziny w Gdyni. Przeprowadzone we współpracy ze studentką 

etnofilologii kaszubskiej Małgorzatą Walasek, warsztaty na temat kultury i tradycji Kaszub 

przeprowadzone dla uczniów z Zespołu Szkół Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Gdyni 

Objęliśmy patronatem honorowym oraz współpracowaliśmy podczas finału VII 

Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy o regionie” zorganizowanym przez Zespół Szkół 

Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Współpraca z władzami miasta 

 

 Miasto Gdynia jest naszym kluczowym partnerem w działalności Kaszubskiego 

Forum Kultury jak i wielu innych przedsięwzięć. Podczas Dni Abrahamowych i Dni Morza, 

ulica Świętojańska została udekorowana kaszubskimi flagami. Podobnie działo się podczas   

19 marca, czyli Dnia Jedności Kaszubów. Byliśmy partnerem Rady Miasta Gdyni podczas 

kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Gdyni – włączając się w opiekę merytoryczną                    

i ufundowanie nagród. Członkiem jury i komitetu organizacyjnego był Andrzej Busler,            

a prowadzącą radna Elżbieta Sierżęga – członkini naszego oddziału. 

 

Współpraca z Kościołem 

 

 Ze względu na pandemię współpraca była dość mocna ograniczona. Udało nam się 

jednak zorganizować część mszy św. z kaszubską liturgią słowa oraz nabożeństw majowych. 

Dzięki współpracy z parafią pw. Św. Michała Archanioła na Oksywiu udało się doprowadzić 

do powstania kolejnej tablicy historycznej. 

 

Podziękowania 

 

Zarząd Oddziału pragnie wyrazić podziękowanie wszystkim członkom naszego partu  

i partnerom, członkom pocztu sztandarowego, pracownikom KFK, którzy włączali się 

aktywnie w ostatnich trzech latach w działalność kaszubsko-pomorską w różnych 

przestrzeniach. Były to niezwykle trudne lata w działalności ze względu na trwającą 

pandemię. 

 

 

 

 

 

 


