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FLORIAN CEYNOWA
ur. 4 maja 1817 w Sławoszynie w pow. 
puckim, zm. 26 marca 1881 
w Bukowcu k. Świecia–
pierwszy kaszubski działacz społeczny
i narodowy, pisarz, publicysta, 
wydawca, 
badacz folkloru i języka kaszubskiego, 
twórca pisowni kaszubskiej i
pierwszych kaszubskich utworów
literackich, zwany
„budzicielem Kaszub ”, z zawodu
lekarz.



Najważniejsze publikacje kaszubskie
W latach 60. XIX wieku Ceynowa wydał kilka śpiewników, katechizm luterański i porady 
lekarskie, wznowił też niektóre wcześniejsze swe teksty. Zasilił rosyjskie i czeskie 
publikacje etnograficzne. Założył, w całości napisał i wydał dwa roczniki czasopisma 
„Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mòvé”, które ukazały się w 1866 i 1868 w Świeciu, a jego 
numer trzynasty w 1879, prawdopodobnie w Poznaniu. Zawiera ono bogaty materiał 
historyczny, literacki, etnograficzny, a nawet polityczny, jest też dogłębnie studiowane 
przez pokolenia badaczy kaszubszczyzny i kaszubskiej prasy. W 1879 Ceynowa również 
wydał w Poznaniu Zarés do Grammatikj Kaŝébsko-Słovjnskjè Mòvé, czyli napisaną po 
niemiecku, prawdopodobnie w latach 50. XIX wieku, gramatykę języka kaszubskiego. 
Pod koniec wieku XX jej poprzednią wersję odnalazł w rosyjskich zbiorach i opracował 
prof. Aleksander Dmitriewicz Duliczenko
Ceynowa nie miał fachowego przygotowania etnograficznego, ale nadrabiał 
pracowitością, pasją i intuicją. Poruszał się po niezbadanym terenie, postępował 
niekiedy po omacku oraz popełniał błędy. Pisownię swych dzieł kilkakrotnie zmieniał i 
stopniowo komplikował. Starał się oddać brzmienie, bogactwo i subtelności języka 
kaszubskiego oraz odróżnić go od polszczyzny, ale nie dbał o przejrzystość i czytelność 
swych tekstów. Na samych Kaszubach mało go czytano i rozumiano, tym bardziej, że 
ostro krytykował wiodące warstwy społeczne: szlachtę i kler, zarzucając im uleganie 
germanizacji, nieróbstwo i marnotrawstwo oraz poniżanie chłopów. Jemu samemu 
zarzucanie odrywanie Kaszubów od sprawy polskiej, co nigdy nie było jego celem, 
przeciwnie, sam określił język kaszubski jako narzecze języka polskiego.
Jako lekarz bezpłatnie leczył i zaopatrywał w lekarstwa wiejską biedotę, a 
otrzymywane honoraria, gdy wydawały mu się zbyt wysokie w części zwracał.
Jego działalność nie przyniosła mu uznania ani zaszczytów. Tak za życia, jak i później
atakowano i oczerniano Ceynowę w prasie, głównie katolicko-narodowej.



Florian Ceynowa
zmarł na zawał serca 26 marca 1881 
w Bukowcu, a 
31 marca 1881 spoczął na cmentarzu
w pobliskim Przysiersku. 
Na jego grobie można przeczytać: Ś.p. 
Dr. Florjan Ceynowa / lekarz i literat.
Nie doczekał się uznania za życia, 
jednak pośmiertnie jest doceniany
wśród wszystkich Kaszubów.



HIERONIM DERDOWSKI
ur. 9 marca 1852 w Wielu w 
ówczesnym powiecie chojnickim, 
zm. 13 
sierpnia 1902 w Winonie, Minnes
ota, USA) – poeta kaszubski, 
humorysta, dziennikarz, wydawca
prasy emigracyjnej w USA.



Pochodził z zamożnej rodziny chłopskiej. Stryjem i
wychowawcą Derdowskiego był ks. Jan Derdowski, proboszcz
w Polskim Brzoziu w latach 1836-1851 oraz
w Kazanicach (1851-1886). Derdowski uczył się w kilku 
szkołach m.in. w progimnazjum w Kurzętniku oraz gimnazjach 
w Chojnicach, Braniewie, Chełmnie i Olsztynku, które 
ukończył w 1870. Później pracował w księgarni w Poznaniu, a 
także jako prywatny nauczyciel w Wielkopolsce i 
na Kaszubach. Od 1876 publikował artykuły i utwory literackie 
w „Gazecie Toruńskiej”. W 1879 zamieszkał w Toruniu. Wszedł 
wtedy do redakcji tej gazety, nawiązał także kontakt z 
czasopismem „Przyjaciel”. Przez pewien czas współpracował 
z Pawłem Stalmachemprzy wydawaniu Gwiazdki Cieszyńskiej. 
Z powodu szykan władz pruskich wyemigrował w 1885 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie w środowiskach polonijnych 
prowadził działalność społeczną i dziennikarską. 
W Detroit redagował „Gazetę Narodową” i „Pielgrzyma 
Polskiego”, zaś w Winonie od1886 „Wiarusa”.
Hieronim Derdowski jest autorempowiedzeń "Nie ma Kaszeb
bez Polonii, a bez Kaszeb Polsci", "Nigdë do zgubië nie
przyńdą Kaszubë" oraz autoremMarsza Kaszubskiego. Jest 
też patronem I LiceumOgólnokształcącego w Kartuzach.



Twórczość
O Panu Czorlińścim co do Pucka

po sece jachoł, Toruń 1880

Walek na jarmarku Toruń1883

Kaszube pod Widnem, Toruń 1883

Jasiek z Knieji, Toruń1884

Jasiek z Knieji i Szymek z Wiela w
podróży do Ameryki, Winona 
(USA) 1889 [w:]

"Wiarus", 1889

Nórcyk Kaszëbsczi, Winona (USA) 1897



ALEKSANDER MAJKOWSKI
ur. 17 lipca 1876 w Kościerzynie, 
zm. 10 lutego 1938 w Gdyni) –
kaszubski pisarz, dziennikarz, 

poeta i dramaturg, 
przywódca Towarzystwa 

Młodokaszubów, 
prezes Zrzeszenia Regionalnego 
Kaszubów, działacz społeczny, 
kulturalny, polityczny, doktor 

medycyny i lekarz.



Należał do najwybitniejszych
działaczy polskich i kaszubskich
na Pomorzu Gdańskim w 
czasie zaborów i po odzyskaniu
niepodległości. W 1912 roku
zamieszkał w Sopocie, gdzie
rok później utworzył Muzeum
Kaszubsko-Pomorskie 
mieszczące także bibliotekę z 
czytelnią oraz pracownię
haftów kaszubskich (przy ul. 
Bohaterów Monte Cassino 28). 
W 1921 roku ożenił się z 
Aleksandrą Starzyńską, opuścił
Sopot i do końca życia mieszkał
w Kartuzach.



TWÓRCZOŚĆ

Pielgrzymka wejherowska, Gdańsk 1899, Gdynia 1992,
Jak w Koscérznie koscelnygo obrele abo Pięc kawalerów a jedna

jedyno brutka. W osem spiewach..., Gdańsk 1899, Gdańsk-
Kościerzyna 2008,

Zur Frage nach der klinischen Bedeutung der punktierten
Erythrocyten bei chronischem Saturnismus, Monachium 1904 
(praca doktorska),

Spiewe i frantówczi, Poznań 1905,
Przewodnik po wystawie ludoznawczej kaszubsko-pomorskiej w 

Kościerzynie 1911 roku od 25 czerwca do 23 lipca, Komitet
Wystawowy w Kościerzynie, Kościerzyna 1911,

Zdroje Raduni. Przewodnik po tak zw. Szwajcarii Kaszubskiej z 
mapą i 22 ilustracjami, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, 
Warszawa 1913,

Przewodnik po Szwajcarii Kaszubskiej, Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze, Warszawa 1924,

Przewodnik po Kaszubskiej Szwajcarii, Wydział Powiatowy pow. 
kartuskiego, Kartuzy 1936,

Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, Toruń
1938, Powieść w internecie w kaszubskiej pisowni z lat 30.,

Historia Kaszubów, Stanica, Gdynia 1938,
Wiersze i frantówci, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1957,
Pomorzanie. Powieść, Gdańsk 1973,
Strachë i zrękovjinë. Frantówka w trzech aktach, Gdańsk 1976,
Remus w Zwadze, Gdańsk 1987,
Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914, Wejherowo–Pelplin

2000.

http://literat.ug.edu.pl/remus/


Dwa najwybitniejsze jego utwory to „Żëcé i przigodë
Remusa. Zvjercadło kaszubskji” ( napisany w języku
kaszubskim, wydany w całości dopiero po jego śmierci
pod oryginalnym tytułem jako „Żëcé i
przigodë Remusa” w 1938 r. w Toruniu; fragmenty
ukazywały się w „Gryfie” i „Pomorzaninie”)
Na kościerskim rynku ustawiono w ostatnich latach
ławeczkę Remusa; odlany z brązu bohater trzyma w 
ręku otwartą książkę; książki leżą także na jego wózku
oraz opodal na ziemi. Trochę podobna rzeźba znajduje
się w Wejherowie. Obie zaprezentowane na zdjęciach:



Aleksander Majkowski otrzymał
następujące odznaczenia: Krzyż Oficerski
Polonia Restituta (2.V.1923 r.), Złoty Krzyż

Zasługi , Srebrny Wawrzyn Polskiej
Akademii Literatury. Zmarł 10.II.1938 r. w 

szpitalu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego
à Paulo w Gdyni, zaś cztery dni później

pochowano go uroczyście na cmentarzu w 
Kartuzach.



Dr Jan Drzeżdżon (1937– 1992) z Domatowa, prozaik i
poeta kaszubski, wykładowca Uniwersytetu
Gdańskiego, autor m.in. utworów Sklaniané pôcorë
(1974), Leśna Dąbrowa (1977), Dzwónnik (1979), 
monumentalnej trylogii Karamoro (1983) powieści
Twarz Smętka (1991), pochowany w Mechowie.



W czasach PRL debiutowali nowi pisarze kaszubskojęzyczni, jak Jan 
Piepka, Alojzy Nagel i Jan Drzeżdżon, a w późniejszym okresie
także Stanisław Pestka, Stefan Fikus, Marian Majkowski, Eugeniusz 
Pryczkowski i Stanisław Janke.
ielu kaszubskich pisarzy tworzyło również w j. polskim. Do 
najwybitniejszych polskojęzycznych pisarzy kaszubskich należą Lech 
Bądkowski, Franciszek Fenikowski, Róża Ostrowska czy Jerzy Samp.



PRZYGOTOWAŁ :
NIKODEM WYCZACHOWSKI


