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 Pò kaszëbskù napisôł m.jin.:

-wspòmienia „Pòjmańczicë”
- zbiérk wiérztów „Moje miasto”, 
- mònografiã wsë Lëzëno „Historia wsi Luzino i 

okolic 1871-1985”
- Zbiérk òpòwiôdaniów „Jak to przóde biwało”, 

„Tak też biwało”,„Tak bëm chcôł” 

 - napisaôł pònad 20 dramaticznëch dokôzów ;





Dodóm w Lëzënie.



Jégò ùkòchóny Lãbòrg

Staromiastowô Darżëca                                                                                                        Krzëżacczi zómk









 Bibloteczny bùdink

 Gardnô wieża



ul. Kolejarzy 15 w Lęborku  szasëjô Banowëch 15

bùdink Sztefana Fikùsa 



zbiérk wiérztów „Moje miasto”, 







29-30.05.1999 r. 
XXVIII Kònkùrs Rodny Mòwë - Chmielno



II Pòwiatowé Eliminacje XXIX Kònkùrsu Rodny Mòwë-

18.05.2000 r.-w ZSB w Lãbòrgù



IV Pòwiatowé Eliminacje

XXXI Kònkùrsu Rodny Mòwë-

8.05.2002 r.-w ZSB w Lãbòrgù



90 ùrodzënë Sztefana Fikùsa

9 gromicznika 2010 rokù

. 

Delegacjô samòrządowëch 

władzów z Lãbòrga ë partu 

Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 

Zrzeszeniô ù Jubilata.



 Namalowôł pònad 150 akwarelów, òlejowëch 

òbrazów, szkiców wãglã, tuszã, òłówkã, 

sparłãczonëch z kaszëbską zemią, dzejama

Pòmòrza i religią. 





Szkice  òłówkã

 Jezoro Jasońsczé            Lësy Jar



Szkice  òłówkã



Szkice  òłówkã



Szkice  òłówkã



Artikle z gazétów



Artikle z gazétów



Artikle z gazétów



 Fikùs wielorazowò dobiwôł w lëteracczich 
kònkùrsach m.jin.:

 Lëteracczim Kònkùrsu miona M. Strijewsczégò, w 
jaczim wëapartniony béł jaż òsmë razy.

 W 1981 r. Karno Sztudérów Pòmòraniô przëznało 
jemù Medal Stolema.

 Wëróżniony béł „Òrmùzdową Skrą”

 Òtrzimôł téż statuetkã Lãbòrsczégò Lwa, chtërnã 

przëznôwô Mieskô Rada w Lãbòrgù;



5.10.2010 r.



Tãsknota

Nierôz tak mie przińdze,

tak mie cos grëze,

tak mie cos felô,

sóm nie wiém czegò.

Cos chcôłbëm zrobic

cos z se wërzëcëc,

sóm nie wiém czegò

co z sobą zrobic.

Tak mie cëż tegò

cãżkò na sercu,

bëm chcôł so ùlżëc,

Spòkój miec w sobie…….     S.Fikùs



08 października 2015 odbyła się uroczystość nadania imieniem 

Stefana Fikusa Stacji Kultura, mieszczącej się w budynku Dworca PKP w 

Lęborku. Alicja Zajączkowska doradca Burmistrza Miasta, podkreśliła rolę i 

zasługi Stefana Fikusa dla kultury kaszubskiej oraz lokalnej 

społeczności. Pierwszym pomysłodawcą uczczenia tej zasłużonej dla miasta 

i regionu Postaci, poprzez nadanie Jego imieniem lęborskiej instytucji 

kulturalnej, był pan Wiesław Budkowski z Lęborskiego Bractwa 

Historycznego.

Z podobną inicjatywą wyszło Koło Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 

Lęborku. Podczas trwania uroczystości goście mieli okazję zobaczyć w 

formie prezentacji życie i twórczość Stefana Fikusa. Odsłonięcia tablicy 

dokonał najstarszy syn poety i pisarza, Eugeniusz. Tablicę poświęcił o. 

Roman Zioła, proboszcz Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku. Na 

zakończenie uroczystości licznie zgromadzona rodzina zasłużonego twórcy 

wykonała wspólne zdjęcie przy pamiątkowej tablicy.

Dla rodziny twórcy wczorajszy dzień z pewnością będzie niezapomnianym 

wydarzeniem. O oprawę muzyczną zadbał zespół Levino oraz Zespołu Pieśni 

i Tańca „Ziemia Lęborska”.



Stacja Kultura im. Stefana 

Fikusa







 W prezentacji wykorzystano:

 Materiały znajdujące się w Miejskiej bibliotece im.J.Iwaszkiewicza w Lęborku 

dotyczące osoby S.Fikusa w postaci szkiców rysunków , obrazów olejnych i 

akwareli. 

 Antologia kaszubskiej poezji –R.Drżeżdżon, E.Pryczkowski- wyd Region,Gdynia

2004

 Antologia prozy kaszubskiej-E.Pryczkowski-wyd.Szos, Gdynia 1996

 Artykuły z gazet:Dziennik Bałtycki, Echo Ziemi Lęborskiej, Głos Pomorza.

 Zdjęcia z kroniki szkolnej PCE-ZSP- z Konkursów Mowy Kaszubskiej.

 Pozycje książkowe S.Fikusa znajdujące się w zbiorach biblioteki szkolnej PCE-

ZSP w Lęborku

 Strona www.lebork.pl

Prezentację przygotowała: Danuta Milewska-Biały 


