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Bernat Sëchta 

ùrodzył sã 

21 strëmiannika 
1907 rokù w 
Pùzdrowie. 
Wëchòwóny béł   
w baro 
patrioticzny            
i miłujący nôùkã    
i tradicjã rodzënie.



Starszi Bernata Sëchtë

Ana z 
dodomù 
Karszny

Jan



SOSTRA ANA ZWÓNÔ 
HANKĄ

SËCHTA Z RODZËNĄ PRZED 
BÙDINKÃ W PÙZDROWIE



Sëchta 
nôpierwi ùcził 
sã w 
Spòdleczny 
Szkòle w 
Pùzdrowie.

Pózni w gimnazjum we 
Gduńskù. Na òdjimkù ze 

swojim półbratã. 



Pò 1918 rokù, 
czedë ju bëło 
wiedzec, że 
Gduńsk nie 
wrócy do 
Pòlsczi, starszi 
Bernata 
przenôszają gò 
do szkòłë we 
Wejrowie. To 
tuwò Sëchta 
òdkriwô swòje 
talentë. 



W 1928 rokù pò maturze 
rozpòczął sztudérowanié     w 
Dëchòwnym Seminarium w 

Pelplënie. To tu 
przerëchtowùje religijné 

widzawiszcze Gwiôzdka ze 
Gduńska.

Jakno ksądz dôł sã pòznac 
jakno aùtór wielnëch 

dramatów:
•Dëchë w klôsztorze, 

•Spiącé wòjskò,
• Dzéwczã i miedza,

• Hanka sã żeni, 
•Bùdzta spiącëch, 

•Òstatnô gwiôzdka Mestwina.





Òb czas wòjnë 
ks. Sëchta béł 
we wsë Òsé kòl 
Swieca, gdze 
skriwôł sã przed 
Miemcama. 
Szukelë gò za 
dramat Bùdzta 
spiącëch.



17 gòdnika 1932 rokù òtrzimôł swiãcenia kapłańsczé



Pò wòjnie wzął sã òstro do robòtë. Dobéł titel  
nôùkòwégò doktora z etnografii, napisôł 10 prôców  z 
psychòpatologii, a òkróm tegò zbiérôł materiałë do 
słowarza kaszëbsczégò i kòcéwsczégò.



Òkróm pisaniô 
Sëchta téż 

malowôł òbrazë 
rozmajitima 
technikama. 



PASTELE





KARIKATURË



Nôwôżniészim dokazã 
Bernata Sëchtë je 

sédemtomòwi „Słowôrz 
gwarów kaszëbsczich” i 
trzëtomòwô „Kòcewskô 

słowizna”.



„Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej”    òstôł uznany za 
prôwdzëwą encyklopediã kaszëbsczi lëdowi kùlturë. Je òn dokôzã 

cãżczi robòtë i ùkòchaniô swòji rodny zemi.



Ksądz  Sëchta  ùmarł 25 
smùtana 1982 rokù w 

Pelplënie, na czilenôsce 
dni przed swòją 
roczëzną 50-lecô 

kapłaństwa. Òstôł 
pòchòwóny na smãtôrzu 

w Pelplënie.



„Kto chce rozpalić innych, musi sam zapłonąć. 

Staraj się uśmiechać z miłości do każdego 

przejawu woli bożej. Bądź tym, czym chciałby 

Bóg, żebyś był. Kochajmy Boga w ludziach. 

Najpiękniejszym słowem na świecie jest miłość, 

bo jest imieniem samego Boga. Każdego dnia 

trzeba coś czynić dla zbawienia duszy. Dewizą 

moją było i jest nie marnotrawić nigdy czasu. 
Nigdy nie bądźmy bezczynni”.

Ks. dr Bernard Sychta


