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1885
10 października urodził się w przysiółku Cierznia nieopodal
Bieszkowic
13 października został zarejestrowany w księdze metrykalnej gminy
Wejherowo
1897
We wrześniu rozpoczął naukę w jednoklasówce w szkole
elementarnej w Bieszkowicach
1898
We wrześniu rozpoczął naukę w Królewskim Gimnazjum Katolickim
w Wejherowie
1903
12 marca rozpoczął roczną służbę wojskową
1904
Zapisał się do polskiego koła filomackiego, działającego tajnie w
gimnazjum
1906
Wiosną uzyskał świadectwo maturalne
W kwietniu wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie
1908

Zapisał się do seminaryjnego Koła Kaszubologów, na którego czele
stanął przyszły poeta i pisarz kaszubski Jan Karnowski
1909
Wygłosił w ramach zajęć Koła Kaszubologów referat „Etymologia
nazwy Kaszuby”
1910
31 stycznia spotkał się po raz pierwszy osobiście z pisarzem
kaszubskim Aleksandrem Majkowskim
13 marca przyjął z rąk biskupa chełmińskiego Augustyna Rosentretera
święcenia kapłańskie
14 marca odprawił mszę św. prymicyjną w katedrze pelplińskiej
Jeszcze w marcu został wikariuszem w parafii pod wezwaniem św.
Małgorzaty i św. Marcina w Lignowach Szlacheckich pod Pelplinem
Pod koniec listopada został wikariuszem w parafii św. Józefa w
Gdańsku
1911
W pierwszych dniach stycznia wysłał z Gdańska do redaktora „Gryfa”
Aleksandra Majkowskiego w Kościerzynie zbiór wierszy „Piesnie
północny”
W lutym jego „Piesnie połnocny” ukazały w „Gryfie”
Także w lutym udał się na studia doktoranckie z teologii do Fryburga
Jesienią kontynuował studia doktoranckie z teologii we Wrocławiu
1912

13 listopada uzyskał świadectwo ukończenia studiów doktoranckich
we Wrocławiu
W listopadzie został wikariuszem parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela
w Chojnicach
1913
W połowie marca został wikariuszem w parafii Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Lubawie
22 grudnia obronił pracę doktorską poświęconą moralności
katolickiej, zatytułowaną „Die Moraltheologie der sieben
apokalyptischen Sendschreiben” (Teologia moralna siedmiu
apokaliptycznych listów powszechnych)
Jeszcze tego samego roku rozprawa doktorska ukazała się drukiem
1914
Został wikariuszem parafii Trójcy Świętej w Kościerzynie
W sierpniu otrzymał powołanie do armii pruskiej, jako kapelan i
sanitariusz w szpitalu wojskowym w Chełmie
1916
18 listopada zmarł ojciec poety Ferdynand Heyke
1917
31 października poległ we Flandrii w Belgii, w bitwie pod
Passchendaele, w mundurze żołnierza pruskiego brat poety Franciszek
Heyke
1918

W grudniu został wikariuszem w parafii św. Piotra i Pawła w
Chmielnie
1919
W połowie stycznia osiadł na plebani w Stężycy
20 marca został wikariuszem parafii św. Józefa w Wygodzie
1920
W lutym został wikariuszem parafii Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Kartuzach
W kwietniu został katechetą w Państwowym Seminarium
Nauczycielskim w Kościerzynie
1922
W „Druhu”, dodatku do „Pomorzanina” w Kościerzynie, zaczęły
ukazywać się humoreski „Bardzëńsczé wergle”
1923
Zaczął publikować na łamach „Pomorza”, dodatku literackiego
„Dziennika Gdańskiego”, pod pseudonimem Hugo Lévona, pierwszą
część epickiego poematu „Dobrogòst i Miłosława”
1927
Ukazał się, wydany przez Drukarnię Zakładu Wychowawczego w
Chojnicach, tomik poetycki „Kaszëbsczé spiewë”, z 82 wierszami
ułożonymi w trzech częściach: „Spiéw zymkòwi”, „Spiéw miłosny” i
„Spiéw dzejowi”.
1928

W Kościerzynie ukazał się poemat „Wòjewòda”, jako pierwsza cześć
„Dobrogòsta i Miłosławë”
1930
Poeta otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, który przyznał mu prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki
1931
Ukazała się w Kościerzynie książka z legendami „Podania
kaszubskie”
1932
W sierpniu poeta został kapelanem obozowym na Światowym Zlocie
Skautów Wodnych nad jeziorem Garczyn pod Kościerzyną
1933
We wrześniu poeta prowadził wykłady na kursie katechetycznym dla
duchowieństwa i nauczycieli w Pelplinie
1934
Poeta zaczął publikować w „Głosie Literacko-Naukowym”,
tygodniowym dodatku do „Dziennika Pomorskiego”, cykl artykułów o
kaszubszczyźnie
1935
Poeta z Franciszkiem Żurkiem wydał w Poznaniu „Zarys dziejów i
działalność Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w
Kościerzynie”
Jesienią poeta rozpoczął pracę jako prefekt (katecheta) w
Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Józefa Wybickiego w
Kościerzynie

Ukazała się sztuka sceniczna, nazywana przez poetę szołobùłką,
„Agùst Szlôga”
1936
1 marca zmarła matka poety Anna Heyke, spoczęła w mogile obok
męża na cmentarzu w Kielnie
26 kwietnia odbyła się prapremiera sztuki poety „Katilina” w sali
„Bazaru” w Kościerzynie
1937
„Katilina” ukazała się w formie książki
1939
6 czerwca poeta wziął udział w prymicjach ks. Franciszka Gruczy,
później zasłużonego dla działań na rzecz ogłoszenia Matki Bożej
Sianowskiej Królową Kaszub, autora przekładu „Kaszëbsczi Biblëji”
W pierwszych dniach II wojny światowej poeta ruszył pieszo w
stronę południa kraju
16 września przybył do miejscowości Wda, gdzie codziennie
odprawiał msze św. dla miejscowej ludności
13 października poeta został aresztowany przez Niemców i osadzony
w wiezieniu w Starogardzie Gdańskim
16 października, o trzeciej po południu, został wywieziony do Lasu
Szpęgawskiego pod Starogardem Gdańskim i rozstrzelany przez
Niemców

