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Profesor Stanisław Salmonowicz 
z Torunia Członkiem Honorowym 

Instytutu Kaszubskiego

Profesor St. Salmonowicz, jako wybitny historyk i historyk prawa, cieszący 
się autorytetem w kraju i Europie, od dziesiątków lat jest związany z Zakładem 
Historii Pomorza IH PAN, stworzonym i kierowanym przez prof. Gerarda 
Labudę. Jego dzieło Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, wydawane niejed
nokrotnie, także w tłumaczeniu na język niemiecki, ma od lat charakter po
mnikowy; stanowi wizytówkę historiografii pomorskiej i polskiej. Profesor 
jest współautorem i redaktorem t. IV (1815-1920) wielkiej Labudowej syntezy 
Historia Pomorza, w którym w najszerszym stopniu został uwzględniony ka
szubski wątek dziejów naszej świętej Ziemi Pomorskiej.

Współpracując z prof. G. Labudą i toruńskim oddziałem ZK-P, prof. St. Sal- 
monowicz był członkiem tamtejszego Klubu Historycznego, a wraz z profesor 
Elżbietą Zawacką i senatorem Janem Wyrowińskim jest współzałożycielem 
Fundacji Archiwum Pomorskie i Muzeum AK w Toruniu, dziś im. generał 
E. Zawackiej.

W jego bogatym dorobku naukowym i obywatelskim szczególne miejsce 
zajmuje opublikowane przez IPN w Gdańsku w 2014 roku i promowane 
w Instytucie Kaszubskim w Tawernie „Mestwin” dzieło pt. Zycie jak osioł ucie
ka... Wspomnienia. Stanowią one unikatowe świadectwo drogi życiowej Pro
fesora - przedstawiciela nauki polskiej i obywatela Europy, zakorzenionego 
rodzinnie w polskiej tradycji niepodległościowej, opozycjonisty w okresie PRL.

Profesor, jako znawca dziejów polskiego państwa podziemnego, także na 
Pomorzu, daleki jest od wszelkich przeinaczeń i mitów obecnych w naszej 
historii. Daje temu wyraz m.in. w swoich arcyciekawych esejach-felietonach 
historycznych, publikowanych regularnie od kilku lat na łamach „Pomeranii”. 
Dzięki nim organ ZK-P ma nadal w sobie odrobinę więcej z ducha i soli tej
ziemi.



Profesor jako mistrz nauki - historii i prawa może być tez dumny z osią
gnięć swoich uczniów i następców, wśród których prym wiedzie mężna nie
wiasta.

Godność Członka Honorowego Instytutu Kaszubskiego Profesor otrzymal 
równocześnie z Księdzem Prymasem - Prof. Henrykiem Muszyńskim decyzją 
Walnego Zgromadzenia Instytutu Kaszubskiego w dniu 5 marca 2017 roku.
Uroczystość wręczenia Dyplomu odbyła się 22 XI 2017 roku w Czytelni 
Pomorzoznawczej Biblioteki Głównej UMK - w Toruniu. Połączono ją 
z kolejnym „Spotkaniem z Mistrzem Nauki” - tym razem Prof. dr hab. 
Stanisławem Salmonowiczem, zorganizowanym przez Instytut Kaszub
ski i Stację Naukową PAU w Gdańsku. Bohater spotkania podzielił się 
z uczestnikami swoimi refleksjami kaszubsko-pomorskimi, które, mam nadzieję, 
ukażą się na łamach „Pomeranii”.

Dzięki zaangażowaniu również Profesora powstała Stacja Naukowa i Ko
misja Kaszubska Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku, współpracująca 
na co dzień z Instytutem Kaszubskim.


