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Badania nad dziejami Pomorza do końca XV wieku 
w Instytucie Historii WSP w Słupsku 

w latach 1986-1996

Idąc za wskazówkami Romana Wapińskiego na temat historii regio
nalnej i narodowej1 nie ma wątpliwości, że dla historyków7 pracujących 
w7 Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w7 Słupsku prze
szłość regionu pojmowana jest jako dzieje Pomorza. Na podkreślenie 
zasługuje też fakt, że badania regionalne pod względem wartości ba
dawczej równe są, z punktu widzenia metodologii, badaniom historii 
Polski. Stąd relacje między historią regionalną i narodową wskazane 
przez wymienionego powyżej historyka” śledzić będziemy w rozpra
wach pracowników zajmujących się badaniami od historii starożytnej 
ziem polskich, aż do późnego średniowiecza włącznie. Zadaniem moim 
jest przedstawienie dokonań archeologa oraz ośmiu mediewistów. Choć 
pewnych elementów7 oceny nie da się uniknąć, jednak generalnie ich 
podsumowanie należeć będzie do czytelników.

Badania nad najstarszymi dziejami Polski i Pomorza prowadził prof. 
Tadeusz M a l i n o w s k i ,  który w 1988 r. otrzymał tytuł profesora 
zwyczajnego. Kierował on utworzoną w Instytucie Historii Pracownią 
Archeologiczną. Jego dorobek za lata 1951-19913 obejmuje 263 pozy cje 
druku oraz redakcję 9 prac zwartych. Choć wydaje się, że w centrum 
zainteresowań archeologa były starożytne dzieje Wielkopolski -  profe
sor opublikował prace Wielkopolska w dobie Prasłowian4 i Wielkopol
ska u schyłku starożytności" oraz na temat kultury łużyckiej w Polsce -  
to bez wątpienia pobyt wr Słupsku wpłynął na intensyfikację badań 
związanych ze starożytnością Pomorza. Warto podkreślić, ze prof. Ta
deusz Malinowski to wybitny badacz zarówno problemów Polski pół
nocno-zachodniej, jak obszarów granice tego regionu przekraczające.

Metodą egzemplifikacji należy odnotować, że od 1986 r. powstało 
kilkadziesiąt prac tego uczonego w języku polskim i niemieckim. 
Wśród nich wymienię Półwytwór neolitycznej siekiery kamiennej z Gą
bina woj. słupskie (w spółautor R. B a 1 c e r)6; Między Słupskiem i Lu-



blinem, (w:) Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim1: 
Ekspansja kultury pomorskiej i charakter tej ekspansji8: Zróżnicowania 
lokalne w kulturze pomorskiej9; Badania przedmiotów szklanych kultuiy 
łużyckiej i kultury pomorskiej oraz Nieco o pradziejowych aspektach 
seksuologii™. Nadmienić musimy o licznych redakcjach prac zwartych, 
wśród których wymieńmy choćby Problemy kultury pomorskiej11; 
Problemy epoki kamienia na Pomorzuu  i Problemy kultury łużyckiej na 
Pomorzu™. Podane wybiórczo publikacje nie oddają pełnego obrazu 
dorobku badawczego prof. Tadeusza Malirtówskiego. Dodać trzeba, że 
profesor był nie tylko wzorcowym badaczem, ale także wykładowcą. 
Jego przejście do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze 
pociągnęło za sobą likwidację Pracowni Archeologicznej.

Nieżyjącego dra Henryka K n i e wspominamy głównie jako 
serdecznego kolegę oraz autora pracy doktorskiej, liczącej blisko 1 000 
stron maszynopisu, która nie doczekała się druku nawet w skróconej 
wersji. Jakby na pamiątkę pozostał po Nim artykuł o przeszłości 
Białogardu i regionu14

Odszedł również przedwcześnie z grona pracowmków Instytutu 
Historii jego wieloletni Dyrektor, Profesor Józef S p o r s, pochowany' 
w Słupsku 17 czerwca 1992 r. W nekrologu władze Uczelni podały 
krótko “zasłużony nauczyciel naszej Uczelni”. Jego, jako drugiego, 
określę mianem wybitnego mediewisty polskiego, a szczególnie po
morskiego. Pracę rozpoczął w Wyższej Szkole Nauczycielskiej 
w Słupsku w 1973 r. Jako mediewista wykazał się wszechstronnością 
zainteresowań badawczych. Studia nad przeszłością Pomorza rozpoczął 
od dziejów politycznych ziem sławieńskiej, słupskiej i białogardzkicj 
w XII-XIV w. Pracę tę po obronie doktoratu przywiózł do Słupska prof. 
A. Czacharowski i pierwszy podejmował rozmowy z Kolegium 
Redakcyjny m “Biblioteki Słupskiej” w sprawie jej publikacji.15

Następna rozprawa treścią obejmowała obszar całej Polski. Jest nią 
praca poświęcona podziałowi dzielnicowemu Polski według statutu 
Bolesława Krzywoustego16. Publikacja ta i echa jakimi się odbiła 
przysporzyły autorowi wiele satysfakcji. Dalsze dwie monografie 
poświęcił Józef Spors dziejom Pomorza. Dotyczyły one problematyki 
podziałów terytorialnych Pomorza Gdańskiego w XII-XIV w 17 
i organizacji kasztelańskiej na Pomorzu Zachodnim w XII-XIV w.18 
Ostatnia obszerna monografia jest zbiorem ośmiu studiów pod
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wspólnym tytułem Studia nad wczesnośredniowiecznymi dziejami 
Pomorza Zachodniego19, obejmująca głównie dzieje Pomorza 
Zaodrzańskiego we wczesnym średniowieczu, a wśród nich organizacji 
Kościoła zachodniopomorskiego. W księdze poświęconej życiu 
i twórczości naukowej prof. J. Sporsa, wydanej w 1993 r., wyszcze
gólniono łącznie z pracami znajdującymi się w druku 92, pozy cje 
bibliograficzne.20 Gdyby poszczególne hasła do Encyklopedii Historii 
Polski podano jako oddzielne prace, to łączny dorobek obejmowałby 
znacznie więcej publikacji.

Prof. J. Spors wrósł w pomorskie środowisko i jego problematyka 
pochłaniała go prawie całkowicie. Potwierdzają to też dwa kolejne 
zakresy publikacji -  kaszubski i miejski. Zainteresowania kaszubszczy- 
zną w średniowieczu ujawniły się już przed 1972 r., bowiem wtedy 
ukazał się pierwszy' artykuł Pochodzenie i zasięg terytorialny nazwy 
Kaszuby w znaczeniu politycznym1' . Następne studia na ten temat 
ukazały się w latach 1988-1991. 2 Ważną część, dorobku prof. J.Sporsa 
z lat 1986-1991 stanowią artykuły poświęcone początkom i lokacjom 
miast na prawie niemieckim od Gdańska na wschodzie przez Lębork, 
Słupsk, Sławno, Darłowo, Koszalin, Kołobrzeg, Trzebiatów i Nowe 
Warpno na zachodzie. W kilku rozprawach Autor analizował początki 
miasta lokacyjnego w Słupsku.23 Najważniejszy z tej tematyki jest 
artykuł wydany pośmiertnie w 1993 r.24 Warto wspomnieć, że prof. 
Józef Spors bardzo chętnie podejmował w badaniach problematykę 
kształtowania się miast pomorskich. Całościowy' dorobek, obejmujący 
średniowieczne dzieje Pomorza Zachodniego, ma już podsumowanie 
prof. Gerarda Labudy, który napisał: “Sumując można powiedzieć, że 
Józef Spors przeorał swymi badaniami całość dziejów Pomorza 
Zachodniego na przestrzeni X11-X111 wieku. Jakkolwiek miejscami zbyt 
intensywna interpretacja źródeł pozostawia wrażenie pewnego 
subiektywizmu w ocenie zachodzących w tym czasie przemian 
ustrojowych i społecznych, to jednak ktokolwiek w przyszłości będzie 
podejmował badania nad dziejami Pomorza Zachodniego w tych 
czasach, znajdzie w pracach Józefa Sporsa inspirującego interlokutora. 
Należy wyrazić szczery żal, że śmierć tak szybko wytrąciła z Jego ręki 
pióro badacza”25

Asystent prof. Józefa Sporsa, Zbigniew M i 1 k i e w i c z napisał 
przyczy nek zatytułowany Identyfikacja rycerza Jarosława z listu Ditri-
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cha von Logendorjja z 20 stycznia 1410 roku 26 Niestety zrezygnował on 
z pracy w Instytucie Historii. Drugi asystent prof. Józefa Sporsa, Jacek 
K n o p e k, który także odszedł do innej uczelni, w czasie zatrudnienia 
w Instytucie Historii opublikował artykuł o działalności kapituły kole
gi ackiej w Kołobrzegu od drugiej połowy XII do początków XIV w.27

Prof. Jerzy H a u z i ń s k i należy do grona wybitnych polskich me- 
diewistów, który rozwija badania z historii powszechnej średniowiecza. 
Spod jego pióra wyszły prace zatytułowane: Islam w feudalnych pro
wincjach arabskich i w krajach ościennych2S; Muzułmańska sekta asa- 
synÓM' w europejskim piśmiennictwie wieków średnich19'. Polityka 
orientalna Fryderyka II  Hohenstaufet30; Historia Albanii (współautor- 
stwo z Jerzym Leśnym)31 oraz Burzliwe dzieje kalifatu bagdadzkiego32 
Z wielu dziesiątków rozpraw, opublikowanych w polskich i zagranicz
nych czasopismach, możemy zwrócić uwagę tylko na kilka: Gwarancje 
socjalne w doktrynie i praktyce państw a muzułmańskiego w dobie kali
fatu3j; Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny. Stan edytorstwa 
polskiego i postulaty badawcze3*, następnie Polska a Królestwo Nie
mieckie w drugiej poł. XIII w.35; Absolutyzm orientalny36; Reminescen- 
cje europejskie w perskich kronikach najazdów mongolskich 31

Jako badacz historii powszechnej średniowiecza, prof. Jerzy Hauziń- 
ski jest także autorem wielu studiów dotyczących dziejów średnio
wiecznego Pomorza. Wymienię tu choćby rozprawę Cesarstwo Staufów 
a państwo zachodniopomorskie38, monografię W kręgu uniwersalizmu 
średniowiecznego39 i Uniwersolistyczny kontekst układu raweńskiego 
w sprawie Pomorza*0 Na koniec odnotuję, bez przesady, że słupska 
mediewistyka w ośrodkach uczelnianych i instytucjach naukowo- 
badawczych w kraju i za granicą jest rozpoznawana głównie przez tw ór
czość naukową prof. Jerzego Hauzińskiego.

Uczennica prof. Jerzego Hauzińskiego, dr Marzena G ł o d e k  spe
cjalizuje się, między innymi, w stosunkach politycznych polsko-fran
cuskich XIV-XV wieku i problematyce idei uniwersalistycznych 
w późnośredniowiecznej Europie.41

Dr Danuta P a n d o w s k a  podjęła pracę w Instytucie Historii już 
po opublikowaniu cennej monografii Kaszuby wśród nazw Pomorza 
w XIII wieku. Studium Historyczne*2, którą uzupełniają artykuły O na
zwie Selencja raz jeszcze43 i Rywalizacja polityczno-gospodarcza 
vi' zachodniej strefie Bałtyku w X-X1V w** oraz inne prace*''
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W przeważającej części dziejom Pomorza poświęcone są również 
prace Barbary7 P o p i e 1 a s-S z u 11 k i. Najmniej interesowały ją  dzieje 
polityczne, rozpatrywane tylko w kilku artykułach.46 Większość prac 
dotyczy historii Kościoła pomorskiego, głównie zaś dziejów klasztorów 
pomorskich oraz stosunków społeczno-gospodarczych, w tym w mia
stach. Z publikacji omawiających średniowieczną przeszłość klasztorów 
pomorskich wy mienić można monografię opactwa w Bukowie47, arty 
kuły o norbertankach słupskich48, prace o kartuzach darłowskich49 oraz 
o dominikanach słupskich i cysterkach koszalińskich, a także o bene
dyktynkach kołobrzeskich i innych klasztorach zachodniopomorskich. 
Stosunki społeczno-gospodarcze miast omówione zostały w pracy 
o lokacjach miast na Pomorzu Sławieńsko-Słupskim oraz rozprawach 
poświęconych początkom i lokacjom szeregu innych miast pomor
skich.50

Efektem działalności naukowo-badawczej całego Instytutu Historii 
są głównie publikacje. W latach 1986-1990 pracownicy Instytutu wy dali 
drukiem 291 pozy cji, w tym 27 zwartych (książki). Tylko w 1991 r. 
opublikowano ogółem 60 prac naukowych, w tym 1 skry pt, 8 monogra
fii. 42 artykuły, 8 recenzji i 11 innych (artykuły popularnonaukowe).51 
Zostały7 one zamieszczone w czasopismach i wy dawnictwach o zasięgu 
regionalnym, krajowy m, a w kilkunastu przy padkach -  o zasięgu zagra
nicznym. Część z nich -  to prace mediewistów poświęcone dziejom 
Pomorza.
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Barbara Popielas-Szultka
WSP Słupsk

Inwentaryzacja pozostałości nowożytnej twierdzy 
kołobrzeskiej XVIII-XX w.

Pod takim hasłem odbył się w Kołobrzegu, w dniach 2-5 września 
1998 r., studencki obóz naukowy, zorganizowany przez Koło Naukowe 
Historyków z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. W obozie 
uczestniczyli studenci starszych lat (III, IV i V roku) kierunku Historii -  
członkowie Koła: Marek Motyka, Sławomir Hinca, Robert Konolał, 
Krzysztof Romanowski, Andrzej Przytarski, Przemysław Ostrowski 
i Mariusz Rudnik. Pracami obozu kierowali dwaj adiunkci z Zakładu 
Historii Wojskowej Instytutu Historii WSP. dr Andrzej Rossa i dr To
masz Katafiasz -  opiekun KNH.

Zamysł podjęcia prac inwentaryzacyjno-dokumentacyjnych na od
cinku polskiego wybrzeża Bałtyku, od Kołobrzegu do Półwy spu Hel
skiego, zrodził się już na przełomie 1996 i 1997 r., początkowo jako 
projekt obozu wędrownego, z udziałem dość licznej, bo ponad dwudzie
stoosobowej grupy studentów. Idea obozu wynikała z przeświadczenia, 
że uczelnia położona w pasie nadmorskim, w mieście którego dzieje 
także wplatały się w historię międzynarodowych zmagań nadbałtyckich 
i które nie było pozbawione silnych związków ekonomicznych z mo
rzem -  powinna w' szczególniejszy sposób kierować uwagę swoich stu
dentów właśnie ku szeroko pojmowanej problematy ce morskiej. Nie bez 
znaczenia jest również obserwowany , niemal na naszych oczach doko
nujący się, proces postępującego niszczenia; bądź gruntownego niekiedy 
przerabiania i dostosowywania do nowy ch funkcji, zabytków nierucho
mych takich jak dawne urządzenia i magazyny portowe, fortyfikacje,
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