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WSTĘP 

I 

W 2003 roku w Muzeum Miasta Gdyni został wydany zbiór źródeł zatytułowany 

Dokumenty Gdyni i Grabówka 1253-1772. To opracowanie zapoczątkowało cykl 

wydawniczy „Studia i Materiały Muzeum Miasta Gdyni", który został podzielony 

na trzy serie: I. Wydawnictwa Źródłowe, II. Studia i Monografie oraz III. Katalogi. 

W ramach tego projektu ukazało się dotąd łącznie sześć książek'. Niniejsza publikacja 

Dokumenty Oksywia, Obłuża i Pogórza 1212-1771 jęst drugą pracą wydaną w serii 

źródeł. Prezentuje zachowane i jak dotąd nie opracowane całościowo w sposób nauko

wy dokumenty dotyczące przedrozbiorowej historii Oksywia, Obłuża i Pogórza, 

trzech wsi wchodzących w skład dóbr klasztoru Norbertanek w Żukowie, a obecnie 

stanowiących najdalej na północ wysuniętą część miasta Gdyni. 

Zamysł stworzenia książki gromadzącej źródła dokumentowe do dziejów Oksy

wia, Obłuża i Pogórza powstał już podczas prac nad Dokumentami Gdyni i Gra

bówka. W latach 2001-2003 wykonano podstawową kwerendę w tym kierunku, 

a dzięki swej uprzejmości muzealny konserwator zabytków mgr Monika Zakro

czymska (wówczas de domo Skwarlińska) wykonała analogowe fotokopie odnale

zionych dokumentów, które są obecnie przechowywane w Dziale Dokumentacji 

Historii Miasta i Portu Muzeum Miasta Gdyni. Niestety inne projekty muzealne 

odsunęły szczegółowe prace nad Dokumentami Oksywia, Obłuża i Pogórza na dal

szy plan. Okazało się, że na stosunkowo długi czas, gdyż do odłożonego w reali

zacji tematu postanowiono powrócić w roku poprzedzającym jubileusz 800-lecia 

pierwszej pisanej wzmianki o Oksywiu, którego obchody przypadły w 2012 roku. 

W pierwszej kolejności sporządzono kopie wydawnicze posiadanych już w zbiorach 

muzeum dokumentów. Następnie zdecydowano się poszerzyć kwerendy archiwalne. 

W pierwszej kolejności w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy w zespole Pruska 

1 Dokumenty Gdyni i Grabówka I 253- I 772, wyd. T. Rembalski, ,,Studia i Materiały Muzeum 

Miasta Gdyni". Seria I. Wydawnictwa Źródłowe, nr 1, Gdynia 2003; Wędrówki po dziejach Gdyni, 

pod red. D. Płaza-Opackiej i T. Stegnera, ,,Studia i Materiały Muzeum Miasta Gdyni'~ Seria II. Studia 

i Monografie, nr 1, Gdynia 2004; T. Rembalski, Dzieje os,zdnictwa na terenie współczesnych gmin Gdynia 

i Kosakowo od XIII do XV wieku, ,,Studia i Materiały Muzeum Miasta Gdyni". Seria II. Studia i Monografie, 

nr 2, Gdynia 2006; Wędrówki po dziejach Gdyni, cz. II, pod red. D. Płaza-Opackiej i T. Stegnera, ,,Studia 

i Materiały Muzeum Miasta Gdyni". Seria II. Studia i Monografie nr 2 [3 ], Gdynia 2007; L. Molendowski, 

Teofil Zegarski {1884-1936). Pedagog, urzędnik, pomorski działacz społeczny i twórca „Orlego Gniazda" 

w Gdyni, ,,Studia i Materiały Muzeum Miasta Gdyni''. Seria II. Studia i Monografie nr 4, Gdynia 2011; 

B. Mikołajczuk, M. Zakroczymska, Gdyńskie kapliczki,figury i krzyże, ,,Studia i Materiały Muzeum Miasta 

Gdyni". Seria III. Katalogi nr 1, Gdynia 2011. 
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Komisja Generalna w Bydgoszczy, która niestety przyniosła jedynie kilka wzmianek 
i regestów o istniejących dawniej dokumentach2

• Jeszcze większym niepowodzeniem 
zakończyła się niewielka kwerenda w Geheimes Staatsarchiv Preu!sischer Kulcurbesitz 
w Berlinie-Dahlem, gdzie w poszycie o obiecująco brzmiącym tytule (Acta von den 
Reveunen des Norbertiner Nonenkloster zu Zuckau 1773) nie odnaleziono żadnej infor
macji o dokumentach oksywskich3• 

Zdecydowano się również na poszerzenie poszukiwań w Archiwum Diecezjal
nym w Pelplinie, zwłaszcza w zespole Gedanensia, obejmującym wizytacje kościel
ne i przede wszystkim akta konsystorza w Gdańsku. Wynik poszukiwań był nad
spodziewanie pomyślny, przynosząc nowe źródła, zwłaszcza do dziejów Oksywia. 
W tym momencie z pomocą pospieszył pan Siegfried Johannes von Janowski z Lube
ki, który ze swojej ogromnej kolekcji kopii źródeł do dziejów Pomorza, udostępnił 
repliki cyfrowe ze wspomnianego zespołu oraz takąż kopię osiemnastowiecznego 
nekrologu klasztornego, sporządzoną ręką prepozyta Jana Gotfryda Borka, a która 
przechowywana jest obecnie w archiwum parafialnym w Żukowie. W znaczący spo
sób ułatwiło to wszelkie czynności edytorskie, za co wydawcy składają Panu Siegfrie
dowi serdeczne podziękowania. 

Celem zintensyfikowania żmudnych prac, w kwietniu 2012 roku, do projektu 
został zaproszony mgr Jędrzej Szerle, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Gdańskiego, który wykonał wstępne kopie wydawnicze trzech dokumentów (nr 18, 
36 i 46), ale przede wszystkim przeprowadził uzupełniającą kwerendę w Bibliote
ce Gdańskiej, Archiwum Archidiecezjalnym w Gdańsku i Archiwum Państwowym 
w Gdańsku, gdzie skolacjonował różne wersje kopii dokumentów. W bibliotekach 
naukowych mgr Szerle zebrał także część materiału niezbędnego do opracowa
nia przypisów rzeczowych i informacji o podstawach wydawniczych. W cym celu 
prowadził korespondencję z dyrektorami Archiwum Państwowego we Wrocławiu 
i Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie. 

Wyciągając wnioski z poprzedniej publikacji źródłowej, gdzie staroniemieckie 
i łacińskie teksty były trudne w odbiorze dla nieprzygotowanego czytelnika, podję
to decyzję o przetłumaczeniu wszystkich tekstów obcojęzycznych na język polski 
w obecnym wydawnictwie. W tym celu porozumiano się z panią dr Anną Pająkowską 
z Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego, która wykonała przekłady 
jedenastu dokumentów łacińskich. Ponadto, za co wydawcy są szczególnie wdzięczni, 

2 W 2001 r. dokonano niespodziewanego odkrycia grupy dokumentów gdyńskich i jednego 
oksywskiego w tym samym zespole archiwalnym, w poszycie noszącym cycu! Acta der Koniglichen 
Regierung zu Danzig Landwirthschaftliche Ahtheilung des Innern. Betrejfend H"eideabflndung Gdingen 
No 35. Angefangen den 25 Mai 1869 bis 20 October 1870 (AP Bydgoszcz, sygn. G 151 ). Znalazło się 
w nim 5 nowożytnych dokumentów dotyczących karczmy i sołectwa gdyńskiego. Wartość tego odkrycia 
podnosi fakt, iż dotychczas dokumenty te uchodziły za zaginione, a ich kopii nic sporządził nawet znany 
ze swej skrupulatności przeor Jerzy Schwengel (zob. Dokumenty Gdyni i Grilhówk,i, s. XIII). Niestety akta 
doc. Oksywia, Obłuża i Pogórza nie przyniosły podobnych odkryć. 

' GStA PK Berlin-Dahlem, II. HA GD, Abc. 9, Tice! 84, Nr. 39. 
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dokonała poprawek i znaczących uzupełnień w odczytach łacińskich tekstów źródło

wych i korekty językowej podstaw wydawniczych. 

Koordynację nad całością prac edytorskich, sporządzenie kopii wydawniczych, 

redakcję filologiczną tekstów źródłowych , opracowanie regestów wstępnych, informa

cji o podstawach wydawniczych, regestach, wzmiankach, wydaniach itp., a także opra

cowanie przypisów tekstowych i rzeczowych przeprowadził dr Tomasz Rembalski, 

starszy kustosz w Dziale Dokume~tacji Historii Miasta i Portu Muzeum Miasta Gdyni 

oraz adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Wykonał on również 

tłumaczenie jedynego dokumentu sporządzonego w języku niemieckim, konsultując 

się w sprawach wątpliwych z panią prof. Ireną Beckerową z Gdyni, za co składa w tym 

miejscu serdeczne podziękowania. 

II 

Pierwsza historyczna wzmianka o Oksywiu, ściśle łączy się z aktem fundacji klasztoru 

Norbertanek w Żukowie4, dokonanej przez princepsa gdańskiego Mściwoja I i jego 

żonę Zwinisławę około 1212 roku5• Wśród licznych nadań princepsa dla klasztoru 

w dokumencie fundacyjnym znalazł się też niezwykle bogaty dar jego żony, który 

obejmował „całe Oksywie" (totum Oxsiua) z „przynależnościami", co w dzisiejszym 

znaczeniu należy rozumieć jako całą Kępę Oksywską. Nie ulega wątpliwości, iż cen

tralnym punktem Kępy musiała być osada o nazwie Oksywie, w której wkrótce po tym 

wydarzeniu wybudowano kościół i erygowano jedną z pierwszych parafii w tej części 

Pomorza. Późniejsze skomplikowane losy zgromadzenia panien żukowskich, w tym 

przede wszystkim ponad stuletni konflikt z potężnym klasztorem cystersów w Oliwie, 

a także przenoszenie poszczególnych wsi na prawo niemieckie i łącząca się z tym koma

sacja osad6
, spowodowała, iż od drugiej połowy XIV wieku do 1772 roku norbertanki 

posiadały tylko trzy wsie w południowej części Kępy Oksywskiej, tj. Oksywie z mły

nem, przystanią rybacką i dwiema karczmami, Obłuże z folwarkiem i karczmą oraz 

Pogórze z karczmą. Ten spory majątek, położony na żyznych glebach Kępy Oksyw

skiej, powodował, iż mniszki starały się zabezpieczać wszelkie swoje prawa do niego 

różnymi sposobami, zwłaszcza poprzez wytwarzanie i przechowywanie odpowiedniej 

dokumentacji. Nagły zwrot w historii tych wsi nastąpił wraz z pierwszym rozbiorem 

Polski, kiedy dobra ziemskie norbertanek przeszły na własność króla pruskiego. 

4 W Gdyni charakter obchodów tej rocznicy miał stosunkowo skromny wydźwięk,, ograniczony 

w zasadzie do dzielnicy Oksywie. Z kolei co samo wydarzenie historyczne stało się okazją do hucznie 

obchodzonego 800-lecia Żukowa, o czym przypominały okolicznościowe billboardy rozwieszone 

na terenie tego miasta, a także założona przez Urząd Gminy Żukowo specjalna strona internetowa 

,,800 lat Żukowa 1212-2012" (www.800lat.zukowo.pl, dostęp: 15.09.2012). 

5 Szerzej na temat fundacji, wraz z omówieniem wcześniejszej literatury, zob. B. Śliwiński, IVieś 

Żukowo wedle najdawniejszych źródeł pisanych, w: Dzieje Żukowa, pod red. tegoż, Żukowo 2003, s. 41-51. 
6 ~roblemacyka ca została szczegółowo omówiona w cytowanej już pracy: T. Rcmbalski, Dzieje 

osadnictwa ... , passim. 
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III 
Wszystkie wydane w niniejszej publikacji dokumenty średniowieczne znane są history
kom od dawna, gdyż już wcześniej zostały opublikowane (o czym niżej) i przeanalizo
wane; ostatnio w monografiach poświęconych dziejom Żukowa7 i średniowiecznemu 
osadnictwu na terenie współczesnej Gdyni i gminy wiejskiej Kosakowo8

, gdzie znala
zło się omówienie wcze~niejszej literatury na ten temat. Z tego powodu zdecydowano 
się na pełne wydanie drukiem jedynie dwóch najważniejszych dokumentów, fundacyj
nego klasztoru żukowskiego z około 1212 i lokacyjnego Oksywia z 1346 roku, łącznie 
z pierwszym w historii ich naukowym przekładem na język polski. Pozostałe w liczbie 
czternastu, ze względu na ich ogólnikową treść dotyczącą całości posiadłości ziemskich 
norbertanek lub zamieszczenie ich w poprzednim wydawnictwie źródłowym Muzeum 
Miasta Gdyni9

, podano w formie regestów (streszczeń). 
Nieco inaczej sytuacja przedstawia się względem dokumentów nowożytnych 

(XVI-XVIII wiek). Zdecydowana ich większość nie była dotąd publikowana, ~oza 
dwoma wyjątkami, o których również niżej, choć ich treść w znacznej mierze była już 
naświetlana w historiografii 10

• W niniejszej książce znalazły się również dokumenty, do któ
rych jak dotąd nie udało się dotrzeć badaczom, i które pozwolą, jeśli nie na nowe spojrzenie 
w przeszłość, to przynajmniej na spore uzupełnienie naszej wiedzy o dziejach północnych 
dzielnic dzisiejszej Gdyni. W tej grupie 35 dokumentów znalazło się 27 pełnych tekstów 
źródłowych, wraz z ich tłumaczeniami, o ile były one sporządzone w języku łacińskim bądź 
niemieckim, sześć regestów dokumentów· zaginionych oraz dwa regesty dokumentów 
opublikowanych w 2003 roku we wspomnianym wydawnictwie muzealnym. 

Najważniejszym zachowanym źródłem (podstawą wydawniczą) dla niniejsze
go wydawnictwa jest żukowski kopiariusz klasztorny z XVI-XVIII wieku, prze
chowywany obecnie w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinic 11

, z którego opub
likowano 18 dokumentów z lat 1594-175212

• W,;pomnieć należy, iż wszystkie 
dokumenty średniowieczne z tego kopiariusza opublikował już w 1957 roku 
toruński historyk Antoni Czacharowski 13• Osiem wydanych obecnie dokumentów 
z lat 1633-1756 pochodzi również z tego samego archiwum, z zespołu Gedanensia14

• 

7 Dzieje Żukowa, op. cit. 
8 T. Rembałski, Dzieje osadnictwa ... , 
9 Zob. Dokumenty Gdyni i Grabówka ... , nr 1, 2, I O i 13. Zrezygnowano również z wydania dokumentu 

dot. mianowania brata Macieja proboszczem w Oksywiu z 23 marca 1411, który jest zamieszczony 
w dostępnej pracy: Kopiariusz klasztoru norbertanek w Żukowie, wyd. A. Czacharowski, ZH, t. 23, 1957, 
z. 4, nr 31, s. 85-86. 

10 Zob. W. Odyniec, Z przeszłości Oksywia, ,,Przegląd Morski" 1971, nr 25; tenże, Strażnicy brzegu 
morskiego (XVI-XVIII w.), ,,Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. 
Historia" 1985, nr 15, z. 7-8; T. Rcmbalski, Gdynia i jej dzielnice przed powstaniem miasta (XIII-XX w.), 
Gdynia 2011. 

11 AD Pelplin, Monastica Żukowo, sygn. 1. 
12 Dokumenty oznaczone numerami: 17-22, 24-28, 30-32, 34-35, 42 i 44. 
13 Kopiariusz klasztoru n01·bertanek ... , 
14 AD Pelplin, Gedanensia, sygn. G 22, G 23, G 36, G 37, G 58. 
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Karta tytułowa kopiariusza klasztoru żukowskiego z XVI-XVIII wieku. 

Foto M. Zakroczymska 
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Spośród nich siedem to oblaty bądź oblatowana kopia15 zamieszczone w aktach 
Konsystorza Gdańskiego, natomiast jeden dokument oryginalny16 został wszyty 
do księgi protokołów tego samego konsystorza. Najmłodszy rękopiśmienny dokument 
z 1768 roku, w XIX-wiecznej kopii 17, zachował się w aktach Pruskiej Komisji General
nej w Bydgoszczy w poszycie dotyczącym spraw Gdyni, który obecnie przechowywany 
jest w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy18• • 

W trakcie kwerendy archiwalnej, prowadzonej w archiwach i bibliotekach szczegó
łowo wykazanych w Bibliografii, odnaleziono łącznie 51 dokumentów dla Oksywia, 
Obłuża i Pogórza, z których jedynie 5 zachowało się jako oryginały19 • Ponadto dyspo
nujemy 57 kopiami, 6 transumptami, 4 regestami, tyloma oblatami, a o 12 zachowały 
się tylko wzmianki. Najstarszy z nich darowany jest na 1212 rok, najmłodszy zaś został 
wystawiony na rok przed likwidacją państwowości polskiej na Pomorzu, a co za tym 
idzie zniesieniem własności klasztornej w interesujących nas wsiach. 

Wyżej wspomniano, iż wszystkie dokumenty średniowieczne dla połudPiowej 
(norbertańskiej) części Kępy Oksywskiej zostały już opublikowane. Najstarszym, 
cenionym do dziś, zbiorem tego typu źródeł jest dziewiętnastowieczny kodeks dyplo
matyczny Maxa Perlbacha20

, zawierający dziewięć występujących w tym wydawni
ctwie dokumentów trzynastowiecznych. Kolejnych jedenaście dokumentów ukazało 
się w kopiariuszu żukowskim, opublikowanym przez Antoniego Czacharowskiego21

• 

Sześć dokumentów (w tym dwa nowożytne) dla Oksywia, Obłuża i Pogórza zostało 
wydanych przez Rembalskiego w książce Dokumenty Gdyni i Grabówka22

• Pozostałe 
wydawnictwa źródłowe, w których występują dokumenty będące przedmiotem niniej
szej publikacji zostały wymienione w Bibliografii. 

IV 
Teksty dokumentów wydano według zasad opracowanych przez Adama Wolffa23 

oraz zespół naukowy Kazimierza Lepszego24
• Z zasad tych zaczerpnięto konstrukcję 

wstępów do właściwych tekstów źródłowych i ich szatę graficzną, na które składają 

15 Oznaczone numerami: 29, 33, 36, 38-40 i 46. 
16 Oznaczony numerem 37. 
17 Oznaczony numerem SO. 
18 AP Bydgoszcz, Pruska Komisja Generalna w Bydgoszczy, sygn. G 1 S 1. 
19 Podczas kwerendy ustalono istnienie czterech takich dokumentów. Piątym zachowanym oryginałem, 

jak wykazał to Recenzent, okazał się dokument nr 42 obecnego wydania. Niestety wydawcom nie udało 
się do niego dotrzeć, ze względu na znaczne opóźnienia w procesie wydawniczym. Niemniej został on 
odnotowany i w przyszłości może stać się obiektem osobnego studium. 

20 Pommerellisches Urkttndenbuch, hrsg. M. Pcrlbach, Danzig 1882. 
21 Kopiariusz klasztoru norbertanek ... , 
22 Dokumenty Gdyni i Grabówka ... , 
23 A. Wolff, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do polowy XVI wieku, 

,,Studia Źródłoznawcze" 1957, t. 1. 
24 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do polowy XIX wieku, pod red. K. Lepszego, 

Wrocław 1953. 
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się: bieżący numer dokumentu w wydawnictwie, miejsce i data wystawienia, w miarę 

możliwości obszerny regest wstępny, wreszcie dane na temat zachowanych przekazów 

dokumentu, tj. jego oryginału, transumptów, kopii, regestów, oblat, wydań oraz wzmia

nek, o ile nie zachowały się inne formy źródła. Właściwe teksy dokumentów zostały 

wydane według najlepszych przekazów, często jedynych w przypadku dokumentów 

nowożytnych. Stosownie do instrukcji wydawniczych zaopatrzono je w przypisy lite

rowe (tekstowe), informujące o wyglądzie podstawy wydawniczej i o brzmieniu tekstu, 

a także w przypisy liczbowe (rzeczowe), objaśniające obiekty topograficzne i wystę

pujące osoby. Słowa zapisane w języku odmiennym od podstawowego języka doku

mentu wyróżniono drukiem rozstrzelonym. Rozwiązano wszelkie skróty wystę

pujące w podstawach wydawniczych, nie stosując przy tym specjalnych oznaczeń. 

Przy rozwiązaniach wątpliwych lub uwspółcześnianiu wyrazów staropolskich (np. 

uzupełniając pojedyncze litery), a także uzupełnianiu .wydawcy miejsc zniekształco

nych lub opuszczonych oraz objaśnianiu dat wprowadzanych w tekście zastosowano 

nawiasy kwadratowe. Nawiasy zwykłe należą do tekstu źródła. Występujące w teks

tach staropolskich wyrazy, przykładowo „then", ,,thąm': ,,ifs': pisano bez specjalnego 

zaznaczania w wersji współczesnej „ten': ,,tą", ,,iż". Litery „u" i „v", a także „i': ,,y", 

„j" pisano zgodnie z ich wartością fonetyczną. Pisownię wielkich liter zastosowano 

tylko na początku zdania oraz w odniesieniu do nazw własnych, geograficznych, imion 

i Boga. Sporządzono również indeks geograficzny dotyczący tylko dokumentów oraz 

osobowy dla całości wydawnictwa. 

Wykaz symboli użytych w tekstach: 

{antykwa"}+ "przypis miejsce uzupełnione 

a[b}c 
< > 

~~ 
[--} 
( ) 
[ } lub [ J 
[s} 
[ss} 
[?} 
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I 
li 

uzupełnione litery w wyrazie 

dopisek należący do tekstu źródła 

wykreślenie w źródle 

opuszczenie przez wydawcę 

nawiasy podstawy wydania 

nawiasy wydawcy 

potwierdzenie wyrazu w podstawie wydania 

potwierdzenie zdania lub jego części w podstawie wydania 

wątpliwość 

pismo wydłużone 

koniec wiersza w podstawie wydania 

koniec strony w podstawie wydania 

Na zakończenie poczuwam się do miłego obowiązku podziękowania Dyrektor 

Muzeum Miasta Gdyni pani mgr Dagmarze Płaza-Opackiej, od wielu lat wspierają

cej działalność naukową pracowników muzeum, za umożliwienie przeprowadzenia 

kwerend archiwalnych i publikacji niniejszej książki. Dziękuję Koleżankom Barbarze 

Mikołajczuk, Marzenie Markowskiej i Weronice Szerle, a także Koledze Dariuszowi 
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Małszyckiemu za wielomiesięczną wyrozumiałość podczas powstawania niniejszego 
wydawnictwa. Dziękuję także Recenzentowi, dr. Sławomirowi Kościelakowi, za wni
kliwe uwagi dotyczące niniejszego wydawnictwa. Dzięki nim można było rozwiązać 
kilka niejasnych sformułowań i nazw (jak Wyszogród czy Olszynka) występujących 
w dokumentach. Ponadto zawdzięczamy Mu również informację o zachowanym ory
ginale kontraktu na k

0

arczmę w Oksywiu z 1742, przechowywanym obecnie w archi
wum we Włocławku. 

Obłuże Leśne, we wrześniu 2012 roku 
Dr Tomasz Rembalski 



DOKUMENTY 





1 
b.m., [1212} 

Princeps pomorski Mściwoj I i jego żona [Zwinislawa}, za zgodq ich synów Świętopełka, 

"ltarcislawa, Sambora li i Racibora, fundujq klasztor norbertanek położony w miejscu 

nazywanym Stolpia, nadajqc mu wsie Żukowo, Mislicyn, Sulislave i Bardino (trzy ostat

nie obecnie zaginione), Rębiechowo (obecnie w granicach Gdańska), Świemirowo (obec

nie w granicach Sopotu), Beleczkowo kolo Bialogardy nad Lebq (obecnie w granicach wsi 

Lędziechowo), Grabowo kolo Świecia nad TVislq oraz Kępę Oksywskq (,,cale Oksywie''). 

Or.: Nieznany. Zaginqł w XVI w. lub po kasacie klasztoru żukowskiego w XIX w. Ostatnio w tej 

sprawie zabrał głos m.in. G. Labuda, Trzynastowieczne dokumenty premonstratensek w Żuko

wie w dyplomatariuszu przeora kartuskiego Jerzego Schwengla, ,,Acta Universitatis Nicolai 

Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia", nr 24, 1990, s. 106. 

Kop. 1: AP Gdańsk, sygn. 944/21, nr 1, s. 1-2. ' ' 

Kop. 2: AP Pelplin, sygn. MŻ 1, k. 1-1 v. 

Kop. 3: AD Pelplin, sygn. MK 26, s. 337-338. Zob. wyd. 4. 

Trans.: W dokumencie księcia gdańskiego Świętopełka z 24 kwietnia 1259 r. PAN BG, sygn. 

Ms. 1360, k. 'i-1 v. Zob. nr 6. 

1Vyd. 1: Preussische Liefirung alter und neuer Urkunden Eró"rterungen und Abhand!ungen zur 

Erliiuterung der Preujśischen Geschichte und Rechte, Bd. I, Leipzig 1753, s. 348-353. 

1Vyd. 2: CDP, nr 90, s. 214-218. 

1Vyd. 3: PUB, nr 14, s. 12-13. 

1Vyd. 4: Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae Apparatus pauper subsidia literaria poscens a viris 

bonis et doctis collectus ad interim a Georgio Schwengel Cartusiae Priore, curavit B. Czapla, 

Fontes TNT, t. XVI-XIX, 1912-1915, s. 335-336. Zob. Kop. 3. 

fVyd. 5: H. Lingenberg, Urkundenfahchungen des Klosters Oliva und anderer geistlicher Institu

tionen Pommerellens/Pommerns (bis ca. 131 O), Lubeck 1996, nr 1, s. 318. 

Reg.: Kopiariusz klasztoru norbertanek w Żukowie, wyd. A. Czacharowski, ZH, t. 23, 1957, z. 4, 

nr 1,s. 67. 
Uw. 1: TV spm.wie dat,uji zob. G. Labuda, Ze studiów n'ld najstarszymi dokumentami Pomorza 

Gdańskiego, ZTNT, t. 18, 1953, z. 1-4, s. 106 i n.; K. Jasiński, Kilka uwag o najstarszych 

dokumentach Pomorza Gdańskiego, ,,Studia Źródłoznawcze" 1958, t. 2; B. Śliwiński, Wieś 

Żukowo wedle najdawniejszych źródeł pisanych, w: Dzieje Żukowa, pod red. tegoż, Żukowo 

2003,s. 42. 
Uw. 2: Za podstawę tegoż wyd. przyjęto wyd. 3. 

In nomine Sancte et Individue Tri

nitatis. Ego Mestwinus1 Dei gracia 

princeps in Danzk2 omnibus, qui chris

tiano censentur nomine, fidelibus salute 

et eterne beatitudinis societatem. Cum 

inter mundanas varietates per bona tem

poralia, que pro Christo aguntur, gau-

W imię Świętej i Niepodzielnej Trój

cy. Ja Mściwoj1, z Bożej łaski, princeps 

w Gdańsku2 dla wszystkich, którzy okre

ślają się imieniem chrześcijanina, wie

rzących w nawrócenie i przymierze 

wiecznego zbawienia. Kiedy pomiędzy 

rozmaitymi ziemskimi rzeczami, wśród 
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dia possidentur eterna et per transitoria 
salubriter ad mansura perveniantur1, 

dignum duximus propter huiuscemo

di opinionem divina favente clemencia 

aliqua instaurare pietatis memoriam, 

que tam nobis quam anteris nec non 
posteris, cunccis quoque milicantibus 

ad eternam proficiac salutem. Constar 

igitur universis tam futuri quam presen
tis evi fidelibus presencem paginam ins

pectancibus, quod ego Mestwinus nunc 
princeps in Danzk cum consensu filio

rum nostrorum videlicet Swantopolco3, 

Wartizlao4, Samborio5, Raciborio6 simul 

ee uxoris nostre ad claustrum sanctimo
nialibus deo et beate Marie in Stolpa7 

famulantibus de hereditatibus nos

tris hanc prescriptam summam nostre 
substancie in villis, in campis, in silvis, 

in pascuis, in piscacionibus, in rivis sive 
Huviis, in castoribus iuxta metas claus
tri manentibus similicer et in omnium 

prescriptorum apendiciis domino Jhesu 
Christo et beate virgini salubriter offe

rendo inviolabiliter conferimus inter 
Radunam8 itaque et Stolpam9 rivos 
quatuor villas, et si que plures edificari 

poterunt, quarum prima est Svcowia, 
secunda Mislicyn 10

, tercia Svlislaueu, 

quarta Barcline 12
, villam eciam decimo

rum Rambecove13, Swemirove 14
, XL 

marcas annuatim, terciam partem che

loney, quod datur de panno, quidquid 
eciam nostre parci vel in equis sive 
pecunia vel in aliis rebus contingerit, 
similiter addidimus. Clausuram eciam 

Wolsucyn 15 a Huvio Warsniza16 usque 
ad terminos castri Gdanensis iurisdicio
ni'1 claustri concedimus, lacum Garsno17, 

magnum lacum Brodno18
• Ducissa vero 

uxor nostra de parte sua totum Oxsiua19 

cum omnibus attinenciis, villam in Bele-

dóbr doczesnych, ce, które czyni się dla 

Chrystusa, posiadają wieczną radość 

i z rzeczy przemijających z korzyś

cią przechodzą do nieprzemijających, 

uznaliśmy za godne ze względu na tego 

rodzaju opinię, aby przy sprzyjającej 

pewnej boskiej łaskawości przywrócić 

pamięć o pobożności, która przyno
si pożytek tak nam, jak i przodkom 
i potomkom, także wszystkim walczą

cym dla wiecznego zbawienia. Wiadome 
zatem niech będzie wszystkim wiernym 

tak przyszłym, jak obecnym oglądają
cym ten dokument, że ja Mściwoj, teraz 

princeps gdański, oczywiście za zgodą 
synów naszych Święcopełka3, Warci
sława4, Sambora5, Racibora6 i również 

żony naszej, przekazujemy klasztoro
wi - zakonnicom Bogu i błogosławio

nej Marii w Scołpi7 służącym - z nasze
go dziedzictwa tę zapisaną wielkość 

naszego majątku we wsiach, w polach, 
w lasach, w pastwiskach, w połowach ryb 

w strumieniach i w rzekach, w bobrach bli

sko granic klasztoru żyjących, podobnie 
i w uzupełnieniach wszystkich zarządzeń 
Panu Jezusowi Chrystusowi i Błogosła

wionej Dziewicy z korzyścią ofiarowane 

bez uszczerbku przekazujemy między 

strumieniami Radunią8 i Słupiną9 cztery 

wsie, gdzie i liczniejsze mogą być założo

ne, z tych pierwszą jest Żukowo, drugą 
Mislicyn10

, trzecią Sulislaveu, czwartą 

Barclino12
, wieś także dziesiętniczą Rębie

chowo 13, Świemirowo14, czterdzieści grzy
wien corocznie, trzecią część cła, które 

wypłaca się z handlu suknem, cokolwiek 

także z naszej części albo w koniach, czy 
w pieniądzu, albo w innych rzeczach 

przynależy, podobnie dodaliśmy. Także 

jaz Olszycę15, na rzece Warznicy16 przy 
granicach grodu Gdańsk, przekazujemy 



gan Belzcowo20 et aliam inter Zvece21 

et Visegroth22, que dicitur Grabova23, 

libens et devote cum omni supellectili 

sua construendo addicavit devocionis 

collegio. Hominibus quoque claustro 

in Stolpa7 pertinentibus sive deser

vientibus libertatem et pacem firmam 

indulgemus. Si quis autem impiorum 

pretextatam ordinacionem perturbare, 

inmutare, violare ausu temerario pre

sumpserit, omnipotentis dei et perpe

tue virginis Marie et omnium celestium 

virtutum et omnium sanctorum in dis

tricto examine iudicii super illos iustam 

invocamus ulcionem. 

"JV wyd. 3 perveniacur. 

b lV wyd. 3 iuridicioni. 

1212 5 

pod władzę sądową klasztoru, jezioro 

Garsno 17
, jezioro Wielkie Brodno18. 

Księżna zaś, żona nasza, ze swojej czę

ści całą Kępę Oksywską19 ze wszystkimi 

przynależnościami, wieś Beleczkowo 

koło Białogardy2° i inną między Świe
ciem21 i Wyszogrodem22, która nazywa 

się Grabowo23, chętnie i pobożnie wraz 

ze wszelkim ich wyposażeniem ofia

rowała mającej powstać wspólnocie. 

Ludziom należącym do klasztoru lub 

służącym klasztorowi w Stołpi również 

darujemy wolność i trwały pokój. Jeśli 

zaś któryś z bezbożników ośmieli się nie

rozważnie zuchwałym czynem wcześniej 

wspomnianą decyzję obalić, zmienić, 

znieważyć, to wzywamy wszechpotęż

nego Boga i Maryję, wiecznie dziewicę 

i wszystkie moce niebieskie i wszystkich 

świętych do rozważenia na sądzie wieco

wym sprawiedliwej zemsty na owych. 

1 Mściwoj I (ok. 1160/70?-l 220?), princeps gdański, syn domniemanego ks. gdańskiego Subislawa 

(G. Labuda.Mściwoj!, w: SBPN, t. !II, Gdańsk 1997,s. 267-269). 
2 Gda/isk. 
3 Świętopełk {1191/2-1266), od 1220 r. nmniestnik, a następnie ksiqżę gdański, syn Mściwoja 

I i Zwinislawy (B .• ~!iwiński, Świętopełk, w: SBPN, t. JV, Gdańsk 1997, s. 351-355). 
4 Warcisłtlw I (ok. 1200-ok. 1229 ), ksiqżę świecki, drugi syn Mściwojtz I i Zwinisławy (E. Rymar, 

Rodowód ksiqżqt pomorskich, Szczecin 2005, s. 245-246). 
5 Sambor li (ok. 1211/2-1276/8), ksiqżę lubiszewsko-tczewski, syn Mściwoja I i Zwinislawy 

(B. Śliwiński, Sambor Jl, w: SPBN, t. IV, Gd,zńsk 1997,s.143-146). 
6 R,zcibor (ok. 1209-ok. 1275?), ksiqżę białogardzki, najmłodszy syn Mściwoja I i Zwinislawy 

(G. Labuda, Racibor, w: SPBN, t. n~ Gdańsk 1997, s. 24-26). 
7 Sto/pia, pierwotne miejsce założenia klasztoru norbertanek kolo Gdańska, położone'u ujścia rzeki 

Slupiny do Raduni (B. Śliwiński, Wieś Żukowo ... , s. 48). 
8 Rzeka Radunia. 
9 Rzeka Slttpina lub Stolp,z (B. Śliwiński, Wieś Żukowo ... , s. 48). 
10 Mislicyn, os,1da zaginiona, przed 1245 r. wlqczona do Żukowa (B. Śliwiński, M. Smoliński, 

Klasztor i wieś Żukowo na przełomie XIII i XIV w., w: Dzieje Żukowa ... , s. 62). 
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JJ Sulislave, osada zaginiona, przed 1245 r. zlqczona ze wsiq Barclino i występujqca pod nazwq 

Golubino, w późniejszym czasie wlqczona w granice Żukowa (B. Śliwiński, M. Smoliński, Klasztor 

i wieś ... , s. 61-63 ). 
12 Barclino, wieś zaginiona. Zob. przyp. 11. 
13 Rębiechowo, dawniej wieś, obecnie w granicach Gdańska (port lotniczy). 
14 Świemirowo, dawniej wieś, obecnie w granicach Sopotu, na granilJ z Gdańskiem-Oliwq. 
15]az Olszyca na rzecl' Ttarznicy (B. :}!iwiński, TVid Żukowo ... , s. 49). 
16 Rzeka Ttarznica. 
17 jezioro „Garsno" lub „Gartsno", obecna nazwa nieznana, przypuszczalnie położone w pobliżu 

TVisly, między obecnymi wsiami Wielki i Mały Garc, kolo Rudna na wschód od Pelplina (B. Śliwiński, 
TVieś Żukowo ... , s. 49). 

18]ezioro vVielkie Brodno na Pojezierzu Kaszubskim. 
19 Kępa Oksywska. 
20 Beleczko wo, wieś położona w okręgu białogardzkim, po 129 5 r. wchłonięta przez sqsiednie Lędzie-

chowo w gm. Nowa vVieś Lęborska [B. !->~!iwiński, vVieś Żukowo ... , s. 49, przyp. 46 (s. 419)]. 
21 .S~wiecie nad /;Vislq. 
22 Hlyszogród, obecnie Fordon (dzielnica Bydgoszczy). 
23 Grabowo kolo Świecia nad TVislq w gminie Pruszcz. 

2 
b.m., około 1224 

Ksiqżę gdański ~~więtopelk zatwierdza klasztorowi norbertanek w Stołpie [Żukowie} 
darowiznę swojego ojca Mściwoja I. Jednak za zgodq swojej matki księżny Zwinisła
wy i przedstawicielek klasztoru, nadaje norbertankom jedynie połowę Kępy Oksywskiej 
(,,dimidiam Oxive'), wraz z kościołem, który się tam znajduje i wszelkimi przynależ
nościami. Wsie i pastwiska na Kępie Oksywskiej majq być podzielone na dwie części, 
natomiast „łqki, tak, jak były podzielone dawniej". Klasztor otrzymuje również „całq 
owczarnię" w miejscu zwanym Bargi (Barkocino) oraz połowę „Pristaie", co do którego nie 
ma pewności, czy chodziło o przystań rybackq, czy o prawo do utrzymania psów ksiqżęcych. 

Or.: Nieznany. 
Kop. 1: AP Gdańsk,sygn. 944/21, nr 2,s. 2-3. 
Kop. 2: AP Pelplin, sygn. MŻ 1, nr 29, k. 26v-27. 
ffyd. 1: CPD, nr406,s. 847-848. 
Uyd. 2: T. Hirsch, Pomrnerellische Studien. Das Kloster Zuckau im dreizehnten und vierzehnten 

Jahrhundert, ,,Neuen Preussischen Provinzial Elater", Bd. 3, 1853, zal. V, s. 52-53. 
Uyd. 3: PUB, nr 26, s. 22-23. 

Reg.: Kopiariusz klasztoru norbertanek ... , nr 2, s. 67. 
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3 
Raciqżek, 124 5 

Biskup włocławski Michał nadaje klasztorowi żukowskiemu prawo do pobierania należ
nych jemu dotqd dziesięcin z wyszczególnionych 27 wsi będqcych wlasnościq norberta

nek. Wymieniono również Kępę Oksywskq (Oxiue) wraz ze wsiami: Obłuże, Pogórze, 

Dębogórze, Mosty, Kosakowo, Pierwoszyno oraz zaginione miejscowości Kochowo, Gogo

lewo, ,,cale" Barkocino, Zbychowo, Niemichowo, Gradolewo, Niebudowo, Nasięcino 
i Kiedrzyno. 

Or.: Nieznany. 

Kop. 1: PAN BG,sygn.Ms.1360,k.10. 

Kop. 2: AP Pelplin, sygn. MŻ 1, nr 5, k. 4-4v. 

Trans.: IV dokumencie opata oliwskiego Grzegorza z 30 maja 1530 r. (AP Pelplin, sygn. MŻ 1, 
nr 7, k. 6-7). 

Uyd. 1: CPD, nr 405, s. 845. 
Hyd. 2: T. Hirsch, Pommerellische Studien ... , zal. VI, s. 53-54. 

Uyd. 3: PUB, nr 91, s. 79. 

Reg.: Kopiariusz klasztoru norbertanek ... , nr 5, s. 68. 

4 
b. m., około 1249 

Ksiqżę pomorski Świętopełk zatwierdza norbertankom całość dóbr, pochodzqcych z daro

wizny jego rodziców, wśród których wymieniam.in. calq Kępę Oksywskq (Oxiua}, wraz 

z istniejqcymi osadami: Obłużem, Pogórzem, Kosakowem, Pierwoszynem, Mostami 

i w domyśle Oksywiem oraz obecnie zaginionymi: Gradolewem, Zbychowem, Nasięci

nem, Niemichowem, Kiedrzynem, Zbikowem, Kochowem, Gogolewem, Niebudowem 

i Barkocinem. JV spisie pominięto jedynie Dębogórze, co mogło wynikać z pomyłki pisarza, 

bqdź na1pewniej kopisty. Ponadto ksiqżę nadal „ 1 O lodzi dla swoich ludzi w Oksywiu", 

z wyjqtkiem, jak n,zpisano, ,,ludzi Sambora i Racibora braci mych i z wyjqtkiem ludzi 

tegoż klasztoru". 

Or.: Nieznany. 
Kop. 1: AP Gdańsk, sygn. 944/21, nr 3, s. 3. 

Kop. 2: PAN BG, sygn. Ms. 1360, s. 5. 
Kop. 3: AP Pelplin, sygn. MŻ 1, nr 2, k. 1 v-2. 

11yd. 1: CDP, nr 502, s. 977. 
JJyd. 2: T. Hirsch, Pommerellische Studien ... , zal. IV, s. 51-52. 

Hyd. 3: PUB, nr 122, s. 79, s. 109-110. 

Reg.: Kopiariusz klasztoru norbertanek ... , nr 6, s. 68. 
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5 
Gdańsk, 31 października 1253 

Biskup kujawski (włodawski) Wolimir wylicza miejscowości należqce do parafii w Oksy

wiu, w tym istniejqce do dziś: Gdynię, Skrobotowo/Chwarzno, Witomino, Obłuże, 

Pogórze, Dębogórze, Kosakowo, Mosty, Pierwoszyno, osiem osad zaginionych (Zbikowo, 
Niemichowo, Kiedrzyno, Nasięcino, Kochowo, Gogolewo, Niebudowo, Barkocino i Gra

dolewo. Jednocześnie pod groźbq kary ekskomuniki zabrania plebanowi z Rumi sprawo

wania opieki duszpasterskiej w wymienionych osadach. 

Or.: Nieznany. 

Kop.: AP Gdańsk, sygn. 944/21, nr 23, s. 15-16. 
Uyd. 1: PUB, nr 157, s.132. 

Uyd. 2: DCG, nr 1, s. 3-4. 

6 
b.m., 24 kwietnia 1259 

Ksiqżę pomorski Świętopełk zatwierdza i transumuje przywilej fundacyjny klasztoru 
Norbertanek w Żukowie, nadany im przez jego ojca Mściwoja I około 1212 r. Dodat

kowo rozszerza klasztorowi prawo rybołówcze na obszarze Kępy Oksywskiej, należqcej 
do norbertanek. Stwierdza, iż „wolne rybołówstwo na Oksywiu" ma obejmować obszar 
„od Kochowa wzdłuż {brzegu morskiego J aż do rzeki zwanej Chylonia", a uprawnienie 

do niego przysługuje mieszkańcom Kępy Oksywskiej, prepozytowi żukowskiemu, samemu 
księciu i jego rycerzom. Należnq daninę za rybołówstwo, ,,którq po polsku nazywajq sto", 

pobierać ma prepozyt. Przejmuje on również cale sqdownictwo nad tym obszarem, które 
dotychczas należało do księcia, i którego Świętopełk się zrzeka. Ponadto ksiqżę przyznaje 
prepozytowi 1 O wolnych lodzi, które mogły czasowo cumować we wszystkich ksiqżęcych 

stacjach w czasie połowu śledzi, za co nie miano pobierać czynszu. Świętopełk uwalnia tak
że wszystkie wsie w dobrach żukowskich od wszelkich służb, podwodów, danin, czynszów 

i praw na rzecz księcia, które przelewa na prepozyta. Zezwala też klasztorowi na spra

wowanie wszelkich sqdów w posiadanych wsiach, za wyjqtkiem sqdzenia „obcych ludzi, 
których by ludzie prepozyta oskarżali", wówczas sqd nad tymi ludźmi miał się odbywać 
wspólnie z księciem. jednakże gdyby ktoś z poddanych klasztoru dopuścił się zbrodni 

w jakimkolwiek innym miejscu, wówczas takiego człowieka również ma sqdzić prepo
zyt i jego sędziowie, a nie żaden inny sqd, wlqcznie z ksiqżęcym. Gdyby natomiast ktoś 

z poddanych norbertanek zaskarżył kogoś do sqdu ksiqżęcego lub mu podległego, wówczas 
i tak polowa zasqdzonych kar przechodzi na prepozyta żukowskiego. Ksiqżę pozwala też 

norbertankom na urzqdzenie wszystkich wsi klasztornych według prawa niemieckiego, 
a na koniec mieszkańców wsi norbertańskich zwalnia od obowiqzku obrony grodu i prze

wodu, a także od stacji dla psów i koni ksiqżęcych. Zachowuje jedynie obowiqzek obrony 
grodu w razie najazdu nieprzyjaciela, a także obowiqzek budowy grodu przez mieszkań

ców wiosek, ale tylko dla właściwej sobie kasztelanii. 
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Or.: W 1882 r. znajdował się w Koniglichen Staatsarchiv zu Breslau, w zespole St. Vincenz, nr 11. 

Obecnie zaginiony (Nie został wymieniony w publikacji: Katalog dokumentów przechowywa

nych w archiwach państwowych Dolnego S~lqska, t. VIII. Indeksy dot. I-VII, oprac. R. Stelmach 

i R. Żerelik, Wroclaw 1998). 

Kop. 1: Z 1421 w 1882 r. znajdowała się w Kó'niglichen Staatsarchiv zu Kó'nigsberg. Obecne losy 

nieznanae. 

Kop. 2: AP Gdańsk, sygn. 944/21, nr 39, s. 26-27. 

Kop. 3: PAN BG,sygn.Ms.1360,k.1-2. 

»yd. 1: Preussische Lieferung ... , s. 348-353. 

»yd. 2: CPD, nr 90, s. 214-218, nr 175, s. 399-400. 

»yd. 3: PUB, nr 186,s.158-160. 

Uw.: TV sprawie datacji dokumentu zob.: M. Per/bach, Urkunden und Handschriften in Zuckau 

und Putzig, ,,!l,/itteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins", Bd. 3, 1904, s. 72; 

G. Labuda, Ze studiów ... , s. 112; K.Jasiński, Kilka uwat,···• s. 148. 

7 
Garc, 13 listopada 1282 

Ksiqżę pomorski Mściwoj Jl nadaje klasztorowi Norbertanek w Żukowie przywilej 

potwierdzajqcy prawa do ich posiadłości, obdarzajqc je dodatkowo wolnościami od cię

żarów prawa ksiqżęcego i sqdowniczymi. Wśród 22 posiadłości, należqcych do klaszto

ru, wymienia wsie tylko z południowej części Kępy Oksywskiej: Obłuże, Oksywie, Pogó

rze, Gradolewo, Zbikowo, Zbychowo, Gogolewo, Barkocino, Przymorze i Niebudowo 

{TVtisino). 

Or.: Nieznany. 

Kop. 1: AP Gdańsk, sygn. 944/21, nr 7, s. 7-8. 

Kop. 2: PAN BG,sygn.Ms.1360,k. 9v. 

»yd. I: T. Hirsch, Pommerellische Studien ... , zal. XIII, s. 61-62. 

Hyd. 2: PUB, nr 346, s. 304-305. 

8 
Stolpia, 16 kwietnia 1283 

Ksiqżę pomorski Mściwoj II zatwierdza norbertankom wszystkie posiadane majqtki, 

w tym „calq Kępę Oksywskq z tamtejszym kościołem" {nie wymieniajqc imiennie wszyst

kich wsi). Nadto JO wolnych lodzi z ludźmi i z oksywskq stacjq, zwanq Wojska. Ksiqżę 

zwolni! także wsie klasztorne od czynszów, sqdownictwa swego i swoich urzędników, które 

ma podlegać tylko prepozytowi. Pozwala pobierać poradlne i lokować wsie na prawie nie

mieckim. Zobowiqzuje ich zaś do budowy zamków we właściwych sobie kasztelaniach 

oraz do obrony kraju. 
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Or.: W 1882 r. znajdował się w Koniglichen Staatsarchiv zu Breslau, w zespole St. Vincenz, Rep. 
67 nr 108. Po Il wojnie światowej, według pisma dyrektora Archiwum Państwowego we Wroc
ławiu z dn. 16 lipca 2012, dokument zaginql. 

Kop. I: AP Gdańsk, sygn. 944/21, nr 5, s. 5-6. 
Kop. 2: PAN BG,sygn.Ms.1360, k. lOv-11. 
Trans.: W dokumencie opata oliwskiego Pawła i komtura gdańskiego Jana z 30 listopada 1323 r. 

(zob. nr 10). 

Jtyd. I: T. Hirsch, Pommerellische Studien ... , zal. XJT,~ s. 62-64. 
Jtyd. 2: PUB, nr 360, s. 326-327. 
Reg.: Kopiariusz klasztoru norbertanek ... , nr 11, s. 69. 

9 
Świecie, 15 sierpniaJ 295 

Król polski i ksi4:żę pomorski Przemysł II zatwierdza norbertankom wszystkie posiadane 
ma)4:tki, korzysta)4:c z formuły przywileju Mściwoja II z 12 listopada 1282 r. Wymienia 
te same zwolnienia dla mniszek i te same obowi4:zki na rzecz panuj4:cego. Różnica polega
ła jedynie na tym, iż norbertankom udało się wyjednać od króla potwierdzenie posi,zdania 
wsi z północnej części Kępy Oksywskiej, oddanych w niedawnym czasie cystersom oliw
skim. Ponownie wymieniono tu Oksywie (Oxiuam) w podwójnym znaczeniu wsi i Kępy, 
nadto wyliczono: Obłuże, Pogórze, Gradolewo, Zbychowo, Nasięcino, Niemichowo, Kie
drzyno, Kosakowo, Zbikowo, Pierwoszyno, Mosty, Kochowo, Gogolewo, Nieb udo wo i Bar
kocino. Dodatkowo nadal 1 O wolnych lodzi z ludźmi i z oksywsk4: stacjq, zwan4: Wojska 
(Woysca), z wy)4:tkiem, jak napisano, ,,ludzi Sambora i Racibora i z wy)4:tkiem ludzi 
tegoż klasztoru,,_ 

Or.: AD Pelplin, Diplomata et epistalae, sygn. Kl. Żukowo I. 
Kop. 1: AP Gdańsk, sygn. 944/21, nr 4, s. 3-5. 
Kop. 2: PAN BG,sygn.Ms.1360,s.13v-14v. 
Kop. 3: Nieuwierzytelniona z XVIII wiek,,. AP Gdańsk, sygn. 300D/45C,77 (wg M. Perlbacha: 

Stadtarchiv zu Danzig, Schbl. XLV CI). 
Jtyd. 1: T. Hirsch, Pommerellische Studien ... , zal. XV, s. 64-66. 
Jtyd. 2: Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. II, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1878, nr 740, 

s.110-112. 

Jtyd. 3: PUB, nr 530, s. 475-476 (z kopi). 
Jtyd. 4: K. Górski, Oksywie, RG, t. 12, 1939, s. 29-32 (z oryginału). 

Reg.: Kopiariusz klasztoru norbertanek ... , nr 14, s. 69. 
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10 
Oliwa, 30 listop,ida 1323 

Opat oliwski Paweł i komtur gdański Jan widymujq przywilej księcia pomorskiego 

Mściwoja Jl z 16 kwietnia 1283 r., zatwierdzajqcy norbertankom wszystkie posiadane 

majqtki, w tym „calq Kępę Oksywskq z tamtejszym kościołem". Nadto 1 O wolnych lodzi 

z ludźmi i z oksywskq stacjq, zwanq Wojska (zob. nr 8). 

Or.: Nieznany. 

Kop. 1: AP Pelplin, sygn. MŻ 1, k. 4v-6. 

Kop. 2: PAN BG,sygn.Ms. 1360,k. 16-16v. 

Hyd.: PrUB,Bd. II, nr 431. 

Reg.: Kopiariusz klasztoru norbertanek ... , nr 15, s. 70. 

11 
b.m., 21 marca 1340 

Prepozyt żukowski Jan nadaje przywilej lokacyjny na prawie niemieckim dla wsi Obłuże. 

Or.: Nieznt1ny, istniał w XVIII w. 

Wzm.: Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae ... , s. 506. 

12 
b.m., 4 grudnia 1346 

Prepozyt Jan i przeorysza Pęcisława oraz cały konwent z Żukowa nadajq Radosławowi 

iJakubowiprzywilej lokacyjny na prawie chełmińskim dla wsi Oksywie. 

Or.: Z,zginqł. Sporzqdzony w języku niemieckim, istniał jeszcze w 1594 r. Zob. nr 17. 

Kop.: AP Gdańsk, sygn. 944/21, nr 37, s. 23-25. 

1-fyd. 1: AJ. Perlbach, l\llaterialien zur Geschichte Pommerellens hauptsti"chlich wahrend der 

Ordenszeit, ,,Altpreussische Afonatsschrift", Bd. 37, 1900, nr 12, s. 174-176. 

fVjd. 2: PrUb, Bd. IV, nr 108, s. I 02- 103. 

Uw.: Za podstawę tegoż wyd. przyjęto wyd. 2. 

In nomine Domini amen. Prudencium 

hominum ac sapientiumd antiquorum 

virorum decrevit provisio, ut facta 

hominum perpetuitate indigencium fir
marum testimonio litterarum perennen

turb. Hinc est, quod nos Johannes1 Dei 

paciencia prepositus, Pantczlava2 prio-

. 
W imię Pańskie amen. Zmalała zapo-

biegliwość rozważnych ludzi i dawnych 

mądrych mężów, by dzięki świadectwu 

rzetelnych pism przetrwały na zawsze 

ludzkie czyny. Z tego powodu my Jan1, 

za Bożym przyzwoleniem, prepozyt 

i Pęcisława2, przeorysza i cały konwent 
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rissa totusque convencus tam fratrum 

quam sororum ordinis Premonstratensis 
domus sancte Marie in Sucovia notum 

esse volumus universis presens scriptum 

incuencibus, quod matura deliberacione 

prehabica de consilio communi et consen

su unanimi discrecis viris et honescis 

Radoslao et Jacobo3 conculimus nos
cram hereditatem seu villam Oxiviam 

vulgariter nuncupacam cum omnibus 

suis pertinenciis et ucilicacibus, que nunc 
habencur et haberi possunc in futuro, 

prouc eiusdem heredicacis gades cermi
nanc et ambiunc mete, iure Theutonico 

scilicet Culmensi locandam et in parvos 

mansos Flamenses mensurandam, cali 

condicione adiecta, quod de omnibus 
mansis mensuratis in agris, campis, sil
vis, nemoribus, rubecis, paludibus et ad 

quemlibec mansum uno de pracis iun
gere superaddico decimum mansum 

cum quarto denario de cabernis predic

ti sculceci videlicet Radoslaus, Jacobus 
ipsorumque legitimi successores iure 
heredicario in perpetuum libere posside

bunc. De quolibet autem reliquo rusti
corum manso nohis noscrisque successo
ribus singulis annis duodecim mensuras 

quincplicil annone videlicet quatuor 
mensuras siliginis, quacuor avene, tres 

ordei, Yz mensuram pise, Yz mensuram 
tritici cum duobus pullis et octo scocis 
monece usualis in fesco beaci Martini 
propriis laboribus et vecturis rusticorum 

ad nostrum monascerium integralicer 
adducent et persolvenc, addicientes tres 

mansos liberos pro plebano cum iuri
bus suis, sicut in villis Theoconicalibus 

domini nostri episoopi nunc dinoscun

cur esse et erunt in futuro. Deinde si 

post mensuracionem mansorum plures 
in posterum mansi in predictis bonis 

tak braci, jak sióstr zakonu norbertań

skiego domu świętej Marii w Żukowie 
pragniemy, aby wszystkim oglądającym 
był znany ów dokument na mocy które

go, po stosownym zastanowieniu się nad 

wspólnym zamiarem i z jednomyślną 

zgodą, powierzyliśmy mężom znakomi
tym i poważanym Radosławowi i Jaku
bowi3 nasze dziedzictwo, czyli wieś 

potocznie nazywaną Oksywie z wszyst

kimi jej przynależnościami i korzyś

ciami, które teraz mają w posiadaniu 

i mieć mogą w przyszłości, według tego 

samego dziedzictwa, jak miedze wyzna

czają granice i wokół otaczaj~, wieś 

winna być założona na prawie niemie

ckim, oczywiście chełmińskim i pomie
rzona w małych łanach flamandzkich, 

dołączywszy tego rodzaju warunek, 
że co dziesiąty łan z wszystkich łanów 

odmierzonych na polach uprawnych, 
na pastwiskach, w lasach, w gajach, 
w zaroślach, na bagnach i do tego dodat

kowy jeden łan z łąk i co czwarty denar 
z karczm wspomniani wcześniej sołtysi, 

czyli Radosław, Jakub i ich prawowici 
spadkobiercy będą posiadać bez prze
szkód na mocy dziedzicznego prawa 

po wieczne czasy. Z każdego zaś pozo
stałego łanu wiejskich gruntów nam 

i naszym spadkobiercom każdego roku 
dwanaście miar pięciorakiego zboża, 

mianowicie: cztery miary żyta, cztery 
owsa, trzy jęczmienia, pół miary grochu, 

pół miary pszenicy z dwoma kurczę

tami i osiem skojców zwykłej monety 
na dzień świętego Marcina własnym 

wysiłkiem i transportem chłopskim 

do naszego klasztoru w całości dostar

czą i zobowiązanie wypełnią, przyznając 

trzy łany wolne dla proboszcza z jego 
prawami tak, jak we wsiach niemieckich 



reperientur, tantum de ipsis solvetur 

quantum de aliis sine preiudicio sculte

torum. Ceterum concessimus eisdem 

scultetis et eorum sequacibus plenam 

libertatem piscandi in mari, tantum 

in terminis nostris, cum quocunque pis

candi instrumento scilicet cum magna 

sagena, que nevod Sclavonice nuncu

patur, cum plawnicza et hamis. Item 

in littore maris sub nostris terminis 

conrulimus ipsis posse capiendi qua

liacunque monstra maris videlicet del

phinos, rumbos aliosque pisces magnos, 

salva nostra quarta parte, quam nobis 

in Sucoviam ducent ac presentabunt. 

Deinceps prenotati sculteti necnon 

et eorum posteri omnes causas magnas 

seu parvas, que in eadem hereditate 

evenient, iudicabunt et de iudicatis per 

ipsos tercium denarium pro se retine

bunt, exceptis causis, que ad membro

rum mutilacionem extenduntur; eisdem 

causis volumus nostrum advocatum 

iudicio presidere. Cum autem aliqua 

querimonialis causa in saepedictose 

scultetos seu in eorum heredes extiterit 

fulminata sive propalata, nos vel noster 

advocatus seu nunccius et penitus nullus 

alter ex latere eorundem scultetorum 

amicus eos iudicabit. Proinde suprafa

ti sculteti sive eorum successores nos 

et nostros advocatos seu nunccios ter 

in anno ad faciendum magnum iudi

cium suas recipient lautas ad expensas. 

Contulimus eciam eis hanc graciam, ut 

eos omnino nullus nobis exceptis extra 

metas ville, in qua resident, ad aliquod 

iudicium queat vel possie evocare. Inde 

eciam ordinamus, quod iidem sculteti 

seu ipsorum heredes tenebuntur nobis

cum in nostra oportunitate tam sculteto 

de Pogors facere viam unam et scultetus 
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pana naszego biskupa teraz zauważa 

się, jest i będzie w przyszłości. Następ

nie, jeśli po odmierzeniu wielu łanów 

w przyszłości, nowe łany we wspomnia

nych wcześniej dobrach zostaną pozy

skane, tyle z owych będzie odłączone, 

ile z innych, bez wstępnego orzeczenia 

sołtysów. Oprócz tego przyznaliśmy 

rym samym sołtysom i ich następcom 

pełną wolność łowienia w morzu, tyl

ko w naszych granicach, jakimkolwiek 

sprzętem do łowienia, zwłaszcza wielką 

siecią rybacką, którą nazywa się po sło

wiańsku' 'niewód, spławnicami i wędka

mi. Tak samo na brzegu morza, w tych 

samych naszych gran;rach, zezwolili

śmy, aby wszystkie stworzenia morskie 

mogły być łowione, oczywiście morświ

ny, jesiotry i inne wielkie ryby, zacho

wując dla nas czwartą część, którą nam 

do Żukowa przyniosą i pokażą. Następ

nie wspomniani już sołtysi, a także ich 

potomkowie wszystkie sprawy sądowe 

wielkie, czy małe, które w rym samym 

dziedzictwie się zdarzą, osądzą i z osą

dzonych przez nich samych trzeciego 

denara pozostawią dla siebie, wyłączyw

szy sprawy, które dotyczą pozbawienia 

członków ciała. W tych sprawach prag

niemy, aby nasz wójt srał na straży pra

wa. Kiedy zaś jakaś sprawa o charakterze 

skargi w stosunku do wspomnianych już 

sołtysów, czy ich spadkobierców zdarzy 

się nagła jak piorun, czy uczyniona jaw

nie, będziemy sądzić my albo nasz wójt, 

albo wysłannik i stanowczo' nikt inny 

ze strony tych sołtysów, żaden ich przy

jaciel nie będzie sądził. Również wyżej 

wspomniani sołtysi, czy ich spadkobier

cy nas i naszych wójtów albo wysłan

ników trzy razy w roku dla odbycia 

wielkiego sądu na swój koszt ugoszczą. 
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de Oblusa viam secundam ordine ipsum 
attingente. Demum eciam volumus, 
ut nullus scultetorum seu qui mansos, 
tabernas, ortos vel aliquid immobilis 
possidet, alicui militi, vidue vel sacerdo
ti vendere seu obligare presumant nisi 
nobis vel aliis de nostro favore vel licen
cia speciali. Volumus eciam, quod, cum 
deo favente allecia capta fuerint tem
pore piscature, undecunque venerint ad 
littus, predicti sculteti et eorum posteri 
eadem allecia de littore quocunque ad 
villam Oxiviam, interim quod piscatura 
durat, sine mora per se sive per rusti
cos ducere procurabunt. Item volumus, 
quod omnes naves, quas pro piscatura 
habemus et habebimus ibidem, sepedic
ti sculteti cum suis rusticis easdem naves 
de piscina circa molendinum in mare 
trahere sive ducere suo tempore et de 
mari econverso in piscinam non tarda
bunt. Cunctis eciam liqueat nos agros 
sub montibus versus Grabova4 a metis 
hereditatis Oblusa cum omnibus palu
dibus5 pro nostris utilitatibus reservasse. 
Darum anno domini M°CCC°XLVI 
in die beate Barbare virginis et martiris 
[ 4 XI! 1346] presentibus nostris fratri
bus Nicolao plebano de Kmelo6

, Henri
co custode7

, Nicolao plebano de Oxivia8 

et aliis pluribus fidedignis nostro et nos
tri conventus sigillis presencia roboratis. 

Przyznaliśmy im również tę łaskę, aby 
ich zupełnie nikt, wyłączywszy nas, poza 
granice wsi, w której zasiadają, do jakie
goś sądu nie mógł ani nie zdołał wezwać. 
Następnie nakazujemy także, aby ci 
sami sołtysi i ich spadkobiercy tak, jak 
sołtys z Pogórza wykonuje jedną drogę 
i sołtys z Obłuża drugą drogę na mocy 
nakazu dotyczącego tego samego, byli 
zobowiązani dla nas, dla naszego pożyt
ku, do tego samego. Z kolei pragniemy 
również, aby żaden ze sołtysów - jeśliby 

nie z naszym albo innych z naszą przy
chylnością, albo ze specjalnym pozwo
leniem - który posiada łany, karczmy, 
ogrody albo jakąkolwiek nieruchomość 
nie przedsięwziął, by jakiemuś rycerzo
wi, wdowie albo kapłanowi sprzedać 
je albo zapisać. Chcemy także, aby śle
dzie, gdy z bożą pomocą zostaną zło
wione podczas połowu, jakimkolwiek 
sposobem przypłyną do brzegu, wspo
mniani wcześniej sołtysi i ich następcy 
te śledzie z jakiegokolwiek brzegu wsi 
Oksywie, jak długo trwa łowienie ryb, 
będą starać się, bez zwłoki czy to z włas
nego powodu, czy z powodu chłopów, 
zawieźć do klasztoru. Tak samo prag
niemy, aby wszystkie łodzie, które dla 
połowu mamy i tamże mieć będziemy, 
wspomniani już sołtysi ze swoimi chło
pami nie będą zwlekać, by owe łodzie 
ze stawu koło młyna na morze przyciąg
nąć czy przenieść we właściwym czasie 
i z morza na odwrót na staw. Dla pozo
stałych także niech będzie rzeczą oczy
wistą, że my pola pod górami w kierunku 
Grabówka4 od granic dziedzicznej wsi 
Obłuże ze wszystkimi błotami5 zacho
waliśmy dla naszych korzyści. Wydane 
w roku Pańskim 1346, w dniu błogo
sławionej Barbary, dziewicy i męczen-



a JY wyd. 2 sapientum. 

b lYwyd 2 perhennentur. 

'l V wyd. 2 iugere. 

d W wyd. 2 quintuplicis. 

'W wyd 2 sepedictos. 
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nicy [4 XII 1364}, w obecności naszych 

braci Mikołaja, proboszcza z Chmielna 6, 

kustosza Henryka7
, Mikołaja, probosz

cza z Oksywia8 i wielu innych godnych 

naszego zaufania, wzmocniwszy pieczę

ciami naszego konwentu. 

1
}an z Pszenna (kolo Świdnicy), prepozyt żukowski, notowany w latach 1340-1357 (Jvl. Smoliński, 

Żukowo do schyłku XIV w., w: Dzieje Żukowa .... s. 83-84 ). 
2 Pęcisława, norbertanka, przeorysza żukowska, notowana w latach 1333-1346 (A. Czacharowski, 

Uposażenie i organizalja klasztoru norbertanek w Żukowie od XIII do polowy XV wieku, Toruń 1963, 

s.passim). 
3 Radosław i Jakub, sołtysi Oksywia (T. Rcmbalski, Dzieje osadnictwa na terenie współczesnych 

gmin Gdynia i Kosakowo od XIII do XV wieku, Gdynia 2006, s. 131). 
4 Gmbówek, obecnie dzielnica Gdyni. 
5 

Oksywskie lub Gdyńskie Biota, część podmokłej Pradoliny Kaszubskiej, położonej między wioska-

mi Oksywiem a Gdyniq. 
6
.lvfikolaj, norbertanin, proboszcz z Chmielna (T. Rembalski, Dzieje ... , s. 47). 

7Henryk, narbertanin, kustosz klasztorny, bliżej nieznany. 

8
.lvfikolaj, norbertanin, prÓboszcz z Oksywi,z, notowany w latach 1340-1357 (T. Rembalski, 

Dzieje ... , s. 47-49). 

13 
Raciqż, 30 maja 1362 (?) 

Maciej, biskup kujawski, powołujqc się na dokument swego poprzednika JVolimira (patrz 

nr 5 ), oznacza granice parafii oksywskiej, wymieniajqc jedenaście wsi wchodzqcych w jej 

skład: Oksywie, Obłuże, Pogórze, Niemichowo [zaginiona}, Kosakowo, Dębogórze, Pier

woszyno, Mosty, 1Vitomino, Gdynię i Chwarzno oraz dwie nowe osady: Redłowo i Chy

lonię. Ponadto do parafii oksywskiej dołqcza nowy kościół chyloński, ufundowany przez 

byłego archidiakona pomorskiego Stanisława, który ma być filialnym względem oksyw

skiego. Na koniec biskup zastrzega, iż oderwanie jakiejkolwiek wymienionej wsi od parafii 

lub utrudnianie pracy duszpasterski~j na ich terenie będzie wiqzalo się z konsekwencjami 

kanonicznymi do kary klqtwy włqcznie. 
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Or.: Nieznany. 

Trans. i: IV dokumencie z 13 maja 1457, wystawionym w Gdańsku przez biskupa kujawskiego 

Jana Gruszczyńskiego, zamieszczonym w kopiariuszu żukowskim z końca XVI w. {AD Pelplin, 

Sygn. MŻ i, k. 47-47v). Patrz nr 16. 

Trans. 2: IV dokumencie z 13 maja 1457, wystawionym w Gdańsku przez biskupa kujawskiego 

Jana Gruszczyńsk:ego, zamieszczonym w protokole wizytacji parafii oksywskiej z 9 II 1702 r. 
(AD Pelplin, sygn. G 25, k. 64v-65v). 

Trans. 3: TV dokumencie z 13 maja 14 57, wystawionym w Gdańsku przez biskupa kujawskiego 

Jana Gruszczyńskiego, zamieszczonym w protokole wizytacji parafii oksywskiej z 1766 r. {AD 

Pelplin, sygn. G 63'', s. 42-43). 
Uyd. 1: Kopiariusz klasztoru norbertanek ... , nr 26, s. 81-82. 
Uyd. 2: DGG, nr 2, s. 4-5. 

14 
Żukowo, 23 marca [1411} 

Daniel, prepozyt żukowski, prosi Jana, biskupa tauryskiego, komisarza i generalnego wika

rego biskupa włodawskiego Jana o mianowanie brata Macieja proboszczem w Oksywiu. 

Or.: Nieznany. 

Kop.: AD Pelplin, sygn. MŻ 1, k. 49. 
Hyd.: Kopiariusz klasztoru norbertanek ... , nr 31, s. 85-86. 
Reg.: P. Czaplewski, Tytularny episkopat w Polsce średniowiecznej, "Roczniki Towarzystwa Przy

jaciół Nauk Poznańskiego", t. 4 3, 1916, s. 113, który ustalił przybliżonq datę rocznq wystawienia 

dokumentu. 

15 
Żukowo, 7 stycznia 1414 

Prepozyt Daniel, przeorysza fValemjll i podprzeoryszaAnna Czi pelo w (z Cieplewa?) z klasz

toru Norbertanek w Żukowie oraz przeor klasztoru kartuzów Mikołaj [Berger} przeprowa

dzajq rozgraniczenie pomiędzy wsidmi: Oksywiem, ndleżqcym do norbertanek a Gdyniq, 

będqcq własnościq kartuzów. Ponieważ zaistniał spór między mieszkańcami na starej gra

nicy, dzielqcej obie wsie, uymienieni wyżej przedstawiciele dwóch klasztorów postanowili, 

w uyniku polubownej umowy, wytyczyć nowq granicę pomiędzy Gdyniq a Oksywiem. Gra

nica ta bierze swój poczqtek od pewnego dużego kamienia, leżqcego naprzeciw pagórka, obok 

karczmy, w pobliżu morza. M-zstępnie od tego kamienia biegnie do drugiego kamienia, leżq

cego wyżej karczmy na pewnym pagórku. Dalej.jako punkty graniczne, wymienione sq licz

ne kamienie i oznaczone sosny, które częściowo pokrywajq się ze starq granicq, aż do miejsca, 

gdzie leżq 3 kamienie, które oznaczajq miejsce zejścia się granic Oksywia, Gdyni i Grabówka. 

Nowy układ nie dotyczy łqki, położonej między Oksywiem a granicq wymienionej wspólnoty 

(Gdyni i Grabówka), która ma być użytkowana jak dawniej. Podobnie nie dotyczy on rybo-
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łówstwa morskiego, które ma przebiegać według ustalonych wcześniej zasad. Ponadto stada 
[norbertańskiego] karczmarza {mogq być] wypasane w Gdyni, wraz ze wszystkimi stadami 
jej mieszkańców. Dlatego dodaje się temuż karczmarzowi odpowiednie zadośćuczynienie. 

Or.: Nieznany. 
Kop. 1: AD Pelplin, sygn. MK 28, k. XXI!v-XXJIIv. 
Kop. 2: AD Pelplin, sygn. MK 5, nr XXXVIJJ, s. 195-196. 
Kop. 3: AD Pelplin, sygn. MK 1, k. 25. Tekst niedokończony. 
Kop. 4: AD Pelplin, sygn. MK 2, k. 206v-207. 
Kop. 5: AD Pelplin, sygn. MŻ 1, k. 27-27v. 
Kop. 6: AP Gdańsk, sygn. 945/130, nr 2, s.8. 
Kop. 7: BL London, Add. Ms. 17094, nr 321, s. 384. 
Uyd. 1: Kopiariusz klasztoru norbertanek ... , nr 32, s. 86-87. Autor wydal kop. 5 i datuje ten 

dokument na 11 I 1414 r. Tu również odmienna lekcja w intytulacji, inskrypcji i testacji oraz 
opuszczenie wersu w opisie granicy. 

Uyd. 2: Dokumenty do dziejów średniowiecznej Gdyni {1253-1457). Regesty i teksty ź_ródlowe, 
wyd. T. Rembalski, w: Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze. ,,Gdańskie studia z dziejów śred
niowiecza", nr 8, pod red. B. Śliwińskiego, Gdańsk 2002, nr 1 O, s. 337-340. H7ydal kop. 1 i 2. 

Uyd. 3: DGG, nr JO, s. 19-21,gdzie wydano kop. 1, 2 i 5. 
»yd.fot.: Diplomata Poloniae et Prusiae, collectus a F{rater} Georgio Schwengel priore Cartusiae 

Dantisci, 1758. Tomus I. Pars I, ab anno 1067 ad annum 1440, ,,Annalecta Cartusiana", 
90:11, ed.: Dr.}. Hogg, Salzburg 1982,s. 384. 

16 
Gdańsk, 13 maja 14 57 

Jan [Gruszczyński], biskup kujawski i kanclerz koronny, na prośbę proboszcza oksywskie
go Wojciecha (Alberta) transumuje dokument (uwierzytelnia kopię) swego poprzednika 
Macieja z 30 maja 1362 w sprawie granic parafii oksywskiej, którego oryginał został zagu
biony. Biskup przyjmuje do wiadomości treść i wiarygodność tego dokumentu, a następnie 
zatwierdza go swoim podpisem i pieczęciq. 

Or.: Istniał jeszcze w 1766 r., kiedy sporzqdzali z niego odpis wizytatorzy kościelni. Przechowy
wany byl w plebanii oksywskiej. Prawdopodobnie splonql w pożarze archiwum parafialnego 
w 1800 r. (Por.: AD Pelplin, sygn. G 63·', s. 42-43; tamże, APO, sygn. 74 - list probosz
cza w sprawie archiwum do Włocławka z 26 czerwca 1834, bez paginacji). 

Kop. 1: AD Pelplin, sygn.MŻ 1, k. 47-47v. 
Kop. 2: AD Pelplin, sygn,. G 25, k. 64v-65v. Dokument nosi datę rocznq 1456. 
Kop. 3: AD Pelplin, sygn. G 63", s. 42-43. 
Jfyd. 1: Kopiariusz klasztoru norbertanek ... , nr 36, s. 91. Autor podaje datę dziennq 14 maja 

1457, tymczasem feria sexta proxima post Jestum sancti Stanislai martiris w 1457 przypadł 
na 13 maja, ponieważ uroczystość św. Stanisława (8 maja) miała miejsce w niedzielę (Por.: 
Chronologia polska, pod red. B. Włodarskiego, lffirszawa 1957). 

nyr.d. 2: DGG, nr 13, s. 26-27. ·7 '\ 

; ~~ 7.\. jJ. 
li><: . ~ 
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17 
Żukowo, 26 listopada 1594 

Prepozyt żukowski Grzegorz Błędowski, przeorysza Elżbieta Sobieńska, podprzeorysza 

Dorota Linowska oraz cafy konwent klasztoru w Żukowie, na prośbę sol~ysa oksywskiego 

Jakuba Skoczka, na podstawie „starego" przywileju lokacyjnego sporzqdzonego w języku 

niemieckim (zob. nr 12), sporzqdzajq nowy przywilej dla Oksywia, powtarzajqcy wszyst

kie jego postanowienia w tłumaczeniu na język polski. 

Or.: Nieznany. 

Kop.: AD Pelplin, sygn. MŻ J, k. 20-21. 

''W imię Pańskie amen. Gdyż żadna rzecz nie jest trwała I na świecie, dlategob też 

wszystko odnowienia potrzebuje. Przeto I my Grzegorz Błędowski 1 proboszcz, I 
Elżbieta Sobińska2 prior is a, Dorota Linowska3 podpriorysza, ze wszystkim konwen

tem klasztoru żukowskiego, wiadomo czynię, komu to wiedzieć należy. Iż przyszedszy 

do nas uczciwy Kasper4 sołtys nasz oksywski, pokazał nam przywilej pismem niemie

ckim pisany, dla starości jego pokazony i prosieł nas pokornie, abyśmy jemu przywilej 

nowy dali na to sołtystwo jego. My tedy widząc rzecz godną i przystojną, gdyż też 

wszystkej wsi naszej Oksywiu i nam samym na nim zależy, kazawszy sobie ten przywi

lej z niemieckiego na polski przełożyć, z niego wybrawszy powinności i postępki na te/ 

wsi powinne, temu sołtysowi przywilej nowy dajemy [z} powinnościami takowemi. 

Naprzód przerzeczony sołtys będzie powinien nam [i} potomkom naszym wybie

rać czynsz i zboże od poddanych po 12 ćwiercień pięciorakiego zboża, 4 ćwiertnie 

żyta, 4 ćwiertnie owsa, 3 ćwiertnie jęczmienia, 2 ćwiertni grochu, 2 ćwiertni pszenice, 

po parze kur i po piętnaście groszy zwykłej monety z włóki każdei, on swoim włamem 

kosztem do naszego klasztoru na dzień świętego Marcina biskupa [11 XI} oddać ma. 

e-Do tego daliśmy wolne trzy włóki plebanowi ze wszystkimi prawami, jako w drugich 

imionach i wsiach księdza biskupich obyczaj jest teraz i potem-e. A jeśliby [przy} pomie

rzeniu tej części wsi, albo dobrach, więcej włók się najdzie, nam ma być dane krom 

szkody tych drugich włók tegoż przerzeczonego Jakuba Skoczka4 sołtysa, albo potom

stwa jego. Też żakamlprzerzeczonemu sołtysowi, I I albo wójtowi, z potomstwem jego 

wolno łowić w morzu, w graniczach naszych wszelakimi statkami, jako małymi watami 

i spławnicami i wędami wszelakie morskie dziwy, jako morskie świnia'\ i jesiotry, i insze 

wielgie ryby, tak, że nam czwarta część ma być z tego, czego on, albo potomstwo ułowi 

od nas{z}ych łodzi[?}, do naszego klasztoru ma być oddano. Też ma ten przerzeczony 

sołtys Skoczk i potomstwo jego sądzić wszelakie sprawy wielkie i małe w tej przerze

czonej wsi, a co by z jego sądu jakie winy przypadły, ma on, albo potomstwo jego trze

cią cześć mieć. Co się g-tyczy granicznych-g spraw i gardła, te ma nasz wójt, albo sługa, 

którego tam poślem sądzić. Do tego chcemy, żeby przerzeczony sołtys Jakub Skoczk, 

albo potomstwo jego nam, albo potomkom naszem po trzykroć przez rok, kiedy się 

nam jakie sprawy trafią, tedy on ma nam obiad dać i nagotować. Do tego z jednem 

koniem ma nam służyć, kiedy tego potrzebować będziem z rusznicą i inszą bronią, 
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a insze lekkie sprawy on ma sądzić bez naszego wójta, albo sługi. Też ma ten prze

rzeczony sołtys, albo potomstwo jego, zwykłem szarwarkiem statki, któremi śledzie 

w morzu bywają łowione, do tej przerzeczonej wsi Oksywia wozić baty i statki, których 

używamy do łowienia ryb, które mamy w stawie podle młyna, Jo morza ma zawozić 

i zaś z morza do stawu zawieźć, kiedy ich potrzebować będą. Zostawniem też sobie 

i potomkom naszem h-rolę podle góry ze wszystkiemi błotami od granice obłuskiej, 

aż ku Grabowu-h6, tak, jako jest szerzej w niemieckim liście wyrażone. Ma też prze

rzeczony sołtys przywilej ten przerzeczony zawsze przy sobie chować i onego nigdy 

nie zastawowa[ć}. Także zwierzchności żadnej nie ma mieć inszej przyznawać i uzy

wać, okrom naszej i potomstwo naszych i owszem przed nami i potomkami nasze

mi odpowiadać, gdyby jaka skarga nań przypadła i gdzieby się udał do jakiej inszeJ 

zwierzchności, okrom nas i potomków naszych, zaraz cym samym wszystko prawo 

i sołtystwo traci, tak, iż nam i potomkom naszym sołtystwo wolno nam I I będzie 
wziąć, a tym krzywdy żadnej od nas, ani potomk6~ naszych cierpieć nie będzie. 

Uważając też posługi tego to sołtysa, które nam i potomkom naszym wiecznie obie

cuje, [z}wracamy im półwłóczek roli, któryśmy im byli odjęli względem, którego 

półwłóczka, gdzie nam będzie powinien na każdy rok płacić dani[nę} na święty 

Marcin [11 XI} grzywien półsiódmy rachowane w to obieJne żyta ćwiertni dwie, 

owsa ćwiertni dwie, jęczmienia półtory ćwiertnie. A dla lepszej wiary i świadectwa 

tego wszystkiego, zwykłe pieczęci konwentu naszego do tego listu przycisnęliśmy 

i rękami podpisaliśmy. 

Działo się w Żukowie, nazajutrz po świętej Katarzynie [26 XI}, roku Pańskiego 
1594, przy bytności wielebnego Grzegorza Grabińskiego ~ spowiednika,Jakuba Rybiń

skiego8, Kaspra Twardowskiego 9, Chris rop ha Nieborowskiego 10, Jana Ocickiego11 

i inszych wiela. 

" Tekst dokumentu poprzedzony tytułem Privilegium sculreti oxiviensis et quod est hen is off[i-

ciu}m. Powyiej ntZdpis,mo „innq rękq" scultetia oxiviae. Na prawym marginesie 23 n[umer}o. 

b IV kopii dlia czego. 

'JV kopii naliezy. 

d 1 V kopii stei. 

e-r Tekst podkreślony. 

IJV kopii rzyczami. 

x-K IV kopiickmi goracich. 

h-h Tekst podkreślony. 

I 
Franciszek Grzegorz Błędowski, norbertanin, prepozyt żukowski do śmierci, któm na;tqpd,i 29 p,1ź

dziernika 1603 [Archiwum Parafii JVniebowzięcia Mijświętszej .Marii Panny w Żukowie, Nekrolog 

klasztorny, sporzqdzony rękq prepozyta}m,1 Gotfryda Borka około pot.XVIII w. (dalej cyt. Bork), s. 82; 

A. Groth, Klasztor i wieś Żukowo od poczqtku XVI w. do poczqtku XIX w., w: Dzieje Żukow,1. ... , s. 112, 

Dt1s Totenbuch des Priimonstratenseriner-Kloster ZUL-ktzu bei Danzig, hrsg. von Al. Perlhach, ,,Quellen 

und Darstellungen zur Geschirhte JVestpreussens" 1906, Bd. 5, s. 67}. 
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2 Elżbieta Sobieńska, przeorysza żukowska w latach 1595-1599, do Żukowa przybyła w 1582 
ze Strzelna, dokqd wróciła po złożeniu przeorstwa, i gdzie zmarła 14 lutego 1626 r. (Bork, s. 24, 28, 77; 
A. Groth, Klasztor i wieś Żukowo ... , s. 117). 

3 Dorota Linowska, norbertanka, podprzeorysza żukowska, bliżej nieznana. 
4 Jakub Skoczk, chyba omyłkowo na wstępie nazwany Kacprem, sołtys oksywski, bliżej nieznany. 

Zob. też nr 19. 
6 Morświny (Phocoena phocoena),gatunek waleni. 
7 Grzegorz Grabiński, duchowny, spowiednik klasztoru żukowskiego, osoba bliżej nieznana. 
8 Jakub Rybiński, os~ba bliżej nieznana 
9 Kacper Twardowski, szlachcic(?), przypuszczalnie administrator dóbr klasztornych (wójt?), osoba 

bliżej nieznana. Zob. też nr 19. 

'° Krzysztof Nieborowski, osoba bliżej nieznana. 
11 Jan Ocicki, osoba bliżej nieznana. 

18 
Żukowo, 12 września 1596 

Prepozyt żukowski Grzegorz Błędowski, z powodu ubóstwa młynarza oksywskiego Jana, 
spowodowanego pożarem młyna, zawiera kontrakt, w myśl którego ma go odbudować 
cieśla Jerzy. W ciqgu siedmiu lat młynarz Jan ma spłacić cieślę Jerzego kwotq 85 grzy
wien, płaconych w dwóch ratach. Jeżeli Jan nie wywiqże się z tego zobowiqzania, prawa 
do młyna nabędzie Jerzy.Jan nie wywiqzujqc się ze zobowiqzania, mimo obniżenia kwo
ty należności dla Jerzego, stracił prawo do młyna. Klasztor, po wyrównaniu nakładów 
dokonanych przez Jerzego, przejmie w całości prawo do młyna, a następnie zadecyduje 
o jego ponownym osadzeniu. 

Or.: Nieznany. 

Kop.: AD Pelplin, sygn. MŻ J, k. 23v-24v. 

a-Gregorius Blendowski-a1 I praeposi
tus zukoviensis notum facimus omni
bus et singulis I lecturis et inspecturis 
quod cum molendinum conflagratum I 
Oxivense propter inopiam honesti Ioan
nis2 molitoris ibidem I denuo extruere 
minime possie propter quam conflagra
tionem monasterium suis proventibus ex 
eodem molendino per aliquod tempus 
privatum erat prozob. consulendo rebus 
monasteri proventuumque respectum 

Grzegorz Błędowski1 , prepozyt żukow
ski, czynimy wiadomym wszystkim 
razem i każdemu z osobna zamierza
jącym czytać i oglądać ów dokument, 
że - gdy spalonego oksywskiego mły
na, z powodu ubóstwa uczciwego Jana2 

młynarza, nie można było w tym samym 
miejscu na nowo żadną miarą odbu
dować - klasztor wskutek tego pożaru 
został na pewien czas pozbawiony swo
ich dochodów z tegoż młyna. Przezornie 
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habens honesco Georgio3 fabrolignario 

hoc idem extruere et reaedificare com

misseramus ac quicquid igne non erat 

consumptum iuratis ac idoneis personis 

taxari mandaveramus cum vero praefa

tus Georgius sumptibus ac labore pro

priis dictum molendinum I I extruxerit 

praenominatus vero Ioannes de mani

bus dicti Georgii dictum molendinum 

redimere et recumperare curarerit nos 

constituco illis certo die terminoque pe

remprorie assignato pro eodem termino 

ad villam nostram Obluze descendimus 

ibidemque partibus personaliter com

parentibus suasque rabones allegans nos 

ex eoque alligatio decreveramus dictum 

Ioannem eidem Georgio pro aedificiis 

ac laboribus summam iuxta taxam ae

dificiorum persolvere et reparare debere 

adquae aedificia taxarum homines iu

racos cum molendinacore de Chiliona4 

deputaveramus. ~a retoneb [?} illoque 

de taxa octogintae et quinque marcarum 

audita dictam summam per Ioannem 

eidem Georgio in duabus septemannis 

reponendam decreveramus sed cum dic

tus loannes dictam summam occoginta 

quinque marcarum non solum in duabus 

hebdomadis sed neque in medio unius 

anni non reposuerit molendinumque 

ob non continuatione aedificiorum 

et aggeris ruinam minaretur et praefatus 

Georgius de loco mansionis sibi provi

dere volens praenominatum Ioannem3 

citari ad nostros' [?} fecit. ltaque ali

quod dilationibus de d-reponere dictae 

summae a nobis-d obtentus ultimam ac 

perempcoriam dilationem reponenda 

summa pro die hodierna issignaveramus 

ea eadem declaratione quod si dictus 

Ioannes praefaco Georgio non esset sol

vendus Georgius Ioanni summam iuxta 

doradzając w sprawach klasztoru i mając 

wzgląd na dochody, uczciwemu Jerze

mu3 cieśli powierzyliśmy, aby ów uło

żył to w stos i odbudował, a cokolwiek 

ogniem nie zostało strawione polecili

śmy osobom rzetelnym i wiarygodnym, 

aby zostało co oszacowane. Ustaliliśmy, 

że wyżej wspomniany Jerzy własnym 

kosztem i pracą rzeczony młyn wybu

duje, wzmiankowany zaś Jan z rąk wspo

mnianego Jerzego postara się rzeczony 

młyn odkupić i odzyskać. Ustaliwszy dla 

owych określony dzień i wyznaczyw

szy nieodwołalnie termin, stosownie 

do tego· terminu do wsi naszej Obłuże 

udaliśmy się i tam, gdy strony zjawiły się 

osobiście, przekazując zadatek, ustalili

śmy tym zobowiązaniem, że wspomnia

ny Jan temu Jerzemu za budynki i pracę 

należność stosownie do wartości budyn

ków powinien zapłacić i odzyskać. Wy

znaczyliśmy do oszacowania wartości 

tych budynków ludzi wiarygodnych 

wraz z młynarzem z Chyloni. Gdy [ .. .} 

owa należność o wartości osiemdzie

sięciu pięciu grzywien została ustalona, 

postanowiliśmy, że wskazaną należność 

Jan odda temu Jerzemu w dwóch częś

ciach w ciągu siedmiu lat, ale kiedy 

wspomniany Jan wskazaną należność 

osiemdziesięciu pięciu grzywien nie 

tylko w dwóch częściach na siedem 

nie odda, ale do połowy jednego roku, 

młynowi, przez brak nieustannej pracy, 

grozi ruina budynków i grobli. Wyżej 

wspomniany Jerzy, chcąc zatroszczyć 

się dla siebie o miejsce pobytu, sprawił, 
że wspomniany Jan został do nas wezwa

ny. Zatem o odroczeniu terminu [ .. .} 

oddanie wyznaczonej przez nas należ

ności [ .. .} wyznaczyliśmy pewne i osta

teczne odroczenie, należność powinna 
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taxam aedificiorum non combustorum 
persolvere teneatur. In termino itaque 
hodierno cum dictus Ioannes sum
mam ex taxa provenientem octuaginta 
quinque marcarum eidem Georgio non 
persolvit, non immo in villipendium 
et collusiem iuris donius nostrae quin
quaginta tantum marcas reposuerat. 
Nos attento eo quod dictus Ioannem 
non est solvendo saepe dieto Georgio 
praecustodiendo ne molendinum denuo 
devastet monasterium que suis proven
tibus defraudaretur memorato Georgio 
summam triginta quatuor marcarum 
eidem Ioanni decrevimus. ~i dictam 
summam realiter et in effectu praeratam 
peccuniam numeravit. Cum vero dic
tus Ioannes praeratam peccuniam non 
percepit apud nos reliquit. ~are posita 
et numerata ei atque concessimus mo
lendinum praefatum in aedificiis conti
nuandi ac in meliorem monasterii condi
tionem I I redigendi praesenti decreto 
nostro mediante illudque cum omnibus 
eius molendini pertinentiis possidebit 
iuris dono nostra successorumque nos
trorum ac proventuum monasteri aug
mento salvis permanentibus. ~od si 
vero nos vel successores nostri dictum 
molendinum de manibus dicti Georgii 
redimere voluerimus non aliter quam 
taxatis aedificiis ac iuxta taxam summa 
reponique condescendere tenebitur vel 
si alicui illud vendere voluerit ( idque 
eum consensu nostro) non augemus 
sed eandum summam secundum taxam 
emptori inscribemus. Actum in mo
nasterio Zuccoviensis die duodecima 
semptembris anno Domini millessimo 
quinquacenessimo nonagessimo sexto 
[ 12 IX 15 96 }. Praescntibus veneralibus 
fratribus ordinis nostri pracmonstraten-

być oddana w dniu dzisiejszym i z tym 
samym postanowieniem że, jeśli wska
zany Jan w stosunku do wspomnianego 
Jerzego nie byłby wypłacalny.Jerzy Jano
wi nie byłby zobowiązany spłacić należ
ności stosownie do wartości budynków 
niespalonych. W terminie zatem dzisiej 
szym, gdy wspomniany Jan należność 
wynikającą z wartości osiemdziesiąt pięć 
grzywien temu Jerzemu nie zapłacił, 
a nawet z powodu lekceważenia i niedo
trzymania umowy naszej darowizny nie 
zwrócił choćby pięćdziesięciu grzywien. 
Uważamy że, ponieważ wspomniany 
Jan nie jest wypłacalny wzmiankowane
mu już Jerzemu, dla zabezpieczenia, aby 
młyn ponownie nie niszczał i :<lasztor 
swoich dochodów nie był pozbawiony, 
temu Janowi dla wspomnianego Jerzego 
zmniejszyliśmy należność do trzydziestu 
czterech grzywien. Ten istotnie zapła
cił wspomnianą należność i faktycznie 
wcześniej ustalone pieniądze. Gdy zaś 
wspomniany Jan wcześniej ustalonych 
pieniędzy nie zebrał, u nas pozostał 
[ dłużnikiem}. Dlatego gdy należność 
została uzgodniona, a także jemu zapła
cona uznaliśmy, że rzeczony młyn wraz 
z budynkami należy połączyć i dla 
polepszenia jego stanu należy przekazać 
klasztorowi na mocy naszego obecnego 
zarządzenia. I klasztor ten młyn wraz 
ze wszystkimi jego przynależnościami 
będzie posiadał na mocy prawa darowi
zny naszej i spadkobierców naszych i gdy 
te zostaną zachowane w całości powięk
szą dochody klasztoru. Jeśli zaś my albo 
nasi spadkobiercy będziemy chcieli 
wspomniany młyn z rąk wskazanego 
Jerzego odkupić, nie inaczej niż oszaco
wawszy budynki i stosownie do warto
ści [. . .] ten będzie zobowiązany obniżyć 



s1s Marcino Pisdrenus5 concionatore 

ee confessario virginum deodicacarum, 

Alberto Scrassovio6, Casparo Hoffman7• 

In cuius rei fidem de consensu et rati

habicione sororum noscrarum ac cocius 

convencus. Sigilla conventus noscri su

bappressimus ac manibus subscripsimus. 
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należność albo jeśli komuś coś będzie 

chciał sprzedać ( i to tylko za naszą 

zgodą) nie będziemy podwyższać, ale 

cę samą należność, według wartości kup

na, zapiszemy. Działo się w klasztorze 

żukowskim, w dniu 12 września, roku 

Pańskiego 1596, w obecności czcigod

nych zakonników Zakonu naszego nor

bertańskiego Marcina Pisdrenusa, kapła

na i spowiednika dziewic poświęconych 

Bogu, Alberta Scrassoviusa, Kacpra 

Hoffmana. W tej sprawie poświadczy

liśmy za zgodą i aprobatą sióstr naszych 

i całego konwentu. Pieczęcie naszego 

konwentu zawiesiliśmy i własnoręcznie 

podpisaHśmy. 

11-4 Imię i nazwisko napisane na szerokości jednego wiersza kapitalikami. Tekst poprzedzony tytułem 

napisanym czerwonym atramentem Privilegium super molendinum oxiuiense modo decreti confer

tum l 596. Na lewym marginesie numer dokumentu 26ro. 
h Lekcja niepewna. 

'Lekcja niepewna. 

d-d Miejsce nieczytelne. Lekcja niepewna. 

'Lekcja niepewna. 

1 Zob. nr 17, przyp. 1. 
2 Jan, młynarz oksywski, bliżej nieznany. 
3jerzy, cieśla majqcy odbudować młyn oksywski, bliżej nieznany. 
4 Chylonia, obecnie dzielnica Gdyni. 
5 
Marcin Pisdrenus, norbertanin, spowiednik klasztoru żukowskiego, bliżej nieznany. 

6 Albert Strassovius, osoba bliżej niezn,ma. 
7 Kacper Hoffman, osoba bliżej nieznana. 

19 
Oksywie, 28 grudnia 1597 

Sołtys oksywski Jakub [Skoczk}, tamtejszy ławnik Jakub Kabale oraz Wojcieth Kopyta 

i Łukasz Partyka z Pierwoszyna, w obecności [Kacpra} Twardowskiego - reprezentanta 

klasztoru żukowskiego, kmnisyjnie dokonujq spisu i wyceny majqtku po tragicznie zmar

łych mieszkańcach Oksywia Michale i Katarzynie Tkaczach. 
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Or.: Nieznany. 

Kop.: AD Pelplin, sygn. MŻ i, k. 54. 

I laII In nomie Domini amen. Actum Oxivia na sołtystwie, roku Pańskiego 
I 1597, dnia 28 grudnia. Strony dzieci pozostałych po nieboszczyku Michale Tka/ 

czu i Katarzynie1 żenie jego, którzy nieopatrzną śmiercią na morzu poginęli w tym

że roku wyżej opisanymb, dnia 14 tegoż miesiąca. Stało się tedy, za starani[e}m przy

jaciół tych dzieci, oszacowanie rzeczy pozostałych po tymże Michale wyżej pomi{eni} 

onym i Katarzynie żenie jego. Tak tedy oszacowano wszystką majętność jego, to jest 

naprzód chałupę, ogród, bydło, zboże, pieniądze, to wszystko w sumie oszacowano 

za grzywie[n} pruskich sto i pięć, w każdą licząc po gr[oszy} 20. Przy tym też chusty 

pozostałe, to jest naprzód trzy suknie białogłowskie, płaszcz 1, wezgłowia 3, zagłówki 

4, pierzyny 2, płachet 7, ręczniki 2. A dla lepszego warunku przyjaciele tychże dzieci 

obięły im przczestki [s }, to jest Jakuba2 sołtysa oksywskiego, Jakuba Kabale3 radzkiego, 

Wojciecha Kopyta 4, Łukasza Partykę5 obydwu z Pierwoszyna6
, którzy też przy tym sza

cunku byli. To się stało za wiadomością pana Twardowskiego7
, na ten czas nad tą wsią 

panującego. Te rzeczy wszystkie, które się tu spisały, to jest pieniądze i chusty, zostały 

się przy Starachu8
, a wuju tych dziatek. 

a inicjał wysokości 2 wierszy. Tekst dokumentu poprzedzony tytułem Oxiwa. 

h TV kopii opis zanim. 

1 Michał i Katarzyna Tkaczowie, mieszkańcy Oksywia, zmarli tragicznie w wypadku na morzu 

14 grudnia 1597, w starszej literaturze błędnie identyjikowani,jako Michał i Katarzyna jakubowscy, 

oksywscy tkacze (W. Odyniec, Z przeszłości Oksywia, ,,Przeglqd Morski", nr 25, 1971, z. 7-8, s. 98-99; 

tenże, Strażnicy brzegu morskiego (XVI-XVIII w.), ,,Zeszyty Naukowe TVydziału Humanistycznego 

Uniwersytetu Gdańskiego. Historia" 1985, nr 15, s. 6). 
2 Zob. nr 17, przyp. 4. 
3 Jakub Kabale, radzki (ławnik) wiejski, przypuszczalnie z Oksywia. 
4 Wojciech Kopyta vel Kopytka, mieszkaniec Pierwoszyna. 
5 Łukasz Partyka, mieszkaniec Pierwoszyna. 
6 Pierwoszyno, wieś w obecnej gm. Kosakowo. 
7 Najpewniej tożsamy z Kacprem Twardowskim, dzierżawcq lub administratorem dóbr norber

tańskich. Zob. nr 17, przyp. 9. 
8 Starach vel Staruch, mieszkaniec Oksywia, brat Katarzyny Tkaczowej, bliżej nieznany. 

20 
Żukowo, 25 listopada 1608 

Prepozyt żukowski Aleksander rVkrzyński, przeorysza Anna Racięska i podprzeorysza 

Małgorzata Czapska oraz cały konwent klasztoru w Żukowie, nadajq za wiernq służbę 
swoim sługom Jadwidze i Aleksandrowi Adamowskim opuszczone gospodarstwo w Oksy-
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wiu o powierzchni półtora włóki na okres sześciu lat, zwalniajqc ich ze wszelkich czyn
szów i ciężarów, za wyjqtkiem obowiqzku obrony granic dóbr klasztornych lub spełniania 
innych posług wskazanych przez proboszcza oksywskiego. Z późniejszej dopiski prepozyta 
wynika, iż przywilej unieważniono. 

Or.: Nieznany. 

Kop.: AD Pelplin, sygn. MŻ J, k. 60. 

ll''Allleksander Wkrzyński 1 proboscz żukowski, Anna Racięska2 przeorysza, Małgo
rzata Czapska3 sub prior is s a i wszystek konwent klasztoru żukowskiego. Wiadomo 
czynimy, iż mając wzgląd na posługi uczciwej Jadwigi 4, wychowanki naszej, żony uczci
wego Aleksandra Adamowskiego5, która przez lat dwadzieścia w konwencie panień
skim służąc, dobrą i życzliwą i pobożną służebnicą będąc, wiarę i uczciwość wszelaką 
konwentowi naszemu pokazując, wydana jest za przerzeczenego Aleksandra, sługę 
też klasztoru naszego. Względem t{'.dy tych posług ich, tak męża jej, jako i jej samej, 
pozwoliliśmy im półtoru włók w Oksywiu pustych do używania do lat sześci[u}, od aktu 
dziesiejszego rachując, to jest od święta świętej Katarzyny [25 XI 1608 ], aż do drugiego 
święta świętej Katarzyny w szóstym roku przypadającej [25 XI 1614], których półtoru 
włók przerzeczonym małżonkom ze wszyskimi pożytkami, ogrodem i łąkami do nich 
należącemi, [w] wolne używanie, aż do przerzeczonych sześci[u} lat, z których włók żad
nej powinności nie będzie nam powinien, ani żadnych podatków oddawać. Tylko będzie 
powiniem z księdzem proboszczem na granicę, albo na jaką inszą potrzebę klasztorną 
jachać, i tak jako sługa służyć i jeśliby go też ksiądz proboszcz do jakiej inszej posługi 
używać chciał, tedy się nie ma ten to Aleksander wymawiać, ile kosztem i nakładem księ
dza proboszczowem drogi i posługi odprawować, co wszystko obiecuje mu przerzeczony 
ksiądz proboszcz i z konwentem f ~ b swoim ugiszczidz [s} i spełnić. Co on też powiniem 
kondycjom tym wyżej mianowanem dosyć uczynić. Na co dla lepszej wiary i pewności 
pieczęci nasze przyciskamy i rękoma się swemi własnemi podpisujemy. 

Działo się w klasztorze żukowskim, we wtorek w dzień świętej Katarzyny 
[25 XI} roku Pańskiego 1608. 

" Inicjał wysokości 2 wierszy. Tekst dokumentu poprzedzony tytułem Prziwiley Alexandrowi 
y z zoną iego na pulrory włoki w Oxiwiu do szesczi lat dany. Obok nr 71. Pod tekstem dokumentu 
dopisek Non valet iam superius Privilegium, super mansos supradictos I sprenit etem ipsem bonus 
vir. I Alexander Wkzinski I praepositus zukowiensis [- -}. 

b Kleks. Hyraz zamazany lub wykasowany. 

I Aleksander TVkrzyński {TVikrzyński), norbertanin, prepozyt żukowski w latach I 603-1632. 
Zmarł w Żukowie 8 września I 632. (Bork, s. 52; A. Groth, Klasztor i wieś Żukowo ... , s. 112). 

2 Anna Racięska, norbertanka, w I 582 skierowana ze Strzelna do Żukowa, przeorysza żukowska 
w latach I 599-1626. Zmarła w Żukowie J 6 kwietnia I 626 (Bork, s. 46; Das Totenbuch des Priimon
stratenseriner ... , s. 25; A. Groth, Klasztor i wieś Żukowo ... , s. I I 7). 
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3 Afałgorzata Czapska (zm. 1657), córka Jakuba Czapskiego dziedzica Smętowa i Swarożyna, nor

bertanka od 1591, w czasach Anny Racięskiej podprzeorysza żukowska, następnie w latach 1626-1631 
i 1652-1657 przeorysza żukowska, zmarła 3 października 1657 (Bork, s. 28; Das Totenbuch des 

Prdmonstratenseriner ... , s. 61; A. Groth, Klasztor i wieś Żukowo ... , s. 117). 
4}adwiga Adamo1uska (}adamowska), służqca klasztorna, żona Aleksandra Adamowskiego, bliżej 

nieznana. 
5 Aleksander Adamowski (}adamowski), sługa klasztorny, mqż Jadwigi Adamowskiej, bliżej 

nieznany. 

21 
Żukowo, 26 stycznia 1615 

Katarzyna Klawa, gburka gdyńska, zeznaje przed prepozytem żukowskim Aleksandrem 
Wkrzyńskim, iż za pozwoleniem swego męża Marcina i za dekretem przeora kartuskiego, 
podjęła należne jej i jej bratu Hansowi Wejnerowi, młynarzowi w Redłowie, 30 grzywien 
pruskich od młynarza oksywskiego Hansa Kocha. Tym sposobem Koch usuwa wszelkie 
pretensje do młyna w Oksywiu, który kupił od ojca Katarzyny i Hansa, Piotra Wejnera 
za 232 grzywny pruskie. 

Or.: Nieznany. 

Kop.: AD Pelplin, sygn. MŻ 1, k. 64-64v. 

aStanąwszy przede mną, Aleksandrem Wkrzyńskim1 proboszczem żuko/wskim, uczci
wy Hans Wejner z Radłowa3 na ten czas w Radłowie I mieszkający młynarz, niekiedy 
młyna oksywskiego, i Katrina4 młynarza I niekiedy Piotra Wejnera5 z młyna oksyw
skiego córka, a robotnego Marcina Klawy6

, poddanego ze Gdyniny7 konwentu kar
tuskiego żona, brat z siostrą. Ta to Katrina, za pozwoleniem przerzeczonego Marcina 
Klawy męża swego, jako opiekuna wyższego, wyznali, iż za wynalieskiem [s} i dekretem 
jego mości księdza przeora kartuskiego i pana wójta kartuskiego podnieśli trzydzie
ści grzywien pruskich, każdą grzywnę po 20 groszy rachując z rąk uczciwego Hans{a} 
Kocha8 młynarza na ten czas oksywskiego, który uprzątając wszelakie im pe dim en ca, 
które na tern młynie oksywskiem były. Aby po tym trudności jakich na tym młynie nie 
miał, od potomków albo też od kogo inszego za sławnego Piotra Wejnera, tu przed 
urzędem moim stojącego obliczyć. Który Piotr Wejner przerzeczonemu Hans{owi} 
Kochowi ten młyn oksywski, za pozwoleniem klasztornem ~ 1 h, za 232 grzywny pru
skie [s }przedał. Za którem podniesieniem przerzeczonych 30 grzywien przerzeczony 
Hans i Katrina tak przerzeczonego Kocha młynarza teraźniejszego oksywskie[go}, 
jako i przerzeczonego Piotra Wejnera, kwitują czasy wiecznemi, i wszystkiego prawa 
jeśliby jakie na tym młynie mieli, albo mieć mogli, i z potomkami swemi odstępują 
czasy wiecznemi, na które podniesienie tej sumy 30 grzywien, i na taką defalcalią I I 
z tej sumy, za którą młyn jest [s}przedany, przerzeczony Piotr Wejner pozwolił. Którą 
zgodę mają sobie i potomkom swoim trzymać dobremi swoimi słowy. 
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a Tekst dokumentu poprzedzony tytułem Actum in Zukoviensis Monasterio feria secunda in cra
stino faesti conuersionis s[a~cti} Pauli Apostoli anno Domini 161 S. Poniźej z prawej strony numer 
dokumentu 74. 

b Przekreślony wyraz przedal. 

I Zob. nr 20,przyp. 1. 
2 Hans vVejner (U'eyner), syn Piotra TVejnera, młynarz w Redłowie, dawniej w Oksywiu, bliżej 

nieznany. Zob. nr 22. 
3 Redłowo, obecnie dzielnica Gdyni. 
4 Katarzyna (Katrina) Klawa z d. Wejner, córka młynarza oksywskiego Piotra T Vejnera, źona gbura 

gdyńskiego 11,f a rei na Klawy, siostra Hansa 1Vejnera, bliżej nieznana. Zob. nr 22. 
5 Piotr 1Vejner, młynarz w Połrczynie, były młynarz oksywski\ bliżej nieznany. Zob. nr 22. 
6 Marcin Klawa.gbur gdyński, mqź Katarzyny z d. TVejner, bliżej nieznany. 
7 Gdynia. 
8 Hans Koch, młynarz w Oksywiu, bliźej nieznany. Zob. nr 22. 

22 
Żukowo, 26 stycznia 1615 

Piotr Wejner, były młynarz oksywski, a obecnie połęczyński, zeznaje przed prepozy
tem żukowskim Aleksandrem fVkrzyńskim, iż odebrał od Hansa Kocha należnq 
zapłatę za młyn oksywski w kwocie 182 grzywny z sumy 232 grzywien, potrqciwszy 
30 grzywien dla jego dzieci Hansa Wejnera z Redłowa i Katarzyny Klawy z Gdyni 
(zob. nr 21) oraz 20 grzywien dla poddanej klasztoru oliwskiego Anny Zwary, wierzy
cielki Piotra Wejnera. 

Or.: Nieznany. 

Kop.: AD Pelplin, sygn. MŻ I, k. 64v. 

aStanąwszy oblicznie przed urzędem moim, Aleksandra" Wkrzyń/skiego' proboszcza 
żukowskiego uczciwy Piotr Wejner?, I młynarz niekiedy oksywski, który w Połęczy
nie3 mieszkający I zeznał przede mną, iż podniósł od uczciwego [H}ans[a} Kocha

4 

młynarza na ten czas oksywskiego, grzywien pruskich za młyn oksywski przedany, 
wytrącziwszy trzydzieści grzywien, które dnia dzisiejszego [H}anusowi5

} Katrinie
6

, 

potomkom tego młyna zapłacił. Także wytrąciwszy dwadzieścia grzywien, które ten 
to Piotr, ni[e}jaki[ej} Ance Zwarliny7 poddan{ej} jego mości księdza opata oliwskiego 
winien, w czem ma ta Anka pas zastawny, które dwadzieścia grzywien ~ 1 c to [H}ans 
Koch przerzeczonemu Piotrowi. Gdy się ten Piotr z tą białagłową, albo gdyby umarła 
z potomkami i zgodzi. Także, gdy temu Kochowi przywileju na ten młyn odda, będzie 
powinien te dwadzieścia grzywien oddać i zapłacić bez wszelaki[ej} trudności. A teraz, 
iż podnosi grzywien pruskich sta ośmdziesiąt i dwie, <ten to Piotr>d, z których ~ 1 e 

<tego Kocha>1lwituje i wolnem czyni czasy wiecznemi z potomkami swemi, z wszyst
kiego prawa swego, które miał na ten młyn odstępnie czasy wiecznemi. I nic sobie 
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na tym młynie nie zostawuje z potomkami swemi, okrom tych dwudziestu grzywien, 
które jako się wyż[e}j pomieniło. Za zgodą pomienioną, mają jemu być [z}wrócone. 

a Tekst dokumentu poprzedzony tytułem Sub eodem actu. Patrz nr 21, przyp. a. 
b W kopii Alexandrem. ' 

c Nieczytelny trzyliterowy wyraz, przypuszczalnie zda[?]. 
d Dopisek na lewym marginesie. 
'U!yraz przekreślony. 
!Tekst nadpisany nad wierszem. 

1 Zob. nr 20,przyp. 1. 
2 Zob. nr 21,przyp. 5. 
3 Połrczyno, wieś w obecnej gm. Somonino, pow. Kartuzy. 
4 Zob. nr 21,przyp. 8. 
5 Zob. nr 21,przyp. 2. 
6Zob. nr21,przyp. 4. 
7 Anna Zwara, poddana klmztoru oliwskiego, bliżej nieznana. 

23 
b.m., 2 października 1618 

Regulacja granic między Mostami, dobrami klasztoru Cysterskiego w Oliwie, a Obłużem 
i Oksywiem, dobrami klasztoru Norbertanek w Żukowie, ,,za czasów" opata oliwskiego 
Adama Trebnica. 

Or.: Nieznany. 
Kop.: Według informacji br. Hieronima Teschnera z 1790 r., zamieszczona w kopiariuszu klasz
tornym „Lib[er} sub lit{terae J D metr{icae} Trebnic,fal. 120" {patrz wzm.). Kopiariusz zaginql. 
JVzm.: PAN BG, sygn. Ms. 1355, k. 20. 

24 
Żukowo, 1629 

Prepozyt Aleksander Wkrzyński, przeorysza Anna Racięska, podprzeorysza Małgorza
ta Czapska oraz cały konwent klasztoru Norbertanek w Żukowie, potwierdzajq fakt 
zakupu młyna oksywskiego przez Hansa Kocha od Piotra Wejnera i jego spadkobierców 
za sumę 232 grzywien.jednocześnie nadajq mu przywilej na ten młyn, na podobnych 
prawach,jakimi cieszq się młynarze w innych dobrach klasztornych. Określajq majqtek 
należqcy do młyna oraz wszelkie powinności, jakie powinien młynarz spełniać wzglę
dem klasztoru. 

Or.: Nieznany. 
Kop.: AD Pelplin, sygn. MŻ 1, k. 66v-68. 
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aw imię Pańskie amen. Iż każda rzecz skazitelności podległa, I która by pismem nie 
była obwarowana, przeto my Aleksander I Wkrzyński 1 proboszcz klasztoru żukow
skiego, Anna Racięska2 prze/ orysza, Małgorzata Czapska3 sub przeorysza, imieniem 
swem i wszystkiego konwentu klasztoru żukowskiego, wiadomo czynimy, komu 
to wiedzieć należy, i żeśmy pozwolili szlachetnemu Hanuszowi Kochowib4 wykupie 
szlachetnego Piotra Wejnera5 młynarza na cen czas oksywskiego, który zgodziwszy się 
~ 1 dz tern to Piotrem i dawszy mu sumę grzywien pruskich 232, za pozwoleniem 

naszem ten młyn oksywski od nas przyjął, na który mu reż przywilej nasz dać umyśli
liśmy, jakoż daw{a}my rem naszem niniejszem pozwoleniem takim prawem i zwycza
jem, jako insi młynarze w majętnościach klasztoru naszego, młynów swych używają 
i one trzymają, który przywilej jemu i żeniee jego Mary[i]6 i potomkom ich dawamy, 
ze wszystkimi pożytkami, przyległościami, łąkami, ogrodamy, z dawna do tego młyna 
należącymi, z powinnościami wyż[e}j opisanemi, którą będzie powinien nam i potom
kom naszem wydawać. Przód czynsz na każdy rok, to jest na święty Jan [24 VI} złotych 
13, a na święty Marcin [II XI}, jako z dawna było, złotych polskich pięć. Zboża nasze 
wszelakie tak stody [s }, jako insze zboża bez miary będzie I I powinien sprawiedliwie 
mleć do folwarku naszego obłuskiego7, poddanym także sprawiedliwie mleć, sprawied
liwą od nich miarę odbierać, którzy poddani nasi w tern młynie będą powinni mleć, 
niejezdać do inszych młynów, gdy on im będzie powinien sprawiedliwie mleć. Także 
powinien będzie klasztorowi naszemu dawać dobrze ususzonych węgorzy półtory kopy, 
a za szarwark, któryby miał odprawować w klasztorze żukowskien1, redy będzie powi
nien na każdy rok dawać na każdy święty Jan [24 VI} po złotych dziesięćlkażdy złoty 
po trzydzieści groszy rachując pieniędzy polskich, poddaństwo i zwierzchność nam 
i potomkom naszem i on sam i potomkowie jego będą powinny oddawać. A gdy ksiądz 
proboszcz przyjedzie do Obłuża, albo też i panny, {w }redy będzie się powinien Hans 
o dobre ryby [po}starać. Spust tego stawu młyńskiego, jeśliby się mógł kiedy spuścić, 
wolny sobie zostawujemy, jednak bez szkody młyńskiej. Budowanie tego młyna, które 
ten młynarz prawie z gruntu odprawił i pobudował swem kosztem i nakładem, gdyby 
przyszło do wykupna, albo żony jego, albo potomków jego, jakie by na on czas budo
wanie było zawinataskiem [s] i na szacunkiem ludzi na co z obydwu stron osądzonychg 
mają być nagrodzone i suma, którą dał temu przerzeczonemu Piotrowi ma być przy 
wykupnie [z}wrócona. I będzie powinien ani on, ani żona jego, ani potomkowie jego 
ustąpić z tego młyna,// aż mu to wszy{s]tko będzie nagrodzone, i budowanie i suma 
[z}wrócona z cym dokładem, iż mu wolno będzie za konsensem jednak klasztornem 
młyn przerzeczony [s}przedać, jako będzie mógł na/j}lepiej, według tego, jako go sumy 
jednak wiec [s] się nad zachowując nam 222 grzywien nieprzycinając i potomkom 
naszym decimas vendicorum, według zwyczaju zachowałe[g/o. A iż jest różn[e]j 
religii, tedy będzie powinien na każdą niedzielę, albo on sam, albo żona jego, albo cze
ladnik jego, jedno z tych iść do kościoła oksywskiego i kazania słuchać i naboże11stwa 
katolickiego ~ 1 "słuchać. Amen, amen. 

Anno Domini 1629. 
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a Dokument poprzedzony tytułem Przywilej Hanuszowi Kokowi młynarzowi oksywskiemu dany. 

Na lewym marginesie nr 76. 
b W kopii Kokowy. 

'W kopii skupić. 

d Skasowany wyraz krory. 

• W kopii żenienie. 

f W kopii dziesiąc~y. 
g W kopii osiadzionych. 

h TVykreślony wyraz słuchacz. 

I Zob. nr 20,przyp. I. 
2 Zob. nr 20, przyp. 2. 
3 Zob. nr 20, przyp. 3. 
4 Zob. nr 21,przyp. 8. 
5Zob. nr 21,przyp. 5. 
6 Maria Koch, żona młynarza oksywskiego Hansa, bliżej nieznana. 
7 Folwark klasztoru żukowskiego w Obłużu, zwanego później Starym Obłużem, obecnie dzielnica Gdyni 

[zob. T. Rembalski, Gdynia i jej dzielnice przed powstaniem miasta (XIII-XX w.), Gdynia 2011, s. 106-115 ]. 

25 
Żukowo, 19 sierpnia 1630 

Prepozyt żukowski Aleksander vVkrzyński, wydzierżawia sołtysowi oksywskiemu Grzego

rzowi [Skoczkowi} włóki nazywane Kurnatowskimi, położone we wsi Oksywie, które daw

niej uprawiał miejscowy młynarz. Dokument stracił mocprawnq, po wystawieniu nowego 

kontraktu 27 listopada 1630 r. {zob. nr 26). 

Or.: Nieznany. 

Kop.: AD Pelplin, sygn. MŻ I, k. 74v. 

a Aleksander Wkrzyński I proboszcz klasztoru żukowskiego, wiadomo czynię 1 zem 

najął Grzegorzowi2 sołtysikowi oksywskiemu włók Kunartowskich3 w Oksywiu, które 

przed tym młynarz trzymał, do żywota jego, za florenów polskich 16 na każdy rok. 

Które pieniądze powinne będzie dawać na dzień świętego Marcina [11 XI}, pierwszą 

płacą od blisko przyszłego świętego Marcina <za rok>b poczynając [11 XI 1631]. Szar

warkować będzie powinien we żniwa dwie niedzieli, tydzeń kosą, a drugi grabiami. 

Pozwalam się mu budować na tym tam siedlisku kunartowskim. Będzie mi też powi

nien dawać na każdy rok 3 kopy flądry. 
Działo się w Żukowie, dnia 19 sierpnia 1630'. 

a Dokument przekreślony (skasowany), poprzedzony tytułem Przywilej Grzegorza sołrysika 

oksywskiego. 

b Nadpisano nad wierszem. 

' Pod dokumentem napisano lsrud prius non valer. Sequens vero valer. 
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1 Zob. nr 20,przyp.1. 
2 Grzegorz, syn nieżyjqcego sołtysa w Oksywiu Jakuba Skoczka (stqd soltysik), sprawujqcy urzqd 

solecki w Oksywiu. 
3 JVlóki Kurnatowskie, nazwa pola w Oksywiu. 

26 
Obłuże, 27 listopada 1630 

Prepozyt żukowski Aleksander Wkrzyński, po skasowaniu poprzedniego kontrak
tu z 19 sierpnia 1630 r. (zob. nr 25), wydzierżawia na 20 lat sołtysowi oksywskiemu 
Grzegorzowi [Skoczkowi} półtorej włóki we wsi Oksywie (położonej na polu nazywanym 
włókami Kurnatowskimi), która od dawna służyła do dzierżawy.Jednocześnie zezwala 
na wybudowanie odpowiednich budynków. 

Or.: Nieznany. 

Kop.:ADPelplin,sygn.MŻ J,k. 74v-75. 

a Aleksander Wkrzyńsk/ proboszcz klasztoru żukowskiego, wyznawam tym pisa
niem I moim, iż wiedząc o tym, że w Oksywiu było z dawna, półtor[e}j włóki pustet, 
c-Kurnatow/skimi2 nazwanymi, która zawsze po najmie chodziła-c. Niemając pew
nego gospodarza, d-któ/rej to półtorej włóki-d, arendowalim albo najęlim Grzegorzo
wi3 sołtysikowi oksywskiemu, który ma się budować na tym siedlisku, z dawna do tych 
to włók należącym. Względem, którego najmu, będzie nam powinien, na każdy rok, 
począwszy pierwszą płacą na święty Marcin blisko przyszły [11 XI 1631], od roku 
do roku, aż do wy[j}ścia dwudziestu lat od aktu dzisiejszegoe, rachując po szesnaście 
złotych monety liczby polskiej, płacić na dwie raty, to jest pierwszą ratę 8 florenów 
na święty Jan Chrzcicielf [24 VI}, a ~ ~ g wtórą ratę, drugieh 8 florenów na święty Mar
cin [ 11 XI}. Do tego szarwark ręczny będzie powinien we żniwa, to jest z kosą tydzień, 
a z grablami [s J drugi tydzień, do folwarku obłuskiego. Do tego trzy kopy fląderek 
dobrze ususzonych, i parę kuropatw także na każdy rok I I będzie oddawać powinien, 
pod utraceniem swego przywileju. Na co dla lepszej wiary i większeY ważności, pieczęć 
swą przyciskam [- -}. 

Datus w Obłużu, dnia 27 novembra [XI} 1630. 

"Dokument poprzedzony informacjq lstud prius non valet. Sequens vero valet. 
b Przekreślona litera y. 
l-t IV kopii Kurnatowskie nazwane, ktore zawsze po naymie chodziły. 
d-J W kopii których to pułcoru włok. 

'W kopii dziswyfsego. 
ff V kopii Krzciciel. 

g 11,yraz skasowany, nieczytelny. 
h l,V kopii drugą. 
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I w kopii więdsey. 
1 Nieczytelny skrót. 

I Zob. nr 20, przyp. 1. 
2 Zob. nr 25, przyp. 3. 
3 Zob. nr 25,przyp. 2. 

DOKUMENTY 

27 
Pogórze, 30 marca 1631 

Prepozyt Aleksander TVkrzyński, przeorysza lvfalgorzata Czapska i podprzeorysza Zofia 

Knutówna z klasztoru żukowskiego, zawierajq trzyletni kontrakt na dzierżawę młyna 

w Oksywiu z Łukaszem Poryszem. 

Or.: Nieznany. 

Kop.: AD Pelplin, sygn. MŻ 1, k. 75. 

aStał się kontrakt i postanowienie pewne między wielebnym księdzem Aleksandrem I 
Wkrzyńskim 1 proboszczem klasztoru żukowskiego, Małgorzatą Czapską2 przeory/szą, 

Zofią Knuthówną3 subprz[eorysz}ą i wszystkim konwentem z jednej strony, a mię/dzy 

uczciwym Łukaszem Poryszem4 młynarzem z drugiej strony, a to z strony budowania 

młyna oksywskiego na tym miejscu, gdzie był pierwszy, który nieprzyjaciele Szwedo

wie spalili w ten sposób. Naprzod, iż przerzeczony Łukasz Porysz młynarz, we trzy lata, 

od blisko przyszłej Wielkiejnocy [11 IV 1632} począwszy, ma sobie sposobić drzewo 

do budowania tego młyna potrzebne. A po trzech lat{ach} tedy, ma ten młyn posta

wić. A do sześci[u} lat od pobudowania jego, będzie miał sześć lat wolności od wszela

kich podatkow klasztorowi żukowskiemu należących. Obiecujem{y} go też zachować 

przy pierwszym przywileju, który miał od nas na młyn pierwszy od Szwedów spalony. 

A po zbudowaniu tego młyna tedy, będziemy mu najmować ról pustych na Oksywiu 

za pieniądze według zgody. A teraz już ex nunc puszczamy mu łąkę, która z dawna 

do tego młyna należała, którą mu wykazać każemy. 
Działo się w Pogórzu, w niedzielę śrzodoposmą [30 III} w roku Pańskim 1631, 

przy bytności pana He{i}nricha Brewicza5
, i inszych. 

d Dokument poprzedzony tytułem Kontrakt z Łukaszem Poryszem, młynarzem oksywskim. 

I Zob. nr 20,przyp. 1. 
2 Zob. nr 20,przyp. 3. 
3 Zofia Knutówna (zm. 1649 ), podprzeor_ysza żukowska, do kltZSztoru norbert,mek wstqpila 

w 1596, zmarła w Żukowie 13 listop,zda 1649 r. (Bork , s. 35). 
"Łukasz Porysz, mlyn,zrz oksywski, bliżej nieznmq. 
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5 Henryk (Heinrich) Brewicz, bliżej niezn,my, być może potomek Henryka Brewicza, mieszczani
na gdańskiego, współwłaściciela Chwarzna i właściciela młyna w Kolibkach, odnotowanego w 1570 r. 
(T. Remhalski, Dzieje ... , s. 147; tenże, Gdynia i jej dzielnice ... , s. 80). 

28 
Żukowo, 13 mami 1638 

Prepozyt żukowski Andrzej Świnecki, zezwala sołtysowi oksywskiemu Afelchiorowi Skocz
kowi na wybudowanie chałupy we wsi Oksywie na gruncie zwanym Niepoczułowskim. 

Or.: Nieznany. 

Kop.: AD Pelplin, sygn. MŻ 1, k. 65. 

Pozwolenie dane jest ode mnie Andrzeja Świnecki~go 1 I proboszcza żukowskiego 
na [wy]budowanie chałupy we wsi nasz[e}j I Oksywiu, na gruncie Niepoczułowskiem2 

nazwanym, Melchiorowi Skocz/kowi3 soltysikowi oksywskiemu, z któr[e}j ma dawać 
na każdy rok florenów 1 O i dwie niedziele szarwarku we żniwa z kosą i grabiami, 
a z połowów morski[ch} z niewodu i negorniej [s} łowi rybę czwartą, inszemi zaś stat
kami ryby wszelaki[e} rybę dziesiątą, od bicia zaś psów morskich 4 dawać ma każde
go roku achtel tranu i dwie szkorze zelandowe wielkie i chędogie. 
Działo się w Żukowie 13 marei 1638. 

" 1 V kopii łowi. 

b 1 V kopii Marzy. 

I Andrzej Świnecki (zm. 1660 ), norbertanin, prepozyt żukowski od 2 marctt 1633 do śmierci 6 maja 
1660 (Bork, s. 79-80; Das Totenbuch des Pramonstnztenserincr ... , s. 30; A. Groth, Kl,1.sztor i wieś 
Żukowo ... , s. 112). 

2 Grunt Niepocwłowski, nazwa pola (działki) w Okspuiu. 
3 .Melchior Skoczk, sołtys oksywski. 
4 Popularna nazwafak pospolitych (Phoca vitulina). 

29 
b.m., 1633-1660 

Ugod,z między prepozytem żukowskim Andrzejem Świneckim a proboszczem oksywskim 
Tomaszem Brzeźnickim w sp,zwie sporu o lqkę zwanq Proboszczówka, położonej w Blorie 
Puckim. 

Or.: Nieznmiy. 

Kop.: AD Pelplin, sygn. G 22, s. 17-17v. Oblata kopiip,ztrz nr 33. 
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~oniam orta fuit controversia de pratis, 
inter admodum reverendum Andream 
Swiniecki1 praepositum Zukoviensem, 
et me reverendum Thomam Brzeznicki2, 
parochum Oxiviensem, et Chwascinen
sem, quae vocantur Proboszczówka 
nunc, olim autem Księże Łąki 3 I 
sitis in palude P~censi, vulgo w Bł o -
cie Puckim 4 I I leżących. Ambiquas 
rusticorum hac 4 

... re {?} controversias 
cernentes, et versipelles affirmationes. 
Ventum est ad compositionem am 
cabilem [?}, cuius vi admodum reveren
dus praenominatus praepositus dedit, 
et donavit ecclesiae Oxiviensi prata 
trium stadiorum, vulgo trium morgo
rum situata ex una parte a prato sculteti 
Oxiviensis, ex altera a pratis vicinorum 
incolarum Oxiviensium utpote Siwer5

, 

Klyn6, et aliorum, et hoc in mortifica
tionem omnium praetensionum alter 
cationumque. Alias si, et in quantum 
possessio coram pratorum non videretur 
sivum de reliquo ius antiquum successo

ribus relinquitur. 
Actum in presentia omnium subdi

torum, ad Obluze pertinentium. 

Ponieważ powstał spór o łąki - między 

wielce czcigodnym Andrzejem Świne
ckim 1, prepozytem żukowskim i mną 
czcigodnym Tomaszem Brzeźnickim2, 

proboszczem oksywskim i chwaszczyń
skim - które to łąki teraz nazywają się 
Proboszczówką, kiedyś zaś Księżymi 

Łąkami3 , położone są na bagnie Puckim, 
potocznie w Błocie Puckim 4 leżące. Wąt

pliwe wśród chłopów tu [. .. }spory dzie
lące, i obłudne zapewnienia. Osiągnięto 
dobrowolną ugodę, na jej podstawie 
wielce czcigodny, wcześniej wspomnia
ny, prepozyt dał, i podarował kościołowi 
oksywskiemu łąki o powierzchni trzech 
stadiów [? }, potocznie trzech morgów, 
graniczące z jednej strony z łąkami soł
tysa oksywskiego, z drugiej z łąkami 
sąsiadów, mieszkańców oksywskich, mia
nowicie Siwera5, Klina6, i innych, i to dla 
umorzenia wszystkich roszczeń jednego 
i drugiego. Ponadto, jeśli obecnie posia
danie łąk nie wydaje się wątpliwe [ .. .}, 
co się tyczy reszty, spadkobiercom pozo
stawia się stare prawo. 

Działo się w obecności wszystkich 
poddanych, należących do Obłuża. 

a rvyraz częściowo nieczytelny poprzez wszycie jego części w księgę. 

1 Zob. nr 28, przyp. 1. 
2 Tomasz Brzeźnicki, kanonik kruszwicki, penitencjariwz włocławski, proboszcz oksywski i chu 11sz

czyński (wg ks.j.G. Borka notowany od około 1600 r.), bliżej nieznany (AD Pelplin, sygn. V 9, s. 363). 
3 Proboszczówka lub Księże Łqki, nazwti lqk położonych w Puckich Biotach. 
4 Puckie Biota, bagnisty obszar pradoliny Pobrzeża Kaszubskiego, stilnowiqcej naturalny dział 

pomiędzy kępami Puckq, Swarzewskq a Tvysoczyznq Żarnowieckq. 
5 Siwer, chłop oksywski, bliżej nieznany. 
6 Klin, chłop oksywski, bliżej nieznany. 



1669 35 

30 
Żukowo, 9marca 1669 

Przeorysza Anna Ztikrzewska, podprzeorysza Katarzyna Kostczanka, w asystencji spo
wiednika i prowizora Adama Jvlikolaja Sosnowicza i całego konwentu klasztoru Norber
tanek w Żukowie, uwalniajq z poddaństwa marynarza (majtka) Jakuba Polocha, ~yna 
Grzegorza i Reginy, poddanych klasztornych ze wsi Oksywie. 

Or.: Nieznany. 

Kop.: AD Pelplin, sygn. A!Ż 1, k. 109v-1 JO. 

'
1W imię Pańskie amen. Siostra Anna Zakrzewska1 prior {i}ssa, I Katarzyna Kost
~zanka2 suppriorisa i wszystek konwent klasz/toru żukowskiego Zakonu Norberta 
Swiętego. Wszem wobec i I każdemu z osobna, komu by kol wiek o tym teraz i na po tym 
wiedzieć należało. Czynimy wiadomo niniejszym piswem naszym, iż my mając pewny 
a słuszny w Bogu respekt na uczciwego Jakuba Po lochał, niegdyś uczciwych Grzego
rza Polocha i Reginy4 małżonków poddanych naszych we wsi Oksywi[e}, rodowiców 
starszego syna, za {w }spólną radą i zgodnym zezwoleniem, w asystencW wielebnego 
w Chrystusie ojca Adama Mikołaja Sosnowicza5 spowiednika i prowizora klasztoru 
naszego wypuściłyśmy go i uwolniły z poddaństwa naszego i wszelakich nam i klasz
torowi naszemu od niego należącej podległości i powinności, jakoż wypuszczamy, 
uwalniamy i wolnym go czynimy w imię Chrystusowe mocą tego pisma, nie zacho
wując do tegoż pomienionego Jakuba Polocha sobie, ani po nas następującym, żad
nego na potem prawa, władzy i pretensji. Ale go całe{go} uwalniając ~~'i z władzy, 
zwierzchności i prawa wszelakiego wypuszczając, za wolnego wszędy i od wszelkich 
gdzie się kol wiek ~ ~ d teraz i na potem obróci, mieć chcemy jego {w }olnego i potom
nych jego, jeżeliby jemu Pan Bóg dal, swoim i następców naszych imieniem. Na co się 
dla lepszej wiary, przy klasztornej pi[e}//częci naszej rękami wlasnemi podpisuiemy. 

Działo się w klastorze naszym żukowskim, dnia 9 marca roku Pańskiego 1669. 
Anna Zakrzewska I przeorysza kl[asztoru} żukowskiego man u propria. 
Katarzyna Kostczanka su pp r i or is a i wszystek konwent'·. 

a Dokument poprzedzony tytułem Uwolnienie z poddaństwa uczciwego Jakuba Polocha 
poddanego ze wsi Oksywy. 

b TV kopii assisrenry. 
' 1 Vykreślono z wszelkie. 
d TVykreślono dwie litery. 
e Pod dokumentem inform,icja Majdek ro był, i dal Pannom na śledzie florenów 50. 

1 Anna Zakrzewska (zm. 1671), norbertanka od 30 października 1622, podprzeorysza 
(wzm. 1659) i następnie przeorysza klasztoru żukowskiego od 1661 do śmierci 28 kwietnia 
1671 r. (Bork, s. 53; Das Totenbuch des Pra'monstratenseriner ... , s. 27; .A. Groth, Klasztor i wieś 
Żukowo ... , s. 113, 117). 
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2 Katarzyn,1 ze Sztembergu Kostczanka (zm. 1689), norbertanka od 1637, podprzeorysza, 
potem przeorysza klasztoru żukowskiego od 1671 do .<rnierci 14 czerwca 1689 r. (Bork, s. 37; D,is 
Totenbuch des Pramonstratenseriner ... , s. 39; A. Groth, Klasztor i wieś Żukowo ... , s. 117). 

3 ]tzkub Poloch, uwolniony z poddaństwa marynarz (majtek), syn Grzegorza i Reginy Polo
chów,poddanych klasztoru żukowskiego z Oksywi,1, bliżej nieznany. 

4 Grzegorz i Regina Polochowie, mieszkańcy Oksywia, rodzice marynarza Jakuba, bliżej 

niezn,mi. 
5 Adarn Mikołaj Sosnowicz (zm. około 1682 ), ksiqdz katolicki, poczqtkowo (1650) pisarz kon

systorza smoleńskiego, od 1658 proboszcz goręczyński, następnie od 1661 proboszcz żukowski, spo
wiednik i prowizor klasztoru norbertanek (Bork, s. 86). 

31 
Żukowo, 8 lipca 1686 

Przeorysza Katarzyna ze Sztemberku Kostczanka, podprzeorysza Eleonora Rembowska 

wraz z całym klasztorem norbertanek w Żukowie, w asystencji i za zgodq bisl~upa włoc
ławskiego Bonawentury Madalińskiego nadajq sołectwo w Pogórzu Pawłowi Dyringowi, 

synowi zmarłego sołtysa Jakuba. 

Or.: Nieznany. 
Kop.: AD Pelplin, sygn. MŻ 1, k. 166. 

,11 IWI I imię Pańskie amen. Iż żadna rzecz nie jest trwała w pamięci ludzki[ej}, 

która I umocnienia swojego na piśmie nie ma, przetoż my siostry Katarzyna 

z Sztemberku I Kostczanka1 przyorysza, [E}leonora Rembowska2 supprzeorysza 

i wszystek konwent kla/sztoru żukowskiego Zakonu Norberta Świętego, czynimy wia

domość, iż my mając wzgląd na wierność i prace życzliwe uczciwego niegdyś Jakuba 

Dyringa3 sołtysa naszego pogórskiego, tudzież i na to, iż z wiernej pracy swoiej to soł

tystwo od antecessorów naszych kupnem dość niemałym okupił, wolności jednak soł

tysom należytej nie nabył. Moderując ciężary w przywileju jego wyrażone, puściliśmy 
toż sołtystwo pogórskie po jego zejściu, uczciwemu Pawłowi Dyringowi4 synowi jego 

ze wszy[s}tkim potomnym jego, ze wszy[s}tkimi rolami, łąkami, ogrodami, budynka

mi, zaroślami i ze wszelkimi przynależywościami, tak jako samo w sobie z dawna jest, 

i jako pomieniony nieboszczykJakub Dyring o[j}ciec jego trzymał, takimi kondycjami, 

iż pomieniony Paweł Dyring i potomkowie jego będą nam na każdy rok w dzień świę
tego Marcina Biskupa [ 11 XI} dawać złotych polskich czterdzieści, dróg albo re[j}zów, 
gdzie każą odprawić do roku 4, burgrabiego albo sługę naszego, kiedy do wsi przyje

dzie, podejmować jemu obiad według przemożenia sprawić i dla konia pastwy obmy

ślić. W borku, aby się żadna szkoda, tak od sąsiadów, jako i poddanych naszych nie 

działa, pilnie i wiernie przestrzegać pobory i insze podatki. Wszystkie od poddanych 

sprawiedliwie wybierać i do klasztoru odwozić. Chcemy i tego po niem, i potomkach 

jego, aby w potrzebie jakiej klasztorej, jako i granicznej, z jednym koniem z rusznicą 
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i inszą bronią, gdyby tego potrzeba, za rozkazaniem państwa swojego stawali. Z rybi
twy zaś morski[ej}, gdy na morzu łowić będą, według dawnej z wielkich ryb czwartą 
rybę, a z pospolitych dziesiątą dawać on i potomkowie jego będą, w czym, gdyby się 
z nami nieszczerze obszedł, winę podług zdania naszego odłoży. Pozwalamy mu też 
we żniwa piwa dla siebie i dla czeladzi, albo robotników swoich, jedną beczkę, drugą 
w poście zrobi[ć}, w czym się jednak pierwej nam, albo dozorcy dóbr naszych opo
wiedzieć ma. A powinien będzie rząd dobry między sąsiadami wsi Pogórza naszego 
poddanymi prowadzić, poddaństwo z potomkami swemi nam i sukcesorom naszym 
pod utratą przywileju naszego oddawać, który to przywilej za konsensem i w asystencji 
jego mości jaśnie przewielebnego w Bogu jegomości księdza Bonawentury Madaliń
skiego5 biskupa włodawskiego i pomorskiego, patrona nam od Apostolskiej Świętej 
Stolicy nadanego. Jemu dajemy i on rękami własnymi, przy pieczęci naszej klasztornej 
podpisujemy. 

Działo się w klasztorze naszym żukowskim, dnia 8 lipca roku Pa11skiego 1686. 

" 
" Inicjał wielkości około 1,5 wiersza. Dokument poprzedzony tytułem Przywielej sołtysa 

pogórskiego. 

1 Zob. nr 30, przyp. 2. 
2 Eleonora Rembowska, norbertanka od 15 wrzesma 1658, podprzemysza w łtztt1ch 

1671-1689, następnie przeorysza żukowska od 22 sierpnia 1689 do śmierci 24 lutego 1698 r. 

(Bork, s. 47; A. Groth, Klasztor i wieś Żukowo ... , s. 117). 
3},:1kub Dyring, nieżyjqcy sołtys w Pogórzu, bliżej nieznt1ny. 
4 Paweł Dyring, syn }ilkuba, sołtys w Pogórzu, bliżej niezn,my. 
5Bonawentura ALzdaliński (1620-1691), h. Laryssa, biskup płocki w lat,zch 1674-1681, 

następnie biskup włodawski od 1681, sekretarz i bliski współpracownik król,1 },m,1 Kazimierzd 
(TV. _Midler, Ji,ftzdaliński Bonawentura, w: PSB, t. XIX, JVroclaw-JVi1rsz,zw,1-Kraków

Gdańsk 1974, s. 108-109; P. Nitecki, Biskupi Kościolt:z w Polsce. Słownik biograficzny, H7tzr

szawa 1992, s. 275). 

32 
Żukowo, 13 lipca J 686 

Przeorysza Katarzyna ze Sztemberku Kostczanka, podprzeorysza Eleonora Rembowsk,1 
wraz z całym klasztorem norbertanek w Żukowie, w asystencji spowiednika }ma Jerze
go Leydingk,i, nadajq sołectwo w Obłużu Af aciejowi Częstkowi, synowi zmarłego sołtysa 
Bartłomieja Częstka. 

Or.: Nieznany. 

Kop.: AD Pelplin, sygn. MŻ 1, k. 165v. 
Hzm. 1: W piśmie rejencji gdt1ńskiej do Komisji Genmdnej w Bydgoszczy z dn. 14 kwietni,11819 r. 

z błędnq datq „ 13 lipca 1668", wynikajqcq z odwrócenia dwóch ostatnich cyfr. AP Bydgoszcz, 

sygn. 41/764, bez paginacji. 
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Wzm. 2: W recesie separacyjnym lqk w Obłużu, wystawionym w Wejherowie 26 listopada 1857 r. 
z blędnq datq „ 13 lipca 1668". AP Bydgoszcz, sygn. 41/765, k. 24. 

Wzm. 3: W aktach urzędu domena/no-rentowego w Sopocie dctyczqcych spraw regulacyjnych 
z lat 1841-1865, z blędnq datq „ 13 lipca 1668". AP Gdańsk, Urzqd Domena/no-Rentowy 
w Sopocie-Mostach, sygn. 66! 15, s. 5. 

Wzrn. 4: iv aktach urzędu domena/no-rentowego w Sopocie dotyczqcych spraw soleckich z lat 
1802-1859, z blędnq datq „ 13 lrpca 1668". AP Gdańsk, sygn. 66/500, s. I 08-109. 

al IWI I imię Pańskie amen. Iż żadna rzecz nie je)t trwała I w pamięci ludzkiet, która 
umocnienia swojego na piśmie nie ma. Przetoż I my siostry Katarzyna z Sztemberku 
Kostczanka1 przeorysza, [E}leonora I Rembowska2 supprzeorysza i wszystek konwent 
klasztoru żukowskiego Zakonu Norberta Świętego czynimy wiadomość, iż my mając 
wzgląd na wierność i prace życzliwe uczciwego niegdyś Bartłomieja Częs< t> kir3, soł
tysa naszego obłuskiego, tudzież i na to, iż z wiernej prac/ swojej to sołtystwo od ante
cessorów naszych kupnem dość niemałym okupił, wolności jednak sołtysom należytej 
nie nabył. [W }tedy pomienione sołtystwo on sam niegdyś trzymał za konsensem jaśnie 
wielmożnego przewielebnego w Bogu jegomości księdza Bonawentury M.;dalińskie
go4, biskupa włocławskiego i pomorskiego, patrona nam od Apostolskiej Świętej Stoli
cy nadanego i w asystencji tegoż jego mości, puściliśmy uczciwemu Maciejowi Częst
kowi5 pomienionego Bartłomieja Częstka synowi. I puszczamy mocą tego przywileju 
jemu samemu i potomkomfjego, wszystkimi takimi kondycjami, iż pomieniony Maciej 
Częstka i potomkowie jego będą nam na każdy rok w dzień świętego Marcina biskupa 
dawać złotych polskich czterdzieści, dróg albo re{j}zów, gdzie każą odprawić do roku 
4. Burgrabiego, albo sługę naszego, kiedy do wsi przyjedzie podejmować, jemu obiad 
według przemożenia sprawić i dla konia pastwy obmyślyć. W zagajniku dębowym nad 
morzem leżącym, aby się żadna szkoda, tak od poddanych naszych, jako i od sąsiadów 
nie działa. Pilnie i wiernie przestrzegać pobory i insze podatki wszy[s}tkie od pod
danych jego, aby w potrzebie jakiej klasztornej, jako i granicznej z jednym koniem 
z rusznicą i inszą bronią, gdyby tego potrzeba za rozkazaniem państwa swojego sta
wali. Z rybitwy zaś morskiej, gdy na morzu łowić będą według dawnej ustawy, z wiel
kich ryb czwartą rybę, a z pospolitych dziesiątą dawać on i potomkowie jego będą. 
W czym, gdyby się z nami nieszczerze obszedł, winę podług zdania naszego odłoży. 
Pozwalamy mu też w poście jedną, a we żniwa drugą beczkę piwa dla siebie i czela
dzi, albo robotników swoich zrobi{ć}, w czym się jednak pierwej nam, albo dozorcy 
dóbr naszych opowiedzieć ma, a powinien będzie rząd dobry między sąsiadami wsi 
Obłuża i potomkowie jego poddanemi naszymi prowadząc. Poddaństwo wszelakie tak 
sam, jako i potomkowie jego nam i klasztorowi naszemu oddawać będą winni. A jeśli
by do inszej jakiej uciec się mieli władzy, tym samym sołtystwo i prawo tracić mają. 
Na co się wszystko przy bym ości jego mości księdza Jana Legdiaka6 spowiednika i pro
wizora naszego własnymi, przy zawieszeniu pieczęci naszej, podpisujemy. 

Działo się w klasztorze naszym żukowskim, dnia 13 lipca 1686. 
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a Iniljał wielkoki około 2 wierszy. Dokument poprzedzony tytułem Przywilej sołtysa obłuskiego. 
b W kopii ludzka. 

c Litera nadpisana. 

d 1V kopii prace. 

'W kopii Stolice. 

IJV kopii potomkowie. 

1 Zob. nr 30,przyp. 2. 
2 Zob. nr 31,przyp. 2. 
3 Bartłomiej Częstk, nieżyjqcy sołtys z Obłuża, ojciec M,1cieja, bliżej meznany. 
4 Zob. nr 31,przyp. 5. 
5 Af aciej Częstk, syn Bartłomieja, sołtys obłuski, bliżej nieznany. 
6}an Jerzy Leydingk (1648-1720 ), duchowny katolicki, urodzony w rodzinie luterańskiej w Kró

lewcu, w 1668 wstqpił do seminarium papieskiego w Braniewie, po 1673 wikariusz w Żukowie, od 1682 

tamtejszy spowiednik i prowizor, którym pozostał aż do śmierci 18 stycznia 1720. Przed 1700 r. został 
sędziq surogatem konsystorza gdańskiego. (T. Nowicki, Słownik biograficzny rzqdców parafii Archidia

konatu Pomorskiego w XVIII wieku, Lublin 2003, s. 125-126). 

33 
Gdańsk, i lipca 1695 

Proboszcz oksywski Piotr Schlesiger przedkłada przed sędziq ks. Janem Stefanem Jano
wiczem ugodę w spawie lqki nazywanej Proboszczówka, położonej w Biocie Puckim 
(zob. nr 29), która dotqd znajdowała się w aktach parafialnych w Oksywiu, celem wpisa
niajej do księgi konsystorskiej. 

Obi.: AD Pelplin, sygn. G 22, s. I 6, I 7- I 7v. 

Actum die 1 julij 1695. 
[--]' 
Corani. illustri et admodum reverendo 
domino I Joanne Stephano Janowicz1 

etc. inque eius publica causarum I 
audientia personaliter constitutus ad
modum reverendus I Pertus Schlesier2

, 

Oxiviensis, et Chwasciensis parochus, 
produxit ad acta certam transactionem 
ex regestis ecclesiae Oxiviensis, a diver
sis dominis visitatoribus manu propria 
subscriptam excerptam, quam actis 
ingrossari, et sibi authentice cebedi [?} 
debita cum instantia petiit, et postula-

Działo się I lipca 1695 roku. 

[--]' 
W obecności wielmożnego i wielce czci-
godnego pana Jana Stefana Janowicza

1 

itd. na jego publiczną rozprawę sądową 
we własnej osobie sprowadzony przed 
sąd jako świad~k wielce czcigodny Piotr 
Schlesiger2, proboszcz oksywski i chwasz
czyński, przedstawił do akt pewną ugodę 
z rejestrów kościoła oksywskiego wyjętą, 
przez różnych panów wizytatorów włas
noręcznie sporządzoną, zażądał i popro
sił, aby ta została włączona do akt i dla 
siebie zgodnie z prawem [ otrzymał} 
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vie, cuius transactionis tenor est talis uti 

sequitur. 

(Następuje dokument z lat 1633-1660, 
patrz nr 29.} 

Et ill ustris ac admodum reverendus 

dominus iudex productam transactio

nem acceptari actis ingrossari, et admo

dum reverendo requirenti in forma 

auchentica extradere mandavit. Actum ut 

supra. 

·• Opuszczono sprawy nie dotyczqce Oksywia. 

zobowiązania wraz wyrokiem. Brzmienie 

tej ugody jest tego rodzaju, jak następuje: 

(Następuje dokument z lat 1633-1660, 
patrz nr 29.] 

I wielmożny i wielce czcigodny pan 

sędzia polecił, aby przedstawiona ugo

da została przyjęta i włączona do akt, 

i w formie zgodnej z prawem wydana 

wielce czcigodnemu pytającemu. Działo 

się jak wyżej. 

I Jan Stefan Janowicz (i 662-1714 ), ksiqdz katolicki, syn Pawła i Katarzy,,y, pochodził 

z Reszla na Hlarmii, wyświęcony w 1688, prawdopodobnie w tym samym roku został komenda

rzem gdańskim, w 1692 otrzymał beneficjum gdańskie i pręgowskie, od 1693 dziekan gdański 

i surogat oficjała gdańskiego. Ze wszystkich benefiLjów i godności kościelnych zrezygno,vał w 1712. 

Zmarł 25 maja 1714 r. (T. Nowicki, Słownik ... , s. 89-90). 
2 Piotr Andrzej Schlesiger ( 1654-1731 ), pochodził z Pieniężna na /!Varmii, w 1681 otrzymał 

święcenia kapłańskie i został wysiany do pracy duszpasterskiej w Świętym Wojciechu. Od 1695 był 

proboszczem w Oksywiu i Chyloni, przypuszczalnie wcześniej był plebanem w Chwaszczynie, z ktrJ

rego to probostwa zrezygnował w 1702, wkrótce został dziekanem puckim, w latach 1714-1715 

administrował parafiq w Rumi. Zmarł 1 m.ija 1731 r. (T. Nowicki, Słownik ... , s. 194). 

34 
Żukowo, 24 czerwca 1700 

Przeorysza Elżbieta Ciecholewska, podprzeorysza Teresa Powalska oraz cafy klasztor 

norbertanek w Żukowie, w asysten~ji miejscowego Jpowiednika Jana Jerzego Leydingka, 

n,idajq małżonkom Tomaszowi i Katarzynie Borzkom, poddanym klasztornym, oraz ich 

dzieciom karczmę w Obłużu wraz ze wszelkimi przynależnościami. 

Or.: Nieznany. 

Kop.: AD Pelplin, sygn. MŻ 1, k. 166v. 

dW imię Pańskie amen. Iż żadna rzecz nie jest trwała w pamięci I ludzkiej, która umoc

nienia swego na piśmie nie ma, przecożh my siostry I Elżbieta Ciecholewska1 przeo

rysza, Teresa Powalska2 supprzeorysza i I wszystek konwent klasztoru żukowskiego 
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Zakonu Norberta Świętego czynimy niniejszym pismem wiadomo wszystkim, którym 

wiedzieć należy, albo na potem będzie należało, iż my mając pewny a słuszny respekt 

na pracowitych Tomasza Borzka3 i Katarzynę4 małżonków poddanych naszych, 

za [w }spólną radą i zgodnym zezwoleniem naszym, w asystencji wielebnego w Chry

stusie ojca Jana Laydynka5, spowiednika i prowizora naszego, puściłyśmy im tylko 

i dzieciom ich, i mocą tego pisma puszczamy karczmę we wsi Obłużu, w majętności 
nasz[e}j, z ogrodem, z pewną włóczką roli w każdym polu z dawna do tej karczmy 

należącą i z dwiema włókami gburskiemi, także z łąkami, z których jedna leży przy 

chylo11Ski[ej} granicy, druga i trzecia Bielawka6 do rzeki Białki7, która tam niedaleko 

płynie, a czwarta Grądowa8 nazwana, takimi kondycjami. Powin[n}i będą przerzecze

ni [w }zwyż mianowani małżonkowie i potomkowie ich co rok klasztorowi naszemu 

na każdy święty Marcin [11 XI} dawać dani złotych 30 monety pruskiej, piwo klasz

torne i gorzałkę szynkowa[ć}, za co od każdego waru mają mieć półbeczki krelingu 

i półbeczki słodzin, dwie niedziele' przy swojej strawie, tydzień z kosą, a drugi zgrabia

mi [s} szarwarkowa[ć} mają. Podatki, kiedy uchwalone będą, równo z gburami płacić, 
także, gdy poddanych od morza, do Żukowa na robotę zaciągnie klasztor, i oni powin

ni będą z drugimi jechać, i tę posługę klasztorowi uczynić. Co wszystko powinni nam 

będą pomienieni Borzkowie małżonkowie i potomkowie ich ziścić i wypełnićd, pod 

utratą p;zywileju tego. Na co się dla lepsz[e}j wiary rękami, przy przyciśnieniu pieczęci 
naszej klasztornej, podpisujemy. 

Działo się w klasztorze naszym żukowskim, dnia 24 juny [VI} roku 1700 . 

. , Dokument poprzedzony tytułem Przywilej ka[ r ]czmarza obłuskiego. 

b TV kopii przerosm. 

' W kopii niedziely. 

d 1 V kopii widelnic. 

I Elżhiettl Ciecholewska, norbert,mka od I I stycznia I 665, przeorysza klasztoru w Żukowie 
od 6 kwietnia I 698, zmarła I I lipca 1709 (Bork, s. 27, 78; D,zs Totenbuch des Primonstmten

seriner ... , s. 43). 
2 Teresa Powalsk,z, norbertanka od 25 ll'rześnia I 674, podprzeorysZtl żukowska od I 709, 

zmarła 28 lipca 1723 (Bork, s. 45, 78; D,zs Totenbuch des Pra'monstn:ztenseriner ... , s. 46, gdzie 

wzmiankowana jest j,1ko przeorysza). 
3 TomtlSZ Borzk, mqż K,zt,zrzyny, k,irczm,irz w Obłużu, bliżej niezn,my. 
4 K,it,zrzyna Borzk, żona Tóm,isza, k,zrczm,zrka w Obłużu, bliżej niezruma. 
5Zob. nr 32,przyp. 6. ' 
6 Bielawka, nazwa łqki w granicach Obłuża. 
7 Białka, nazwa rzeki w gr,micach Obłuża, pfynqcej w Pradolinie Kaszubskiej (Por.]. Treder, 

Toponimi,z powiatu wejherowskiego, Gdarisk I 997, s. I I 1 ). 
8 (;rqdowa, nt:t.zwa łqki w graniuuh Ohfuża. 
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35 
Żukowo, 18 października 1700 

Przeorysza Elżbieta Ciecholewska, podprzeorysza Teresa Powalska oraz cafy klasztor 

norbertanek w Żukowie, w asystencji miejscowego spowiednika Jana Jerzego Leydingka, 

po bezpotomnej śmierci sołtysa Jakuba Skoczka, nadajq małżonkom Michałowi i Dorocie 

Glaszom (Gloszom) oraz ich potomkom sołectwo w Oksywiu wraz z przynależnościami. 

Or.: Nieznany. 

Kop.: AD Pelplin, sygn. MŻ 1, k. 168. 

JYzm.: vV aktach urzędu domenalno-rentowego w Sopocie dotyczqcych spraw soleckich z lat 

1802-1859. AP Gdańsk, sygn. 66/500, s. 108-109. 

"W imię Pańskie amen. Iż pamięć ludzka krótka jest i za czasem I niszczeć i ustawać 
zwykła, zaczym pobocznych rzeczy sprawy w prędkie zapomnie/ nie przychodzą, 

które wzmocnienia swojego na piśmie nie mają, przetoż my I Elżbieta Ciec:10lewska1 

klasztoru żukowskiego przeorysza, Teresa Powalska2 supprzeorysza, swoim i kon

wentu wszystkiego imieniem. Wiadomo niniejszym pismem naszym czynimy, komu 

o tym wiedzieć należy, albo na potem będzie zależało, iż ponieważ sołtystwo nasze 

oksywskie po śmierci Jakuba Skoczka3
, niegdyś sołtysa tamecznego i po zejściu potom

ków jego wszystkich, przypadło na klasztor nasz prawem przyrodzonym (gdyż jemu" 

samemu i potomkom jego tylko przywilej na nie dany służył), [w}tedy my teraz toż 

sołtystwo z budynkami, z rolami, ogrodami, zaroślami i z łąkami (z których trzy leżą 

w Błocie Oksywskim4 pod Grabówką5, dwie zaś za Czarnym Rowem6 pod Mostamy7 

Wisznikowskie8 nazwane, a drugie dwie przy strumieniu, albo rzece Redzie9 nieda

leko Białki 10 leżące) i z inszymi przynależytościami i pożytkami z dawna do sołty

stwa należącymi puściliśmy uczciwemu Michałowi Glosz11 i Dorocie12 małżonkom 

i potomkom ich, taką mocą tego przywileju, za wyraźnym konsensem zwierzchności 

nasz[ e ]j, za sumę dwuchset złotych monety pruskiej (z której to sumy już odebranie 

pomienionego Michała Glosza kwitujemy) puszczamy takimi kondycjami. Powinien 

nam będzie, i potomkowie jego, dawać każdego roku na dzień świętego Marcina Bis

kupa [ 11 XI}, czynszu złotych czterdzieści, każdy złoty po trzydzieści groszy rachując. 

Dróg, albo re[j}zów, gdzie i kiedy każą cztery do roku odprawić. Chcemy i tego po nim 

i potomkach jego, aby w potrzebie jakiej klasztornej, jako to graniczn[e}j jednym 

koniem z rusznicą, albo inszą bronią na rozkazanie państwa swojego stawali, i gdzie 

by indziej pomocy jego wespół z drugimi sołtysami i poddanymi naszymi było kiedy 

potrzeba, z nimi równo dopomóc. Burgrabiego też, albo sługę naszego, kiedy do wsi 

przyjedzie, podejmować i temu jeść i pić, według przemożenia dać, i dla konia pastwy 

obmyślić mają. Pobory i insze podatki wszystkie od poddanych sprawiedliwie wybie

rać i do klasztoru odwozić. Z rybitwy zaś morskiej, gdy na morzu robić i łowić będą, 

według ,-dawnej ustawy, z wielkich ryb czwartą rybę, a z-' pospolitych dziesiątą. Także 

od stawiania żaka, achtel węgorzy dawać on i potomkowie jego będą, w czym, gdyby 

się nieszczerze z nami obeszli, winę podług zdania naszego odłożą. Pozwalamy mu też 
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we żniwa dla siebie i czeladzi, albo robotników piwa beczkę zrobić, z czym się jednak 
pierwej nam, albo dozorcy dóbr naszych zapowiedziećd ma. Powinien zaś będzie rząd 
dobry między sąsiadami wsi Oksywia, poddanymi naszymi prowadzić. Poddaństwo 
z potomkami swymi nam i sukcesorom naszym pod utratą przywileju tego oddawać. 
Na co się wszystko w asystencji wielebnego w Chrystusie pana księdza Jana Leydyn
ka13, spowiednika [i} prowizora naszego, rękami własnymi, przy pieczęci naszej klasz

tornej, podpisujemy. 
Działo się w klasztorze żukowskim roku 1700, w dzień świętego Łukasza Ewange

listy [ 18 X}. 

a Dokument poprzedzony tytułem Przywilej sołtysa oksywskiego. 
b TV kopii niemu. 

c-c Tekst podkreślony. 
d W kopii spowiedziec. 

1 Zob. nr 34, przyp. 1. 
2 Zob. nr 34, przyp. 2. 
3 }t1kub Skoczk, nieżyjqcy sołtys oksywski, bliżej nieznany. 
4 Zob. nr 12, przyp. 5. 
5 Zob. nr 12, przyp. 4. 
6 Czarny Rów, nazwa toponimiczna pod Af ostami. 
7 Jvf osty, wid położona w gm. Kosakowo. 
8 1Visznikowskie, nazwa łqki w okolicach .Mostów. 
9 Reda, rzeka uchodzqca do Zatoki Puckiej (por.]. Treder, Toponimia powiatu wejherowskiego, s. 17 4 ). 
10 Zob. nr 34, przyp. 7. 
II Afichał Glasz (Glosz), sołtys oksywski.pierwszy znany przedstawiciel rodziny sołtysów oksywskich, 

która w linii męskiej wygasła w 1861 r. (T. Rembalski, Gdynia i jej dzielnice ... , s. 122). 
12 Dorota Glasz ( Glosz), żona Afichała, sołtyska oksywska. 
13 Zob. nr 32, przyp. 6. 

36 
Gdańsk, 21 czerwca 1707 

Szlachcic Franciszek Ko tuf iński, pełnomocnik klasztoru Cysterskiego w Oliwie, w towarzy
stwie opata tegoż klasztoru Kazimierza Benedykta Dqbrowskiego składajq skargę przed 
sqdem konsystorskim w Gdańsku na proboszcza oksywskiego Piotra Schlesigera, względem 
czynionych przez niego gwałtów wobec swych parafian, a poddan_ych kfaszto1 u oliwskiego 
{mieszkańców północnej części Kępy Oksywskiej). 

Obi.: AD Pelplin, sygn. G 23, s. 720-721. 
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Actum die 21 mensis junii 1707 anno. 
''I ICI loram officio actisque praesenti
bus venerabilis Consistorii Gedanensis 
comparuit I personaliter nobilis Fran
ciscus Kotuliński 1 venerabilis conventus 
oliviensis I Sanctae Ordinis Cistercien
sis in assistentia perillustris et reveren
dissimi domini Casimiri I I 1,Benedicti 
Dambrowski2 Divina vocatione eiusdem 
Monasterii Abbatis legitime constitutus 
mandatarius et nomine suorum domi
norum principalium in et contra reve
rendum Petrum Schlesier3, parochum 
oxyviensem inhaerendo anteriori pro
testationi per reverendum patrem Gvil
helmum Trop4 priorem eiusdem monas
terii sub actu diei nonae mensis manii 
[9111} 1705 anno. 

Coram notario apostolico publico 
factae, iterato quam solennissime est 
protestatus idque de et super eo quia 
dictus reverendus parochus reiterando 
graves violentias, quas anteriori tem
pore contra subditos suorum domino
rum principaliter iuxta obloquentiam 
eiusdem protestationis exercere solitus 
erat interato ante aliquot hebdomadas, 
illicito ausu in eosdem subditos exer
cere attentavit per vim et violentiam uti 
iam antea solitus erat propria authori
tate sub praetextu, quasi non solutionis 
decimarum ipsi competentibus equos 
ex curribus eisdem sub tempus conse
minationis non attentis eorum gravi
bus oppressionibus quas hac bellica 
tenipestate et potissimum pro eo tem
pore a militibus patiebancibus disiunxit 
et abegit eos denique per aliquot dies 
apud se retinendo suis laboribus appli
cavit et plures alios excessus suo loco 
et tempore fuerunt specificandos mali
tiose perpetravic. 

Działo się dnia 21 czerwca 1707 roku. 
Wobec urzędu i akt czcigodnego 

Konsystorza Gdańskiego stanął osobiście 
szlachetny Franciszek Koruliński1 z czci
godnego konwentu oliwskiego Świętego 
Zakonu Cysterskiego - w towarzystwie 
znakomitego i przewielebnego pana Ka
zimierza Benedykta Dąbrowskiego2, 
z Boskiego powołania tegoż samego kla
sztoru, opata - zgodnie z prawem usta
nowiony pełnomocnikiem i w imieniu 
swoich panów przełożonych do i prze
ciw czcigodnemu Piotrowi Schlesigero
wi-ł, proboszczowi oksywskiemu, aby ten 
przestrzegał wcześniejszego oświadczenia 

czcigodnego ojca Gwilhelma Tropa4
, 

przeora tego samego klasztoru w akcie 
z dnia 9 marca 1705 roku. 

W obecności notariusza apostolskie
go jawnie uczynione, ponownie jak naju
roczyściej w tej sprawie to oświadczył, 
że wspomniany czcigodny proboszcz 
znowu powtarzając ciężkie gwałty, które 
w dawniejszych czasach przeciwko pod
danym swoich panów, według brzmienia 
tego oświadczenia, miał zwyczaj czynić, 
ponownie przed kilkoma tygodniami, 
w niegodziwym postępku - w stosun
ku do tych samych poddanych - pró
bował posłużyć się siłą i przemocą, jak 
już wcześniej miał w zwyczaju, na mocy 
swojej władzy, pod pozorem niezapła
cenia dziesięcin. Udającym się do niego 
konie im z wozów - podczas pory siewu 
nie bacząc na nich, wielkimi obciążenia
mi, które w czasie tej wojennej burzy, 
a zwłaszcza stosownie do tych okolicz
ności znosili od żołnierzy - wyprzągł 
i uprowadził, a nawet przetrzymując 
u siebie przez kilka dni używał do swo
ich prac i wielu innych krzywd podstęp
nie się dopuścił, które we właściwym 



~ocirca praefarus mandatarius 
contra memoratum reverendum paro
chum de super atque iterum solennissime 
est protestatus et suis dominis principali
bus omnes actiones salvas et ius reliquum 
commissorum intuitu reservavit officiose 

requirenti hanc suam protestationem 
et iuris reservationem ad acta praes
entis officii suscipi, eisdem ingrossari, 
et tam ipsi quam cuidam alteri legitimo 
requirenti in forma probante et authen
tica extrad. 

Actum ut supra. 

"Inicjał wielkości około 1,5 wiersza. 

45 

m1eJSCU i czasie należy wyliczyć. Dla
tego wcześniej wspomniany pełnomoc
nik przeciwko wzmiankowanemu czci
godnemu proboszczowi w tej sprawie 
ponownie najuroczyściej zaprotestował 
i swoim panom przełożonym pozosta
wił do rozważenia wszelkie bezpieczne 

działania i inne prawa pełnomocników. 
Natomiast uprzejmie pytającemu się, 

czy to jego obwieszczenie i zachowanie 
prawa do akt obecnego urzędu jest przy
jęte i jest włączone do ksiąg: tak jemu, 
jak każdemu innemu pytającemu się, 

zgodnie z prawem i w formie uznanej 
za właściwą i urzędową, należy wydać. 

Działo się jak wyżej. 

h Na prawym marginesie N[o}bilis Franciscus Kotuliński contra r[everendum] Petrum Schlesier. 

1 Franciszek Kotuliński, szlachcic, pełnomocnik klasztoru cystersów w Oliwie, bliże_; nieznany. 
2 Kazimierz Benedykt Dqbrowski (1659-1722), syn Jana, szlachcica z ziemi chełmińskiej h. Vir

go violata, i nieznanej z imienia A!ilewskiej, opat klasztoru oliwskiego w latach 1703-1722, kanonik 

chełmi;iski i włodawski (Z. Iwicki, Konwent oliwski (1186-1831 ). Leksykon biograficzny i nie tylko ... , 

Gdańsk-Pelplin 2010,s. 41-42). 
3 Zob. nr 33, przyp. 2. 
4 1 Vilhelm Tropp ( 1657-1717), cysters od 1681, przeor kl1zsztoru oliwskiego w lat,zch 1700-1711 

(Z. Iwicki, Konwent oliwski ... , s. 456). 

37 
Gdańsk, 23 sierpnia 1726 

Oficjał gdański Dominik Sienieński, na prośbę dziekana puckiego i proboszcza oksyw

skiego Piotra Schlesigera, zobowiqzuje podległe duchowieństwo i służbę kościelnq aby pod 
groźbq kary ekskomuniki wezwać jednym ostatecznym wezwaniem sqdow)"n (zamiast 
tradyqjnych trzech) ul'hylajqcego się karczmarza okJywskiego fefarcina Kruzę do osobi

stego stawienia się przed oficjałem i sqdem konsystorskim w Gdańsku, które ma nastqpić 
wkrótce i niezwlol'znie w szóstym dniu od wykonania wyroku, a~y wysluchllć oskarżeń 
wobec siebie oraz móc przedstilwić swojq linię obrony. 

KarcZ1narzowi zarzuc,1 się, że lekceważqc przykazaniil kokielne duszy swej „nie uwol
nił od wielu lllt przez spowiedź", przez co „nie troszczy się o uwolnienie od ekskomuniki". 



46 DOKUMENTY 

Oficjał zaleca wspomnianemu duchowieństwu, aby z tego powodu został on ukarany 
grzywnq i „skazany na szybkie kosztf. 

Or.: TVszyty do protokularzu konsystorskiego, z pieczęciq opłatkowq, nieczytelnq. AD Pelplin, 
sygn. G 37, s. 296. 

Uw.: Dokument posiada ewidentne braki w postaci częstego braku zakończenia form, które nie 
pozwalajq na jego pełny przekład (przyp. A. Pajqkowska). 

aDominicus de Sienno Sienienski1 decanus gnesnensis, I canonicus cracoviesis, tarno
viensis, officialis gedanensis I et per pomeraniam generalis. 

Admodum reverendis, reverendis venerabilibus, honorandisque viris paro
chis I commendariis, vicariis, ecclesiarum ministris aliisque legiti/ mis exemtori
bus tenore praetoribus requirens salutem in Domino mandamus vobis in virtute 
sanctae obedientiae et sub excommunicationis poena quatenus tenore praesentis 
requisiti ad instantiam illustris et admodum reverendi Petri Schlesi6er2 decani 
pucensis, parochi oxiviensis personaliter ac cedentem Martinum Kruza3 taberna
torem oxiviensem ipsum uno edicto pro tribus, ac peremtorio citatum quem et nos 
praetentem citamus, ut coram nobis iudicioque nostro Consistoriali Gedanensi die 
6. ab executio rei[?} praesens[?} compulsans alias proxime et immediate sequenti 
loco et horis audiens causarum fieri solitis personaliter legitime peremptoricii com
paruit ad videns [?} et audiens [?} contra se de et super eo proponi iura ipse cum 
summo secundato. ~i fidelium ac animae suae maximo cum detrimento in vili
pendium preacepti ecclesiastici a multis annis confessiones non absolvit ac S. [?} 
Sinaxim no~ suscipit et ab excommunicatione absolutionem non curat. <lnquam 
incidit>b ipsum propterea debite puniri, in damnis citisque expensis condemnari. 
Caeteroque [?} die cercitus [?}. 

In quorum fidem die dabatur Gedani die 23 mensis augusti [23 VIII} anno 
Domini 1726. 

L[ oco} s[igilli} 
H[ieronymus} C[onstantinus} von Gerrmann4 frater. 
Consistorii Gedanensis notarius manu propria. 

a Na lewym marginesie: N[ota} b{ene} percussionem actoris in fundo ecclesiae extra coemite
rium, quem fundum fraudulenter occupavit ad usum fructum suum circum circa coemiterium ex 
una parte ecclesiae versus fores seu vestibulum usque ad aliam partem ecclesiae ultra altare eundo, 
varios fructus et olera hortensca a plurimis inique percepit ita ut sepes coemiterii vallarenc hortos ..... 
[miejsce wszyte w księgę, niewidocznych około 5 wyrazów} temere attentavit. Ipsum propterea etc. etc. 
Na stronie verso lnfrascriptus executus sum praesentem citationem adcitando die 25 augusti anno 
1726 tabernatorem oxiviensem. 

Tłum.: Zwróć uwagę na to, że prześladowanie powoda na ziemi kościoła poza cmentarzem, któ
rego ziemię podstępnie zajął dla dobra własnej korzyści wokół cmentarza, z jednej strony kościoła 
w kierunku drzwi albo przedsionka, aż do drugiej strony kościoła przejściem za ołtarzem, różne 
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owoce i jarzyny ogrodowe od licznych niesłusznie przyjął, tak, aby płoty cmentarza osłaniały, ogro
dy[. .. } zuchwale zaatakował. Tego samego dlatego itd. itd. Na odwrotnej stronie: Ja niżej podpisany 
obecnego pozwu dokonałem pozywając w dniu 25 sierpnia roku 1726 karczmarza oksywskiego. 

6 Tekst nadpisany nad wierszem. 

1 Dominik Sienieński (zm. 1743), syn Aleksandra i Ludwiki Eufrozyny z Polubińskich, dziekan 
gnieźnieński (1719 ), pleban gdański, oficjał gdański i pomorski (1720-1738 ), kanonik tarnowski 
(od końca XVI! w.) i krakowski (1723), od 1728 r. biskup tytularny lvlaronea i najpmwdopodobniej 
sufragan gnieźnieński (Ks. P. Czaplewski, Hykaz oficyalów gdańskich i pomorskich od 1467-1824 r., 

~RTNT,R.19, 1912,s. 91-94; T.Nowicki,Slownik ... ,s.199-200). 
2 Zob. nr 33, przyp. 2. 
3 hlarcin Kruza, karczmarz oksywski, bliżej nieznany. Zob. też nr 42. 
4 Hieronim Konstanty von Germann, zakonnik (?), notariusz konsystorza gdariskiego, bliżej 

nieznany. 

38 
[Gd,zńsk}, 27 czerwca 1727 

Oficjał gdański i pomorski [Dominik Sienieński} po wysłuchaniu stron: proboszcza oksyw
skiego Piotra Schlesigera przeciw tamtejszemu karczmarzowi Janowi Busche, w sporze 
o grunt, oddaje go karczmarzowi, proboszczowi zaś nakazuje przedstawienie wi,zrygod
nych dokumentów, o ile takowe posiada. 

Obi.: AD Pelplin, sygn. G 36, s. 369. 

aActum die 27"w junii [27 VI 1727}. 
t,ln causa er acrione iudiciaria illus

tris I et admodum reverendi Petri Schle
sier' decani pucensis, I parochi oxivien
sis acroris ab una, laboriosi I Joannis 
Busche2

, rabernaroris oxiviensis ac si po
ssideret fundum ad ecclesiam oxiviensem 
specranrem convenrum ab altera partibus 
perillustris et revrendissimus dominus 
officialis gedanensis er per pomeraniam 
generalis, audiris parrium conrroversis 
visa quoque er lecta inquisirione a domi
n is commissariis transmissa et expedira 
convenrum in possessione praetensi fun
di, tam diu usque dum illusrris decanus 
uti parochus oxiviensis sufficientiora 
in petirorio praetensi sui iuris documen-

Wydane w dniu 27 czerwca 1727. 
W przyczynie i w postępowaniu 

sądowym stronami są: znakomity i wiel
ce czcigodny Piotr Schlesiger', dziekan 
pucki, proboszcz oksywski i powód po 
jednej stronie, pracowity Jan Busche2

, kar
czmarz oksywski i, jeśli posiada grunt na
leżący do kościoła oksywskiego, pozwany, 
po drugiej stronie. Znakomity i najczci
godniejszy pan oficjał gdaóski i general
ny pomorski-\ po wysłuchaniu sprzecz
nych opinii stron, również po obejrzeniu 
i zebraniu materiału przez panów ko
misarzy, przekazał i oddal pozwanemu 
w posiadanie ziemię do której rości sobie 
prawo, rak długo, dopóki znakomity dzie
kan, jak i proboszcz oksywski, nie przed-
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ta producat manutenendum esse adinve
nit iure mediante. 

Actum et publicatum ut supra. 

a Na nagłówku strony Anno 1727m0
• 

stawi - za pomocą prawa - dokumentów 
bardziej przekonywujących, w których 
znajdzie dowód, iż powinien ją posiadać. 

Wydane i ogłoszone jak wyżej. 

b Na lewym marginesie Ill[ustris} et adm od us reverendus Petrus Schlesier et Joannes Busche. 

1 Zob. nr 33, przyp. 2. 
2}an Busche (Busz), karczmarz oksywski, drugi mqż karczmarki J 0 v. Kruzowej, wdowy po Marci

nie Kruzie, bliżej nieznany. Zob. też nr 42. 
3 Zob. nr 37.przyp. 1. 

39 
[Gdańsk], 8 października 1727 

Przeorysza żukowska [Marianna Czapska} pozywa przed sqd konsystorski w Gdańsku 
proboszcza oksywskiego Piotra Schlesigera za naruszenie granic posiadłości tamtejszego 
karczmarza. 

Obi.: AD Pelplin, sygn. G 36, s. 394. 

'
1Actum die gva Octobris [X 1727}. 

bln causa et actione iudiciaria vene
rabilis prio/rissae1 monasterii zukovien
sis actricis ab I una, illustris et admo
dum reverendi Petri Schlesier2 I decani 
pucensis, parochi oxiviensis conventi 
ab altera partibus, perillustris et admo
dum reverendus dominus Joannes Sta
nislaus Kitowski3 prothonotarius apos
tolicus canonicus crusvicensis, decanus, 
surrogatus iudex gedanensis, parochus 
milobądzensis, auditis concroversiis par
tium, visis quoque et lectis depositio
nibus testium, habita quoque oculari 
inspectione iisque omnibus diligenter 
et mature perpensis et trutinatis. ~o
niam illustris et admodum reverendus 
convencus non attenco decreto perillus
tris et reverendissimi domini officialis 

Wydane w dniu 8 października 1727. 
W przyczynie i w postępowaniu 

sądowym stronami są: czcigodna prze
orysza klasztoru żukowskiego i powód
ka, po jednej stronie, znakomity i wiel
ce czcigodny Piotr Schlesiger, dziekan 
pucki, proboszcz oksywski i pozwany, 
po drugiej stronie. Znakomity i wielce 
czcigodny pan Jan Stanisław Kitow
ski, protonotariusz apostolski, kanonik 
kruszwicki, dziekan, sędzia surogat 
gdański, proboszcz milobądzki, po wy
słuchaniu sprzecznych opinii stron, 
obejrzeniu i zebraniu zeznań świadków, 
po wykonaniu naocznego sprawdzenia, 
wszystko to rozważy} i przemyślał sta
rannie i mądrze. Ponieważ znakomity 
i wielce czcigodny pozwany - na mocy 
dokładnego rozstrzygnięcia znakomi-



die 27ma junii a{nno} c{urrente} dato, 
in fundo controverso hordeum violen
ter ad quatuor pedes erigere, sepimen
tum extirpare et plantatas arbores, iam 
frucrus portantes decorease ausus est 
et praesumpsit, idcirco quatenus illus
tris et admodum reverendus conventus 
hordeum in loco, ubi antea erat aedifi
carum erigat, sepimentum eradicatum 
in eadem linea ponat, ei iniunxit, quod 
vero arbores attinet, ut conventus taber
narori pro qualibet arbore, casu quo 
futuro autumno exsiccabuntur et mar
cescent decem imperiales exsolvat decre
vit. Ratione violentiae vero ab illustri 
et admodo reverendo convento in fundo 
controverso perpetratae. Eum in mul
tam centum fłorenorum ad pias causas, 
iuxta beneplacitum officii praesentis 
appluandonium {?} condemnavit, et ut 

omnes causatas expensas restituat, adin
venit iure medianre. 

Actum et publicatum ut supra. 

a Na nagłówku strony Anno l 72r1°. 
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tego i najczcigodniejszego pana oficjała 
wydanego w dniu 27 czerwca bieżące
go roku - na spornym gruncie ośmielił 
się siłą zniszczyć jęczmień na 4 stopy, 
usunąć ogrodzenie, posadzone drzewa, 
już przynoszące owoce, obedrzeć z kory 
i przywłaszczyć sobie, dlatego - jak długo 
znakomity i wielce czcigodny pozwany 
jęczmień, w miejscu, które wcześniej było 
zagospodarowane, niszczy i skradzio
ne ogrodzenie w tej samej linii ustawia 
i do swojego przyłącza - postanowił, 
odnośnie drzew, aby pozwany karczma
rzowi, w zamian za jakiekolwiek z drzew, 
które przypadkiem w jakąś przyszłą jesień 
będzie schło i uschnie, zapłacił dziesięć 
złotych. Z powodu zaś gwałtu uczynio
nego na spornym gruncie przez znako
mitego i wielce czcigodnego pozwanego, 
skazał go na grzywnę stu florenów na cele 
dobroczynne, według postanowienia[. . .} 
obecnego urzędu, i, jak wszystkie spo
wodowane koszty zwróci, z pomocą pra
wa może się odwoływać. 

Wydane i ogłoszone jak wyżej. 

b Na lewym marginesie V[e}n[era}bilis priorissa monasterii zukouien[sis} er p[er]ill[usr}ris 
a[dmodum} r{everendus} Perrus Schlesier. 

1 lvfarianna Czapska (zm. 1730), przeorysza żukowska w latach 1723-1730, zmarła 12 maja 
1730 (Das Totenbuch des Prtimonstratenseriner ... , s. 31; A. Groth, Klasztor i wieś Żukowo ... , s. 117). 

2 Zob. nr 33, przyp. 2. 
3}an Stanisław Kitowski (zm. 1733 ), od 1724 pleban miłobqdzki, protonotariusz apostolski, kano

nik kruszwicki, dziekan gdański i surogat konsystorza gdańskiego (T. Nou 1icki, Słownik ... , s. 1 OO). 

40 
[Gdańsk}, 16 lutego 1731 

Do księgi konsystorza gdańskiego zostaje wpisany niedatowany testament proboszcza 
oksywskiego i chylońskiego Piotra Andrzeja Schlesigera, którego autentyczność zosta
ła poświadczona przez świadków, proboszcza rnechowskiego i starzyńskiego lvf acieja 
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Franciszka Buk/ińskiego ( 4 maja 172 9) oraz proboszcza rumskiego i redzkiego Ernesta 

Jana Weinreicha ( 5 maja 173 O), w końcu zaaprobowany 1 O lutego 1731 przez kanonika 
kruszwickiego, dziekana gdańskiego i surogata konsystorza gdańskiego Jana Stanisława 
Kitowskiego. Następnie ks. Schlesiger przytacza kilka najważniejszym wydarzeń ze swoje

go życia i pracy duszpasterskiej w Oksywiu, dokonujqc oceny ludzkich postępowań. 

Or.: Nieznany. 

Kop.: Oblatowana do księgi Konsystorza Gdańskiego. AD Pelplin, sygn. G 36, s. 645-649. 

Wzm.: Ks. K Przewoski, Zarys historii mojej parafii [Oksywie 1927}, w: ,,Na poczqtku było Oksy-

wie". K,ięga pamiqtkowa z okazji 750-lecia określenia granic parafii oksywskiej 1253-2003, 

zebrał i oprac.]. Borzyszkowski, Pelplin 2004, s. 112. 

Die 16 Februaris [ 16 II} anno 1731. 
[--Ja 

bln nomine Sansctissimae et Indivi

duae Tri/nitatis Patris et Filii et Spiritus 
Sancti. I Ego Petrus Andreas Schlesi
ger1 parochus I oxiviensis et chilon{en
sis} vocantem audicens Deum meum. 

Dispone domui tuae, quia morieris, 
libenter pares voluntati Dei, ex nunc 
adhuc sanus Divina Maiestate pros
tratus coram sacralissima Virgine Dei
para Maria, sancto Michaele Archan

gelo, sanctis Apostolis Petro et Paulo, 
sancto Andrea, nec non coram universa 

Curia Coelesti me declaro et profiteor 
hoc unicum esse deriderium et votum 
meum vivendi et moriendi in obsequio 
et servitio Redemptoris et Salvatoris 
mei c-Jesu-c Christi profitendo omnia 

et singula quaecunque Sancta Catholica 
Apostolica Romana Ecclesia proposuit, 
et statuit credenda. Et si forte in agone 
meo suggestio diabolica, vel tentatio 
aliqua contrarium aliquid professioni 
fidei svaderet, ex nunc pro nunc exse
cror et detessor pro delictis meis Mise
ricordissimum Redemptorem meum 
deprecans, et dimissis I I peccatis meis 
animam meam peccatricem in piissimas 

Dnia 16 lutego 1731. 
[--}'I 
W imię Najświętszej i Niepodzielnej 
Trójcy Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Ja Piotr Andrzej Schlesiger1, proboszcz 
oksywski i chyloński słysząc wzywają
cego mojego Boga: Zarządź domem 
twoim, ponieważ umierasz, z ochotą 
jesteś posłuszny woli Bożej, od teraz 
aż do tej chwili zdrowy, Boskiemu Maje
statowi oddany, wobec Najświętszej Dzie
wicy Bogurodzicy Marii, świętego Micha
ła Archanioła, świętych apostołów Piotra 
i Pawła, świętego Andrzeja, a także wobec 
całego Boskiego Zgromadzenia oznaj

miam i wyznaję, że jedynym życzeniem 
i pragnieniem mojego życia i śmierci jest 
być w posłuszeństwie i w służbie Zbawi
ciela i Odkupiciela mojego Jezusa Chrys
tusa wyznając wszystko razem i każde 
z osobna cokolwiek ogłosił i postanowił 
uznawać za prawdę Święty Katolicki Apo
stolski Kościół Rzymski. I jeśli w mojej 
walce ze śmiercią przypadkiem diabelska 
pokusa, albo jakieś kuszenie, coś prze

ciwnego wyznaniu wiary przekonywało, 
od teraz do teraz przeklinam i złorzeczę 

moim grzechom prosząc mojego Najlitoś
ciwszego Zbawcę, aby, odpuściwszy moje 



manus suas ut Creator et Redemptor 
(concesso contritionis actu et amoris) 
recipiat, et opus manuum non despiciat. 

Corpus itaque meum exanime terrae 
mandetur, exequiatur, pro anima mea 
convocatis fratribus iuxta morem absol
vatur, unicuique clarissimorum reveren
dorum fratrum huius decanatus pucen
sis A.o ren i d-__ -d dentur obsecror ut mei 
memores sint in sanctis sacrificiis suis. 

Patribus· Reformatis Weyheroviensi
bus frumenti Carmelitanis. 

Fratribus Misericordiae. 
Ecclesiae oxiviensi A.orenos lego cen

tum pro aedificatione huius ecclesiae 
filiali chilonensis quinquaginta cum eo 
quod mihi debetur ex re perillustri ac 
reverendissimo officiali gedanensis pro 
tempore existenti pro approbatione tes
tamenti duos ungaricos. 

Magnificio domino notario venera
bilis consistorii pro suscipiendo ad acta 
testamento cassum imperialem familiae 
merces datur. Nemini quidquam debeo: 
sed mihi multi debent. 

Abstracto inventario speci6cato cir
ca calcem metricae aucto a me ut ibidem 
specificatum reliqua omnia mobilia lego 
sororum mearum defunctarum tempore 
pestis, derelictis pupillis Jacobi et Barba
rae Blockhagen2 parentum, filis Michaele 
et Andrea Blockshagen3

• Andreae Wich
man4 filius et filiabus quicumque super
sunc, et Caspari Bda [?]5 filiae Dorotheae 
Plumunae6

, quos et quas haeredes instituo, 
Elisabetha Plum una 7 vacans testamen
tum hoc propria manu scripsi et sub/ I 
scribo humillime rogans ut approbattis 
et ratificatis. 

Petrus Andreas Schlesiger decanus 
pucensis, parochus oxiviensis et chilonen
sis manu propria. 
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winy wziął moją grzeszną duszę w swoje 
najsprawiedliwsze ręce jak Stwórca i Zba
wiciel (przyzwoliwszy na akt skruchy 
i miłości) i nie zlekceważył dzieła rąk. 

Ciało zatem moje bez ducha niech 
zostanie powierzone ziemi, niech zosta
nie urządzony pogrzeb; za moją duszę, 
zwoławszy braci, zgodnie ze zwyczajem 
niech modlą się, i każdemu spośród naj
znakomitszych wielebnych braci tego 
dekanatu puckiego florenów d- _ _ -d niech 
zostanie dane, bardzo proszę, aby wspo
minali mnie w swoich mszach świętych. 

Ojcom Reformatom Wejherowskim 
ziarna Karmelitańskiego. 

Braciom Miłosierdzia. 
Kościołowi oksywskiemu przekazu

ję sto pięćdziesiąt florenów na budowę 
tego kościoła filialnego chylońskiego 
razem z tym, co mi się należy z rzeczy 
znakomitego i najczcigodniejszego ofi
cjała gdańskiego, stosownie do istnieją
cych okoliczności, za zgodą, dwa floreny 

węgierskie. 
Wielmożnemu panu notariuszowi 

czcigodnego konsystorza za przyjęcie 
testamentu do akt wypłaci się - z powo
du zgonu rodzinie - wynagrodzenie 
jednego złotego. Nikomu nic nie jestem 
winny: ale liczni są mi dłużni. 

Oddzieliwszy spis wyliczający poje
dynczo na końcu księgi metrykalnej, 
powiększony przeze mnie, tam wyszcze
gólniono, iż wszystkie poz„ostałe rzeczy 
ruchome przekazuję - sióstr moich 
zmarłych w czasie zarazy - pozostawio
nym sierotom, Jakuba i Barbary Block
hagen2 rodziców, synom Michałowi 
i Andrzejowi Blockhagenom3

• Andrze
ja Wichmana4 synom i córkom jacy
kolwiek pozostają przy życiu i Kaspara 
Bda [? J5 córce Dorocie Plumunównie

6
, 
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Mathias Franciscus Buklinski8 paro
chus mechoviensis, starsynsis, secreta
rius decanatus pucensis uti testis testa
menti supra positi ulcimaeque voluntatis 
illustris clarissimi admodum reverendi 
domini Petri Andreae Schlesiger decani 
pucensis parochi oxiviensis et chilonen
sis subscripsi manu propria. 

Anno 1729110 quarta mensis may 
[4 V 1729}. 

L[ oco} s[igilli} 
Q:oniam admodum reverendus 

dominus <Antonius>1 Langhannigk9 

non habet certum fixum locum et veni
tur quo hinc negatus sit. Sic eligo mihi 
in testem testamenti viciniorem clarissi
mum admodum reverendum dominum 
Ernestem Joannem Weinreich 10 paro
chum ramlensem et rednesem. 

Ksiądz Joannes Ernestus Weinreich 
suprascripti testamenti et ulcimae volun
tatis illuscrissimi clarissimi admodum 
reverendi domini Petri Andreae Schle
siger decani pucensis parochi oxiviensis 
et chilonensis ut testis subscripsi. 

Anno 1730 die 15 may id est sancti 
Stanislai. 

L[ oco} s[igilli} 
Praesens testamentum in omnibus 

clausulis approbo. Darum Gedanin die 
10 Febr{uaris} 1731. 

J{oannes} S[tanislaus} Kicowski'2 ca
nonicus crusvicensis, decanus surroga
tus iudex gedanensis et per posn{anen
sis} {?} manu propria. 

Depositum quod habui primo tem
pore belli apud catholicum vinarium 
Petrum DitclofF3 mille sexcencos floren os 
propriarium et ecclesiaae peccuniarum, 
quia uxor quae luxit secundum maritum 
Krol 14 illud depositum amplius retinere 
noluit cransculi illud ad quondam mer-

których i które spadkobiercami usta
nawiam, Elżbietę Plumunę7 pozbawia
jąc, ten testament własną ręką spisałem 
i podpisuję najuniżeniej prosząc , abyście 
go uznali i zatwierdzili. 

Piotr Andrzej Schlesiger, dziekan 
pucki, proboszcz oksywski i chyloński, 
podpisałem własnoręcznie. 

Maciej Franciszek Bukliński8, pro
boszcz mechowski, starzyński, sekretarz 
dekanatu puckiego jako świadek powy
żej zamieszczonego testamentu i ostat
niej woli wielmożnego, znakomitego, 
wielce czcigodnego pana Pioc.-a Andrze
ja Schlesigera dziekana puckiego, pro
boszcza oksywskiego i chylońskiego, 
podpisałem własnoręcznie. 

Dnia 4 maja 1729 roku. 
W miejsce pieczęci 
Ponieważ wielce czcigodny pan 

Antoni Langhannigk9 nie ma okre
ślonego i zatwierdzonego stanowiska, 
okazuje się, iż z tej przyczyny zabrania 
się jemu być świadkiem, zatem w takich 
okolicznościach wybieram na świadka 
mojego testamentu bardzo bliskiego, 
znakomitego, wielce czcigodnego pana 
Enesta Jana Weinreicha10

, proboszcza 
rumskiego i redzkiego. 

Ksiądz Jan Ernest Weinerich, napi
sanego powyżej testamentu i ostatniej 
woli wielmożnego, znakomitego, wiel
ce czcigodnego pana Piotra Andrzeja 
Schlesigera, dziekana puckiego, pro
boszcza oksywskiego i chylońskiego, 
jako świadek podpisałem. 

Roku 1730, w dniu 15 maja, to jest 
świętego Stanisława. 

W miejsce pieczęci 
Obecny testament we wszystkich 

zastrzeżeniach aprobuję. 



catorem Danielem Reichenberger15 

civem gedanensern qui fuit arrendator 
obluzensis videbatur esse bene habens. 
Propriam domurn suam habuit insuper 
in Bergerwald16 sua bona I I fraude me 
circumvenit quatenus illi concederem 
depositum ad suam mercaturam, pro
mittente intergradare, quamvis non cito 
me ad hoc induxit cogitans pecunias, 
apud ipsum in securiore loco esse quam 
apud me propter fures, qui mullicres [?] 
furati erant argenteum ecclesiae calices 
cruces tabellas argenteas, sive vota. 
Concessi ipsi depositum ut uteretur 
illo, in sua mercatura. Insperate innotuit 
mihi quod alieno graviter oneratus aere, 
omnia ipsi creditores immobilia bona 
acceperunt. Suscepi causidicum nomine 
Firchan 17 ut vindicaret ecclesiae et meam 
propriam peccuniam sed nihil evicit 
in curia gedanensis, et sic perierunt et me 
et ecclesiae peccuniae. Ecdesiae succesie 
temporis suum restitui, et sic ego in toto 
mille sexcentos florenos perdidi. Svecis 
redimendo caput trecentos florenos. 
Litvano militi centum florenos dedi. 
Marrem sororem, sororis filiam apud 
me habui et hae plus avexerunt quam 
arrulerunt, familia etiam infidelis depre
hensa est. In processibus continuis cum 
potentibus non multum łucratus sum 
praesertim cum commisario serenissimi 
regis Joannis 18 [cum}g abbatibus olivien
sibus Hacki' 9

, Dombrowski20 qui mihi 
maximas iniurias et violentias facerunt. 
Cum moderno reverendissimo abbate 
me absente composuit illustrissimus loci 
ordinarius diffcrentias qui consulem ex 
meis provemibus dedit ad ecclesiam, sed 
quid debui, quando illustrissimus loci 
ordinarius causam composuit. 

53 

Wydano w Gda11sku 11
, w dniu 1 O lu

tego 1731 r. 
Jan Stanisław Kitowski'2, kanonik 

kruszwicki, dziekan, sędzia surogat gdań
ski i poznański[?} własnoręcznie. 

Depozyt, który miałem w pierwszym 
okresie wojny u katolickiego handlarza 
winem Piotra Ditdoffa'3, tysiąc sześćset 
florenów pieniędzy własnych i kościoła, 
ponieważ jego żona (z drugiego męża 
Król 14) bała się i nie chciała tego depo
zytu dłużej przechowywać, przeniosła 
go do 'pewnego kupca Daniela Reichen
berga'5, obywatela gdańskiego, który był 
dzierżawcą obłuskim. Wydawało się, 
że temu dobrze się powodzi. Miał swój 

l 16 '· własny dom powyżej na O szynce , swoJ 
majątek, podstępem mnie oszukał, abym 
mu użyczył depozytu dla jego handlu, 
obiecując mi go oddać, chociaż nie szyb
ko, ale mnie do tego nakłonił. Myślałem, 
że u niego pieniądze są w bezpieczniej
szym miejscu niż u mnie z powodu 
złodziei, którzy [. . .] wcześniej ukrad
li srebrną zastawę kościoła, kielichy, 
krzyże, srebrne tabliczki, czyli wota. 
Dałem mu depozyt, aby posługiwał się 
nim w swoim handlu. Nieoczekiwa
nie zawiadomił mnie, że jego własność 
została znacznie obciążona długiem, 
wszystkie dobra nieruchome przejęli 
wierzyciele. Wziąłem adwokata o nazwi
sku Firchan17, aby odzyskał pieniądze 
kościoła i moje własne, ale nic w Radzie 
Gdańskiej nie osiągnął i tak przepad
ły pieniądze moje i kościoła. Pieniądze 
kościoła zwróciłem ze swojego w póź
niejszym czasie i tak straciłem w sumie 
tysiąc sześćset florenów. Dałem Szwe
dom kwotę trzystu florenów na wy
kupienie, żołnierzowi litewskiemu sto 
florenów. Markę, siostrę, córkę siostry 
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Ecclesiam inveni recte dicens spelun
cas ruinatas tam oxiviensem quam 
chilonensem. Oxiviensis nec formam 
ecclesiae habuit in primo svetico hel
lo excepta, organa, campanae ablatae 
in Sveciam transvectae, nec securitas 
fuit absolvendi divina, quando venti 
validi instabant ego ab altari populus 
ad zachristiam convolabant per et circa 
aedificia expensae furrunt. // 

Pie defunctus Jacobus Prebendows
ki21 nec in vita sua possessor Colibensis22 

et adiunctorum honorum appellando ex 
processu skarszewiensi23 petricoviensi24 

non levas causavit quoque expensas, 
convenit mecum per bonos amicos, sed 
in approvissis. 

a Opuszczono sprawy nie dotyczqce Oksywia. 

u siebie miałem i te więcej wywiozły niż 
przywiozły, rodzina również okazała się 
wiarołomna. W nieustan.nych procesach 
z możnymi niewiele osiągnąłem, zwłasz
cza z komisarzem najjaśniejszego króla 
Jana18

, z opatami oliwskimi Hackin/9 

i Dąbrowskim20, którzy mi uczynili naj
większe krzywdy i gwałty. Z teraz urzę
dującym najczcigodniejszym opatem, 
podczas mojej nieobecności, wielmożny 
lokalny ordynariusz spisał różnice, które 
jako urzędnik z moich dochodów dał 
do kościoła, ale 

0

co mogłem począć, kie
dy wielmożny lokalny ordyna:iusz spra
wę spisał. 

Kościół zastałem, mówiąc zgod
nie z prawdą, jako jaskinie zrujnowa
ne, zarówno oksywski jak chyloński. 
Oksywski, ani nawet kształtu kościoła 
nie miał, w pierwszej wojnie szwedz
kiej zajęty, organy, dzwony skradzione, 
do Szwecji wywiezione. I ani nie było 
boskiej ochrony, kiedy silne wiatry 
dokuczały, ja i lud od ołtarza uciekali
śmy do zakrystii. Z tej przyczyny, jak 
i z powodu budynków były wydatki. 

Pobożnie zmarły Jakub Przebendow
ski21, za życia, właściciel Kolibek22 i oko
licznych dóbr, odwołując się od procesu 
skarszewskiego23 i piotrkowskiego24 spo
wodował opłaty, a także wydatki, zawarł 
ze mną ugodę z pomocą dobrych przyja
ciół, ale dzięki poręczeniu. 

b Na prawym marginesie Tesramentum adm[odum} r{everendi} Petri And[rei} Schlesiger 
par{ochi} oxivien[sis}. 

<-< vV kopii wyraz napisany kapitalikami. 

d-d Miejsce pozostawione na wpisanie liczby. 

'W kopii Michaelis. 

fvvyraz nadpisany. 

g vvyraz nieczytelny. 
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1 Zob. nr 33, przyp. 2. 
2 Jakub i Barbara Blockhagen, szwagier i siostra ks. Piotra Andrzeja Schlesigera, rodzice .Michała 

i Andrzeja, bliżej nieznani 
3 Michał i Andrzej Blockhagen, synowie Jakuba i Barbary, siostrzeńcy i spadkobiercy ks. Piotra 

Andrzeja Schlesigera, bliżej nieznani. 
4 Andrzej rVichamn, spadkobierca ks. Piotra Andrzeja Schlesigera, bliżej nieznany. 
5 Kas par Bda (Bela?), spadkobierca ks. Piotra Andrzeja Schlesigera, bliżej nieznany. 
6 Dorota Pluma, spadkobierczyni ks. Piotra Andrzeja Schlesigera, bliżej niezn,ma. 
7 Elżbieta Pluma, spadkobierczyni ks. Piotra Andrzeja Schlesigera, bliżej nieznana. 
8 lvlaciej Franciszek Bukliński, proboszcz mechowski i starzyński, sekretarz dekanatu puckiego 

(T. Nowicki, Słownik ... , s. 49, według autora probostwo mechowskie otrzymał w 1720 r., o filii w Sta

rzynie nie wspomina). 
9 Antoni Langhannik (1694-17 65 ), syn Szymona i Reginy, pochodził z Sqtop na 1 !armii, święcenia 

prezbiteriatu otrzymał w 1719 r. Poczqtkowo był wikariuszem, a następnie komendariuszem w Pucku, 

od 1741 r. plebanem w 1Vejherowie i dziekanem puckim (T. Nowicki, Słownik ... , s. 117-118). 
10Jan Ernest f!Veinreich (zm. 1743?), pochodził z Reszla na 1Varmii, proboszcz rumski i redzki 

od 1723 r. (T. Nowicki, Słownik ... , s. 223 ). 
11 Gdańsk, obecnie stolica województwa pomorskiego. 
12 Zob. nr 39, przyp. 3. 
13 Piotr Dittlojf (Detlaf?), handlarz winem, bliżej nieznany. 
14Król, nazwisko z drugiego małżeństwa wdowy po Piotrze Dittlojfie, osoba bliżej nieznana. 
15 Daniel Reichenberger, kupiec, mieszczanin gdański, dzierżawca folwarku obluskiego, bliżej 

niezn,my. 
16 Biirgerwalde, obecnie Olszynka, południowo-wschodnia dzielnica Gdańska. 
17 Fin/man, adwokat, bliżej nieznany. 
1~Jan Jl I Sobieski h. Janina (1629-1696), syn kasztelana krakowskiego }tzkuba i Zofii Teofilii 

z Daniłowiczów, król Polski od 1674, wcześniej chorqży wielki koronny {od 1656), marszałek wielki 

koronny (od 1665), hetman polny koronny (od 1666) i od 1668 hetman wielki koronny (Jan !Jl Sobie

ski, oprac. red., w: PSB, t. X. TVrodaw-/f{.zrszawa-Kraków 1962-1964, s. 413-422). 
19 Michał Antoni Hacki (ok. 1630-1703 ), syn Jana Piotra Hacke, mieszeztmina chojnickiego, 

cysters, doktor teologii, przeor {1660 ), a następnie opat {1683) oliwski, sekret,zrz król,1 }tma Ili Sobie

skiego (W. Odyniec, Hacki Mfrhał Antoni, w: SBPN, t. Il, pod red. S. Gierszewskiego, Gd,zńsk 1994, 

s.150-151). 
20 Zob. nr 36, przyp. 2. 
21Jakub Przebendowski (zm. 1724), h. Kuna, syn Joachima i Elżbiety z Chojn~.wskich, kasztelan 

elblqski, od 1720 r. właściciel Kolibek i Chwarzna(}. Dygd,zla, Przebendowski}tzkub, w: SBPN, t. !!!, 

pod red. S. Gierszewskiego, Gdmisk 1997, s. 498). 
22 Kolibki, obecnie dzielnica Gdyni. 

/ 23 Skarszewy, miasto w woj. pomorskim, w okresie sttZropolskim siedziba sqdu iuojewodzińskiego. 
24 Piotrków Trybunalski, miasto w woj. łódzkim, w okresie staropolskim siedziba trybunału, najiuyż-

szej instytucji odwoławczej. 



56 DOKUMENTY 

41 
Nad brzegiem. Bałtyku na granicy Gdyni i Oksywia, 16-17 sierpnia 1731 

Spowiednik klasztoru Norbertanek żukowskich Micha! Rzepczyński, reprezentujqcy 
przeoryszę, burgrabia tegoż klasztoru szlal'hcic Szumlański oraz prokurator (zarzqdca) 
klasztoru kartuskiego Jerzy Schwengel, reprezentujqcy przeora Jana Marxa, odnawia
jq rozgraniczenie pomiędzy wsiq norbertanek Oksywiem a osadami kartuzów Gdyniq 
i Grabówkiem, przj udziale ich mieszkańców. Ponieważ znaki graniczne, ustalone przez 
oba konwenty w dokumencie z 7 I 1414 roku (patrz nr 15) zostały zatarte, zarówno 
w pamięci ludzkiej.jak i w terenie, zaszła konieczność ich nowego oznaczenia. W tym celu 
wynajęto królewskiego geometrę zaprzysiężonego Jana Schierschmida i jego syna Michała, 
którzy od kamienia do kamienia przez bagnisty teren i poszczególne rowy odwadniajqce, 
przeprowadzili nowq sprawiedliwq granicę, podajqc dokładne odległości między poszcze
gólnymi punktami, oznaczonymi literami alfabetu od A do P. Granica oddziela Gdynię 
i Grabówek od Oksywia, przy końcu dochodzi do wsi Chylonia, gdzie naturalnq grani
cę stanowiq dwa lqczqce się strumyki. Z racji, iż nowa granica dotyczy także Chyloni, 
dóbr dzierżawionych przez rodzinę Przebendowskich, w podpisaniu umowy wzięli tak
że udział administrator tegoż majqtku Józef Zqbecki, strażnik leśny Kacper Winiarski, 
a także sołtys i mieszkańcy Chyloni. 

Or.: Nieznany. 
Kop. 1: AP Gdańsk, sygn. 945/130, nr 3, k. 8v-9. 
Kop. 2: AD Pelplin, sygn. MK 4, k. 87-87v. 
Trans.: vV dokumencie z 28 grudnia 1747, wystawionym w Żukowie przez klasztory kartuski 

i żukowski (AP Gdańsk, sygn. 945/129, k. 5-15v). Patrz nr 43. 

Hyd.: DCG, nr 25, s. 43-48. 

42 
Żukowo, 9 października 1742 

Przedst,iwiciele klasztoru żukowskiego, w asystencji miejscowego spowiednika lvfichala 
Rzepczyńskiego, nadajq karczmę w Oksywiu wraz z przynależnościami małżonkom Woj
ciechowi i Katarzynie Częstkom, z obowiqzkiem dożywotniego udostępnienia izby wdo
wie po byłym karczmarzu Marcinie Kruzie i jej obecnemu mężowi Janowi Buszowi. 

Or.: Pergaminowy, z przywieszonq (uszkodzonq) pieczęciq konwentu żukowskiego, z podpisami 
przeoryszy Konstancji Wolskiej, podprzeoryszy Marianny Łaszewskiej i spowiednika Michała 
Rzepczyńskiego. AD Wlodawek, Dział I. Dokumenty, sygn. 1011. Zob. reg. 2. 

Kop.: AD Pelplin, sygn.MŻ 1, k.171. 
Reg. l:MHDW,t.XXV,nr992. 
Reg. 2: Ks. S. Librowski, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we IV!odaw

ku, t. 2 (lata 1551-1760), Wloclawek 1995, dok. 1011,s. 251-252. 
Uw.: Hyd. według kop. 
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"W imię Pańskie amen. Iż wszelka ludzka wiadomość o rzeczach potrzebnych I zwy
kła zachodzić zapomnieniem, przeciwko temu jest pismo, które zaś przy/pomina choć 
co zamysłu ludzkiego przez dawność czasu i śmierci zwykło wycho/ dzić. Dlatego wia
domo niech będzie wszystkim niniejszym ludziom i przyszłym, którym o cym wie
dzieć potrzeba i ten przywilej czytać będą albo słyszeć czytany, iż my z dobrą wolą, 
umysłem i zezwoleniem, a z zgodnym sposobem uczciwych Wojciecha Częscka1 

i Katarzyny2 małżonków poddanych naszych w asystencji i przytomności wielebne
go w Bogu jego mości ks(ię}dza Michała Rzepczyńskiego3 ojca, spowiednika a pro
wizora naszego, puścili im i potomkom ich i mocą tego pisma puszczamy karczmę 
naszą we wsi Oksywiu za złotych sto dobrej pruskiej monety już realnie odebranej 
po nieboszczyku Marcinie Kruzy4, w której karczmie żonie pomienionego Marcina 
i z mężem jej teraźniejszym Janem Buszem5 izdebkęb wolną do śmierci jej teraźniej
si małżonkowie dać powinni, roli do korca żyta i··do korca jęczmienia i kawał łąki 
do fory siana na Krakowskie/)}6 nazwanej (karczmę naszą mowie pod pustoszałą) 
(ss}, z dwiema włókami gburskiemi, z ogrodami, sadami, rolami do tejże karczmy 
z dawna należącemi, także i z łąką Wiśniowską7 za Czarnym Rowem8 pod Mosta
mi9, z łąką nazwaną Zamorską10 przy rzece Strumieniem 11 nazwanej, gdzie jest i dru
ga mniejsza łączka albo kawał tamże zakole~, które przy samym morzu niedaleko 
Beki 12 leży. Takiemi kondycjami, iż wzwyż mianowani małżonkowie i potomkowie 
ich co rok klasztorowi naszemu na każdy święty Marcin (11 XI} dać czynszu złotych 
trzydzieści i sześć monety w Prusiech idącej powinni, piwo klasztorne i wódkę szyn
kować, za co od każdego waru mają mieć z folwarku obłuskiego półbeczki krelingu 
i półbeczki słodzin, dwie niedziele o swoich legominach, tydzień z kosą i tydzień 
z grabiami (s} szarwarkować w folwarku obłuskam, podatki kiedy uchwalone będą 
równo z sołtysami płacić, także gdy ~ ~ 'poddanych od morza do Żukowa na robo
tę zaciągnie klasztor i oni powinni z drugimi jechać i cę posługę klasztorowi uczy
nić. Pozwalamy im też na morzu różnemi instrumentami łowić. Od tej zaś morskiej 
rybitwy według dawnej ustawy z wielkich ryh czwartą rybę, a z pospolitych dziesią
tą, także od stawiania wszelkiego żaku, achtel od nieniejszego żaku, albo brodnika 
pół achtla węgorzy dawać nam i potomkowie ich będą powinni, w czym jeżeliby się 
z nami (mając cę karczmę w dyrekcji i z potomkami swemi) nieszczerze obeszli, winę 
według wilkierza odłożą. To sobie zaś wzwyż pomienieni małżonkowie wymawiaią 
jeżeliby mąż teraźniejszy Busz wzwyż mianowany Kruzowej przed cym, a teraź
niejszej Buszowej13, która ma mocą tego przywileju do śmierci swojej izdebkęb wol
ną, jakie hałasy albo kłótnie między domowemi czynić zawsze stamtąd rugować teraz 
( ni}niejszym małżonkom wolno co wszystko nam pomienieni Częstkowie i sukcesoro
wie ich zgiocie (?} i wypełnić obliguję się pod utracą przywileju tego, który to przywilej 

ważny mieć chcemy i pieczęcią naszą onże potwierdzamy. 
Działo się w klasztorze naszym żukowskim, dnia 9 miesiąca października roku Pań-

skiego 1742. 
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a Dokument poprzedzony tytułem Przywilej ka[r }czmarza oksewskiego. 
b W kopii izbetkę. 
c vVykreślono sylabę -by. 

11Vojciech Częstk, mqż Katarzyny, karczmarz oksywski, bliżej nieznany. 
2 Katarzyna Częstk, żona 11/ojciecha, karczmarka oksywska, bliżej nieznana. 
3 Michał Jan Rzepczyński (1675-1744), syn Jana i Katarzyny z Jakubowiczów, absolwent 

kolegium w Starych Szkotach, święcenia kapłańskie otrzymał z rqk bp. warmińskiego w 1703, 
poczqtkowo wikariusz w Lęborku, a od 1704 w Żukowie, gdzie w 1720 r. został spowiednikiem 
i komendariuszem, które to funkcje pełnił do śmierci 31 października 1744 r. (T. Nowicki, Slow
nik ... , s. 193). 

4 Zob. nr 37,przyp. 3. 
5 Zob. nr 38,przyp. 2. 
6 Krakowska, nazwa łqki w granicach Oksywia. 
7 Wiśniowska, nazwa lqki w pobliżu wsi 11,fosty w obecnej gm. Kosakowo. 
8 Zob. nr 35, przyp. 6. 
9 Zob. nr 35, przyp. 7. 
10 Zamorska, nazwa lqki w dolinie rzeki Redy w okolicach wsi 11,Josty. 
12 Strumidi, nazwa końcowego odcinka rzeki Redy, długości 25, km (]. Treder, Toponimia 

powiatu puckiego, Gdańsk 1973, s. 407). 
12 Beka, nieistniejqca osada rybacka przy ujściu rzeki Redy do morza. 
13 N. l 0v. Kruzowa, 2°v. Bttszowa, nieznana z imienia wdowa po karczmarzu }.,Janinie Kru

zie, w drugim malżeristwie z Janem Buszem. 

43 
Żukowo, 28 grudnia 1747 

Przeorysza konwentu norbertanek w Żukowie Konstamja Hlólska wraz z przeorem kar
tuskim Jerzym Schwenglem wystawiajq uroczysty dokument generalnego odnowienia roz
graniczenia poszczególnych, sqsiadujqcych ze sobq dóbr obu klasztorów.Jak stwierdzono, 
umowa graniczna obejmuje wszystkie dobra wiejskie, lasy.jeziora, rzeki i strumyki. Hljko
rzystano też wszystkie poprzednie postanowienia, autentyczne doku,nenty, zeznania 
mieszkańców poszczególnych majętności, a gdzie wynikła taka potrzeba, wyroki zaprzy
siężonych rzeczoznawców. Tarn, gdzie stare znaki graniczne uległy zatarciu, wyznaczono 
nowe, wykonane z kamieni i drewna lub innych bliżej nieokreślonych trwałych znaków. 
Kontrakt wieńczy szesnastoletniq pracę, którq zapoczqtkowano w i 731 roku odnowieniem 
granicy między Smołdzinem a Dzierzqżnem oraz Oksywiem a Gdyniq. Zapoczqtkowane 
dzieło przerwał wybuch wojny (w 1734 o sukcesję po śmierci króla polskiego Augusta II), 
której skutki przez długi czas nie pozwalały kontynuować odnowienia granic pozostałych 
dóbr. Następuje kolejno osiem poszczególnych kontraktów granicznych między: Zawora
mi, Kosami, Smętowem i Ręboszewem, należqcymi do norbertanek a Mielonkiem, Kieł
pinem, Goręczynem i Ostrzycami, należqcymi do kartuzów z i 5 lipca 1743; Jvfezowem 
a Kiełpinem z 23 października 1747; Kartuzami a Dzierzqżnem z 27 października 
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1747; Smołdzinem a Dzierzqżnem z 30 kwietnia 1731; Sitnem a Karlikowem oraz Sit
nem a Borkowem z 19 lipca 1746; Smołdzienem a Lisewem z 17 lipca 1747; Małkowem 
a Żukowem z 28 maja 1745 oraz Oksywiem a Gdyniq z 17 sierpnia 1731 (patrz nr41). 
Dodatkowo transumowano kontrakt na rybołówstwo w jeziorze Sitno i Głębokie oraz 
użytkowanie lqki w Smętowie z 23 września 1652. Na koniec oba konwenty, w osobach 
przeoryszy Konstancji TVolskiej i przeora Jerzego Schwengla, przyrzekły sobie po wieczne 
czasy przestrzegać nienaruszalności ustalonych granic opisanych wyżej dóbr. Natomiast 
ewentualne zaistniałe szkody w lasach i pastwiskach odpowiednio rekompensować. 

Or. I: AP Gdańsk, sygn. 94 5/ 129. Dokument w Jormie księgi, liczqcej 15 kart o wymiarach 
363 x 233 x 19 mm, oprawiony w brqzowa skórę z wytłoczonym złotym napisem kapitali
kami Limites Kartus et Zukov. Dodatkowo do każdego opisu granic załqczony plan sytuacyj
ny. Na pierwszej stronie rysunek przedstawiajqcy podpisanie kontraktu przez przeora Jerzego 
Schwengla i przeoryszę Konstancję iVolskq, następnie tytuł dokumentu: Limites inter bona 
conventuum cartusien[sis} et zuccovien{sis]: Cartus et Zaworo cum Kos, Mielonko et Smę
towo, Culpin et Ręboszewo, Goręczin et Mezowo cum Wadzin, Osrtice et Dzierzązno, 
Smolzin et Karlikowo, Sitno et Borkowo, Lissewo, Małkowo et Zukowo, Gdingen et Oxive 
via amicabili ad memem documentorum (renovati) MD CC XXXX VII. Na końcu doku
mentu znajdujq się dwie nieczytelne pieczęcie opłatkowe obu konwentów. 

Or. 2: AD Pelplin, sygn. MŻ 2, bez paginacji. Dokument zniszczony, zachowała się tylko ostatnia 
karta z .fragmentem tekstu, podpisami świadków i dwiema, również nieczytelnymi, pieczęciami 
opłt1tkowymi. 

Uyd.: DGG, nr 29, s. 56-59. 

44 
Żukowo, J 6 września 1752 

Przeorysza żukowska Konstancja TVolska zezU'ala .Marcinowi Petkowi na wybudowanie 
chałupy we wsi Obłuże oraz jej dożywotnie użytkowanie wraz z przyległym ogrodem. 

Or.: Nieznany. 

Kop.: AD Pelplin, sygn. MŻ 1, k. 172v-l 73. 

O Daję kontrakt uczciwemu Marcinowi Petkowi 1 poddanemu I klasztornemu na [wy-} 
budowanie chałupy sobie w Obłużu, gdzie / mu się miejsce do niej pokazało, przy 
której chałupie ma miej/sce sobie wykazuje do kawałka ogroda. Tę chałupę będzie 
budował kosztem swoim z swego drzewa i ze wszystkim tego kosztem, z dakcem [?} 
etc., którą mu się puszcza do jego śmierci, jemu i jego sukcesorom (jak one wybuduje). 
Roli w polu miał będzie do korca żyta, oprócz tego ogródka przy tej chałupie, nadto 
żeby sobie od kogo najął wolno mu będzie. Dawał [będzie} przewielebnemu konwen
towi co rok i jego sukcesorowie gruntowego złotych pięć na święty Marcin [11 XI} 
w roku przyszłym 1753 zaczynaiąc, i tak na wszystkie lata płacić powinien i obliguje 
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się szarwarku trzy dni z kosą i trzy z grabiami na pańskiej I I strawie. Czego wszystkiego 
dotrzymać się obliguje pod utratą tego kontraktu, na co mu się dla lepszej wiary ręką 
własną podpisuję w Żukowie, dnia 16 września a[ nn}o 1752. 

K[onstancja} W[olska}2 p[rzeorysza} k[lasztoru} ż[ukowskiego} 

a Dokument poprzedzony tytułem Kontrakt dany Marcinowi Perkowi na budowanie chałupy 
w Obłużu tenor ralis. 

1 Marcin Petk, poddany klasztoru żukowskiego, mieszkaniec Obłuża, bliżej nieznany. 
2 Konstancja TVolska, norbertanka w Żukowie od 23 października 1712, konsekrowana 13 paź

dzierniaka 1720, od 7 lipca 1731 przeorysza klasztoru żukowskiego, zmarła 11 lutego 1755 r. (Bork, 
s. 52; A. Groth, Klasztor i wieś Żukowo ... , s. 117, 128; N. Backmund, Monasticon Praemonstratense: 
id est historia circariarum atque canoniarum candidi et canonici ordinis Praemonstratensis, t. I, ps. 2, 
ed. 2, Berlin-New York 1983, s. 426; Das Totenbuch des Pramonstratenseriner ... , s. 11 ) . 

45 
b. m., 4 września 1754 

Klasztor żukowski nadaje Michałowi Kurrowi i jego następcom karczmę w Oksywiu 
Na Piaskach na prawie emfiteutycznym za cenę kupna 1 OO florenów pruskich (por. nr 47). 

Or.: Nieznany. 

Wzm.: AP Gdańsk. Oddział w Gdyni, Księgi hipoteczne z terenu miasta Gdyni (materiały 
nieopracowane), Grundbuch von DorfOxhoejft, Band 48. I, Blatt Nr. III, s. 42. 

46 
Gdańsk, 26 sierpnia 1756 

Dominik Sienieński, kanonik kruszwicki i proboszcz oksywski, rezygnuje z probostwa 
i beneficjum oksywskiego oraz chylońskiego. 

Obi.: AD Pelplin, sygn. G 58, s. 301-302. 

aJovis XXVI augusti [26 VIII 1756}. 
bi ICI Io ram officio actisque praesen

tibus Consistorii G[ene}r[a}ilis G[e]
d[a}n[ensis} per/sonalliter comparens 
illustris admodum reverendus Domi
nicus Sienienski' I canonicus crusvi
censis, parochus oxiviensis principalis, 

Dnia 26 sierpnia [1756}. 
Wobec urzędu i akt Konsystorza 

Generalnego Gdańskiego we własnej 
osobie stając znakomity i wielce czcigod
ny Dominik Sienieński1, kanonik krusz
wicki, proboszcz oksywski, przełożony, 
będąc zdrowy na ciele i umyśle, jawnie, 



sanus I mente corporeque existens, pa
łam, sponte, libere, verbisque disertis ac 
per expressium recognovit. Qvia ipse 
beneficium suum curatum oxiviense 
una cum filiali chilonensi ex rationibus 
animum suum pie et iuste permoventi
bus pure mere, ac simpliciter resignat, 
omnique iuri, quo in huiusque gaudebat 
et gaudet abrenuntiat, nec ultra aliquam 
sibi praetensionem reservando excipit 
et conservat, sed in plena solemni ac 
universalissima resignationum forma 
ab eodem recedit: et quod in huius
m[o}di resignatione nulla fraus, dolus 
aut simoniaca corruptela intercesserit, 
fłexis genibus ad Sancta Dei Evangelia 
salicum corporale praestitit ac emisit 
iuramentum, ac in maiorem praemisso
ruum solemnitatem praesentem actum 
resignationis, manu propria in proto
collo subscripsit. Praesentibus nobili 
Matthaeo Rogaczewski2 I I notario 
ap[osto}lio Con[sisto}rii G[ene}r[a}lis 
G[e}d[a}n[ensis} instigatore et discretis 
Adalberto Beninski3 et Joanne Strzal
kowski4 eiusdem Con[sisto}rii G[e}
d[a}n[ensis} cursoribus ac me notaris 
actuario. 

lta est Dominicus Sienienski can[o
nicus} crusvicen[sis} manopropria. 

a Na nagłówku strony data 1756. 
b Inicjał wielkości około 1,5 wiersza. 
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dobrowolnie, bez przymusu, w wyraźnych 
słowach i stanowczo potwierdził. Ponie
waż on sam z zajmowanego swojego bene
ficjum oksywskiego wraz z filialnym chy
lo{1skim - z przyczyn wpływających na jego 
duszę pobożnie i sprawiedliwie - rezygnuje 
bezwarunkowo, całkowicie i otwarcie oraz 
zrzeka się wszelkiego prawa, jakim z tego 
powodu cieszył się i cieszy się i, ani żadnego 
roszczenia zastrzegając dla siebie nie bie
rze i nie zachowuje, ale w bardzo uroczy
stej i powszechnej formie rezygnacji z tegoż 
beneficjum ustępuje. I ponieważ w tego 
rodzaju rezygnacji żadna zdrada, pod
stęp, czy symoniackie zepsucie nie zaszło, 
zgiąwszy kolana przed Świętą Bożą Ewan
gelią, stanął na przedzie i złożył osobistą 
przysięgę salicką, a dla powiększenia zapo
wiedzianych uroczystości, na sprawozda
niu ten akt rezygnacji podpisał własnoręcz
nie. W obecności szlachetnego Mateusza 
Rogaczewskiego2, notariusza apostol
skiego Konsystorza Generalnego Gdań
skiego, oskarżyciela publicznego i roz
jemców Wojciecha Benińskiego3 i Jana 
Strzałkowskiego4, tego samego Konsysto
rza Gdańskiego posłańców i mnie nota
riusza protokolanta. 

Tak jest Dominik Sienieński, kano-
nik kruszwicki, własnoręcznie. 

1 Dominik Sienieński, bratanek biskupa sufragana gnieźnieńskiego Dominika Sienieńskiego, poczqt
kowo wikariusz w Gdańsku, n,istę pnie od 23 sierpnia 1734 proboszcz oksywski, później kanonik krusz
wicki. Po rezygnacji z probostwa przeniósł się do diecezji krakowskiej (T. Nowicki, Słownik ... , s. 200). 

2 lYfateusz Rogaczewski, notariusz konsystorza gdańskiego, bliżej nieznany. 
3 Wojciech Beniński, posłaniec konsystorza gdańskiego, bliżej nieznany. 
4}an Strzałkowski, posłaniec konsystorza gdańskiego, bliżej niezn,my. 
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47 

b.m., 17 grudnia 1763 
Klasztor żukowski wystawia przywilej emfiteutyczny dla Michała Kurra, w którym 
potwierdza posiadanie przez niego na prawie dziedzicznym karczmy w Oksywiu Na Pia
skach (zob. nr 45). Do karczmy przynależy około łan chełmiński roli, którq uprawia przy 
pomocy dwóch koni i czterech wołów pociqgowych.Jego obowiqzkiem jest wysyłanie kobie
ty z grabiami na dwutygodniowe prace do folwarku w Obłużu*. 

Or.: Niezn,iny. 
Reg.: AP Bydgoszcz, sygn. 41/762, k. 14v-l 5. 
Wzm.: AP Gdańsk. Oddział w Gdyni, Księgi hipoteczne z terenu miasta Gdyni (materiały nie

opracowane), Grundbuch von DorfOxhoefft, Band 48. I, Blatt Nr. III, s. 42. 

48 
Żukowo, 13 kwietnia 1764 

Klasztor norbertanek w Żukowie nadaje na prawie dziedzicznym nieznanemu z imienia 
Borzkowi* karczmę w Obłużu. Do karczmy przynależy około łan chełmiński roli oraz 
„dużo" łqk, z których pozyskuje się 6 fur siana rocznie. Obowiqzkiem karczmarza jest 
wystawienie rocznie jednego mężczyzny do 6-dniowej pracy z kosq i jednej kobiety lub 
dziewczyny do 6-dniowej pracy z grabiami na folwarku obłuskim. 

Or.: Nieznany. 
Reg.: AP Bydgoszcz, sygn. 41/762, k. 7v. 
Wzm.: W piśmie rejencji gdańskiej do Komisji Generalnej w Bydgoszczy z dn. 14 kwietnia 1819 r. 

z blędnq datq „ 1769". AP Bydgoszcz, sygn. 41/764, bez paginacji. 

• Po śmierci Micho/a Kurra (przed 1782), karczmę przeją/ jego ,\)'n Maciej. Kiedy Maciej Kurr 
otrzyma! sołectwo i karczmę w Gdyni po Jerzym I Il Blumludie, karczmę Na Piaskach około 1796 r. 
przejął jego brat Micha/. Spratt-y te nie zostały jednak uregulowaneforma/nie. Dopiero uznaniem 
sqdm,vym z 5 listopada 1821 i dekretem z 20 listopada 1822 r. karczma Na Piaskach przeszła 
na spadkobierd,w Michała - brata gc{v/1skiego sołtysa. Szerzej na ten lemat zob. T. Rembalski, 
Właściciele wolnego sołectwa i karczmy w Gdyni (1362-1928). Studium ge11ea/ogicz110-hisloryczne 
kaszubskiej elity wiejskiej (Blumlu!ffowie, Kurr-KurowSl)J, Wojewódkowie, Ciskowsly, Skwier
czowie), Gdańsk 2008, passim. 

• Przywilej na karczmę z 1764 r. został przecMawiony władzom pruskim 17 stycznia 1822 r. 
przez wnukajego odbiorcy Józefa Borskiego vel Borzka (niem. Borschke), ur. w Obłużu w 1778 r., 
syna karczmarza Wojciecha Borzka i jego żony Elżbiety (AA GdmJSk, sygn. W 1107, s. 240, nr 399). 
Karczma obłuska w rękach rodziny Borzków znajdowała si(( niewqtpliwie od 1700 r. (zob. nr 34), 
za wyjątkiem krótkiego okresu odnotowanego przez źródła w i 772, jednak odtworzenie imion 
wszystkich jej wla.fricieli na obecnym etapie bada/1 jest niemożliwe. Zob. T. Rembalski, Gc{vnia 
ijej dzielnice ... , s. 108-109. 
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49 
b. m., 24 września 1764 

Klasztor żukowski wystawia kontrakt na prawie emfiteutycznym na karczmę w Pogórzu, 
do której przynależy „kawal roli", w 1821 r. obejmujqcy 1 łan 3 morgi i 142 pręty kwa

dratowe miary brandenburskiej.Jego odbiorcq przypuszczalnie był przedstawiciel rodziny 
Kassów*. 

Or.: Nieznany. 

Reg.: TV dokumencie konfirmacyjnym Nadprezydenta Prowincji Prusy Zachodnie von Schona dla 

karczmarza pogórskiego Heinricha Spitzbartha, wystawionym w Gdańsku 31 maja 1821 r. 

AP Bydgoszcz, sygn. 41/ 1040, bez paginacji. 

50 
Żukowo, 24 czerwca 1768 

Przeorysza klasztoru Norbertanek w Żukowie Joanna Trembecka w obecności proboszcza 

żukowskiego Łukasza Krzykowskiego zawierajq z Pawłem Borskim dożywotni kontrakt 

na lqkę, polożonq nad morzem, w dobrach klasztornych w Oksywiu. 

Or.: Nieznany, do 1870 r. przechowywany był w sołectwie gdyńskim. 

Kop.: AP Bydgoszcz, sygn. G 151, k. 24v-25v. 

11um.: Tomasz Rembalski. 

''kh endes unrerschriebene gestehe, wie 

I ich einsehn, den Fleifs und Muhe I des 

Herm Paul Borski1, bei denen I Gutem 

an der See, so zu Zuckau gehoren, so er 

observiret, bei denen Gutem des Feldes. 

Vor die aufgenommene Muhe, lafse 

ich demselben die Wiese ausrohden, sie 

fangt an, von der andem Schleuse an 

der See, und endiget sich an der letzten 

Schleuse bei der See, welche breit ist 

vom neuen Graben bis zum alten Gra

ben und zeiht sich zu den Oxhofftschen 

Wiesen. Und dass mit der Disposition 

Bedingung I I dass die gedachte Wiese 
dem oben benannten Herm Borski bis 

zu seinem Tode ist gegeben werden und 

•Zob.Ibidem, s. 141-142. 

Ja niżej podpisana, widzę pilność i sta

ranność pana Pawła Borskiego1 w doglą
daniu pola, położonego w dobrach nad 

morzem, należących do Żukowa. 
Przed wspomnianym staraniem, 

nakazuję temu samemu wykarczować 
łąkę, zaczynającą się od jednej śluzy 
przy morzu i kończącą się przy następ

nej śluzie przy morzu, która rozciąga 

się od nowego rowu do starego rowu 

i ciągnie się do oksywskich łąk. Dys

pozycją warunkową, wspomniana łąka 
jest nadana wymienionemu wyżej panu 
Borskiemu do jego śmierci. I tak długo, 
jak on żyć będzie, będzie z niej korzystać 
i zbierać z niej siano. 
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so lange wie er leben wird, selbige zu nut
zen, und das Heu davon zu nehmen. 

Nach erfolgtem Tode des Herm 
Borski aber die Wiese sowie vor dem 
die Zuckauschen Kloster wieder geho
ren soll. 

Demnach wenn er sich tra.fe, dass 
der oben benannte Herr Borski sich 
wegbegeben sollte, dass er von dersel
ben Wiese kein Heu mehr zu seinem 
Nutzen gebrauchen soll es mochte ihm 
auch nicht freistehen auf diese Zeit oder 
auf eine andere Weise die Wiese einem 
anderen zu verkaufen oder zu verarren
diren oder zu verkaufschen. Und wenn 
er diese Wiese nicht Konnte oder wollte 
bei seinem Lohnn gebrauchen, so dann 
soll die Wiese zum Kloster gehoren. 
Worauf ich mich in der Assistenz mei
nes Beichtvaters unterschrieben. 

I I In Zuckau s[anc}t Johanni des Tau
fers [24 VI} imJahre des Herm 1768. 

Joanna Trambecka2
, Priorin des 

Zuckauschen Convents und mit der 
ganzen Versammlung Z{uccoviensis} 
S{anctae} V{irginae} M{ariae} manu 
propria. 

L[oco} s{igilli} 
Prediger Lucas Krzykowski3

, Beicht
vater zu Zuckau als Assistent. 

Jednakże po śmierci pana Borskie
go, łąka na powrót przynależeć będzie 
do klasztoru żukowskiego. 

Kiedy zatem zdarzyłoby się, że ten 
wyżej nazwany pan Borski, przeniós
łby się gdzie indziej, nie będzie mógł 
z tej samej łąki brać do swego użytku 
żadnego siana, nie wolno by mu było 
na ten czas, albo na inny sposób, tę łąkę 
komuś innemu sprzedać lub wydzierża
wić, albo przetargować. I jeśli on tę łąkę 
nie mógłby lub nie chciałby przy swo
im nakładzie finansowym u~yć, wów
czas ma ta łąka należeć do klasztoru. 
Na co się w obecności mojego spowied
nika podpisuję. 

W Żukowie {w dniu} świętego Jana 
Chrzciciela [24 VI} w roku Pana 1768. 

Joanna Trembecka2
, przeorysza kon

wentu żukowskiego, wraz z całym zgro
madzeniem żukowskim świętej Marii 
Dziewicy ręką własną. 

W miejsce pieczęci. 
Proboszcz Łukasz Krzykowski3, spo

wiednik w Żukowie jako asystent. 

a Dokument poprzedzony tytułem Privilegium iiber eine Wiese aufZuckauschem Nonnen-Klo
ster-Grund, welche dem Borski in Gdingen auszurohden und auf seine Lebenszeit gegeben. Zum 
Domainen Amt Brueck vom Klaster Zuckau d. Johannes Tag 1768. 

1 Paweł Borski, dzierżawca fqki oksywskiej, należqcej do klasztoru żukowskiego, bliżej nieznany. 
Dzierżawi! też chałupę na gruntach sołtysa gdyńskiego (por. DGG, nr 30, s. 59-60). 

2 Joanna Trembecka (zm. 1775), przeorysza żukowska od około 1755 (następczyni Konstancji 
JVolskiej), zmarła 13 maja 1775 r. (Das Totenbuch des Pramonstratenseriner ... ; s. 32; N. Backmund, 
Monasticon ... , s. 426). 
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3 Łukasz Krzykowski (1720-1787), absolwent seminarium w Starych Szkotach, a następnie 

we JVloclawku, po święceniach w 1745 został kapelanem w Suminie, od 1756 pleban w Oksywiu, 

od 1762 spowiednik klasztoru żukowskiego, gdzie przebywał na stale. Odtqd w Oksywiu zarzqdzali 

w jego imieniu komendariusze. Dowodnie od 1766 był dziekanem gdańskim.jak również kanonikiem 

kruszwickim i notariuszem apostolskim w konsystorzu gdańskim (T. Nowicki, Słownik ... , s. 113-114 ). 

51 
b. m., 20 czerwca 1771 

Klasztor norbertanek w Żukowie, na podstawie listu dziedzicznego, nadaje karczmę 
w Oksywiu wraz z przyległym gruntem o powierzchni około 1 łanu chełmińskiego 
Adamowi Częstce. U/śród powinności nowego karezmarza wymienia się obowiqzek 
6 dni pracy z kosq przez mężczyznę i 6 dni pracy z grabiami przez kobietę rocznie 
w folwarku obłuskim. 

Or.: Nieznany. 

Reg.: AP Bydgoszcz, sygn. 41 /762, k. 12v-13. 
Wzm. 1: Z blędnq datq rocznq „1770" w aktach urzędu domena/no-rentowego w _Mostach. 

AP Gdańsk, sygn. 66/9, s. 98. 
Wzm. 2: AP Gdańsk, sygn. 66/ 15, s. 5. 

) . , 
~ 
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Christoph Nieborowski, zob. Nieborowski 

Krzysztof 

Ciecholewska Elżbieta: 40-42 

Czacharowski Antoni: XIV, XVI, 3, 15 

Czapla Bruno: 3 
Czaplewski Paweł: 16, 47 
Czapska Małgorzata: 24-26, 28-29, 32 

Czapska Marianna: 48-49 

Częstk Adam: 65 
Częstk Bartłomiej: 37-39 . 
Częstk Katarzyna: 56-58 

Częsck Maciej: 37-39 
Częstk Wojciech: 56-58 

Czipdow Anna: 16 

Daniel, prepozyt żukowski: 16 
Dąbrowski Kazimierz Benedykt [Dombrow

ski, Casimirum Benedict Dambrowski]: 

43-45, 53-54 
Ditdoff Piotr [Petrus Dittoloff]: 52-53, 55 

Dombrowski, zob. Dąbrowski Kazimierz Benedykt 
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Dominicus de Sienno Sienienski, zob. Sie

nieński Dominik 

Dominicus Sienienski, zob. Sienieński Do-

minik 

Dorota Plumunówna, zob. Pluma Dorota 

Dorothea Plumuna, zob. Pluma Dorota 

Dygała Jerzy: 5 5 
DyringJakub: 36-37 
Dyring Paweł: 36-3 7 

Elizabeth Plumuna, zob. Pluma Elżbieta 

Firchnan, adwokat: 53, 55 
Franciscus Kotuliński, zob. Kotuliński Franciszek 

Germann Hieronim Konstanty von: 46-47 
Gierszewski Stanisław: 5 
Glasz (Glosz) Dorota: 42-43 
Glasz (Glosz) Michał: 42-43 
Grabiński Grzegorz: 19-20 
Gregorius Blendowski, zob. Błędowski Grzegorz 

Gregorius, faber, zob. Jerzy, cieśla 

Groth Andrzej: 19-20, 25-26, 35-37, 49, 60 
GruszczyńskiJan: 16-17 
Gvilhelmus Trop, zob. Tropp Wilhelm 

HackeJan Piotr: 55 
Hacki Michał Antoni: 53-55 
Hanusz Kok, zob. Koch Hans 

Henrico custodc, zob. Henryk, kustosz klasztorny 

Henryk [Henrico custode], kustosz klasztor-

ny: 14, 15 
Heinrich Brewicz, zob. Brewicz Henryk 

Hirsch Theodor: 6-7, 9, 10 
Hoffman Kacper [ Caspar Hoffman]: 23 
HoggJonathan: 17 

Ioannes moli tor, zob. Jan młynarz oksywski 

Iwicki Zygmunt: 4 5 

Jacobus, zob. Jakub, sołtys Oksywia 

Jacobus Blockhagen, zob. Blockhagen Jakub 

Jacobus Prebendowski, zob. Przebendowski 

Jakub 

Jakub [Jacobus], sołtys Oksywia: 11, 15 
Jan, biskup włocławski: 16 
Jan, biskup tauryski: 16 
Jan, komtur gdański: 11 
Jan Laydynk, zob. Leydingk Jan Jerzy 

Jan Legdiak, zob. LeydingkJanJerzy 

Jan [Ioannes molitor], młynarz oksywski: 
20-23 , 

Jan z Pszenna [Johannes]: 11, 12, 15 
Jan Kazimierz: 37 
Jan III Sobieski: 53-55 
Janowicz Jan Stefan [Joannes Stephan o Jano-

wicz]: 39-40 
Janowski Siegfried Johannes von: XII 
Jasiński Kazimierz: 9 
Jerzy [Gregorius, faber], cieśla: 20-23 
Joanna Trambecka, zob. Trembecka Joanna 

Joannes Ernestus Weinreich, zob. Weinreich 
Jan Ernest 

Johannes Stanislaus Kitowski, zob. Kitowski 
Jan Stanisław 

Joannes Stephano Janowicz, zob. Janowicz 
Jan Stefan 

Joann es Strzałkowski, zob. Strzałkowski Jan 

Joann is Busche, zob. Busz Jan 

Johannes, zob. Jan z Pszenna 

Kabale Jakub, radzki (ławnik) wiejski: 23-24 
Kasper, zob. Skoczk Jakub 

Katrina, zob. Klawa Katarzyna 

Kitowski Jan Stanisław [Johannes Stanislaus 

Kitowski]: 48-50, 52-53 
Klawa Katarzyna [Katrina], z d. Wejner: 26-27 
Klawa Marcin: 26-27 
Klin [Klyn], chłop oksywski: 34 
Klyn, zob. Klin 

Knutówna Zofia [Zofia Knuthówna]: 32 
Koch Hans [Kok Hanusz]: 26-30 
Koch Maria: 30 
Kopyta vel Kopycka Wojciech: 23-24 
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Koscczanka Katarzyna ze Sztembergu: 35-38 

Kościelak Sławomir: XVIII 

Koculiński Franciszek [Franciscus Koculiń

ski]: 43-45 

Kruza Marcin [Marcin Kruza]: 45-48, 56-57 

Krzykowski Łukasz [Lucas Krzykowski]: 

63-65 
Kurr Maciej: 62 

Kurr Michał: 60, 62 

Labuda Gerard: 3, 5, 9 

Langhannik Antoni [Anconius Langhan

nigk]: 52, SS 

Lepszy Kazimierz: XVI 

Leydingk Jan Jerzy [Jan Legdiak, Jan Lay-

dynk]: 37-41, 43 

Librowski Stanisław: 56 
Linowska Dorota: 18, 20 

Lucas Krzykowski, zob. Krzykowski Łukasz 

Łaszewska Marianna: 56 

Maciej, biskup kujawski: 15-17 

Madaliński Bonawentura: 36-38 

Malszycki Dariusz: XVII 

M,zrkowska AJarzena: XVII 

Marcin Kruza, zob. Kruza Marcin 

Marcin Pisdrenus, zob. Pisdrenus Marcin 

Marx Jan: 56 

Matthaeo Rogaczewski, zob. Rogaczewski 

Mateusz 

Machias Franciscus Buklinski, zob. Bukliński 

Maciej Franciszek 

Mestwinus, zob. Mściwoj I 

Michał, biskup włocławski: 7 

Michael Blockshagen, zob. Blockhagen Michał 

Mikołaj [Nicolao, plebana de Kmelno], pro-

boszcz z Chmielna: 14-1 S 

Mikołaj [Nicolao, plebana de Oxivia], pro

boszcz z Oksywia: 14-1 S 

Mikołaj [Berger], przeor klasztoru kartuskie

go: 16 

Mikołajczuk Barbtlra: XI, XVII 

Molendowski Leszek: XI 

Mściwoj I [Mestwinus]: XIII, 3-6, 8 

Mściwoj II: 9-11 

Miiller Wiesław: 37 

Nicolao, plebana de Kmelno, zob. Mikołaj, 

proboszcz z Chmielna 

Nicolao, plebana de Oxivia, zob. Mikołaj, 

proboszcz z Oksywia 

Nieborowski Krzysztof [Christoph Niebo

rowski]: 19-20 

Nitecki Piotr: 37 
Nowicki Tomasz: 39-40, 47, 49, 55, 61, 65 

OcickiJan: 19-20 

Odyniec Ttadaw: XIV, SS 

Pajqkowska Anna: XII, 46 

Pancczlava, zob. Pręcisława 

Partyka Łukasz: 23-24 

Paulus Borski, zob. Borski Paweł 

Paweł, opat oliwski: 11 

Per/bach Max: XVI, 9, 11, 19 

Peck Marcin: 59-60 

Pecrus Ditcoloff, zob. Diccloff Piotr 

Petrus Schlesier, zob. Schlesiger Piotr Andrzej 

Pęcisława [Pancczlava], przeorysza żukowska: 

11, l 5 
Pisdrenus Marcin [Martin Pisdrenus]: 23 

Pluma Dorota [Dorochea Plumuna, Dorota 

Plumunówna]: S 1, SS 
Plmna Elżbieta [Elizabeth Plumuna]: 51-52, SS 

Plaza-Opacka Dagmara: XI, XVII 

Pol och Grzegorz: 35-36 

Pol och Jakub: 35-36 

Połach Regina: 35-36 

Porysz Łukasz: 32 

Powalska Teresa: 40-42 
Przebendowski Jakub (Jacobus Prebendow-

sk.i]: 54-55 

Przemysł II: 1 O 
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Przewoski Klemens: SO 
Racibor [Ratiborius]: 3-5, 10 

Racięska Anna: 24-25, 28-29 
Radosław [ Radoslaus], sołtys O ksyw i a: 

11-12, l S 
Radoslaus, zob. Radosław 

Ratiborius, zob. Racibor 

Reichenberger Daniel: 53, SS 
Rembalski Tomasz: XI, XIII, XIV, XVI, 

XVIII, 15, 17, 30, 33, 62-63 
Rembowska Eleonora: 36-38 
Rogaczewski Mateusz [.Matthaeo Rogaczew-

ski]: 61 
RybińskiJakub: 19-20 
Rymar Edward: S 
Rzepczyński Michał: 56-58 

Sambor II [Samborius ]: 3-5, 10 

Samborius, zob. Sambor II 

SchierschmidJan: 56 
Schierschmid Michał: 56 
Schlesiger Piotr Andrzej [Petrus Schlesier]: 

39-40,43-52,54-SS 
SchwengelJerzy: XII, 56. 58-59 
Sienieńska Ludwika Eufrozyna z Połubiń

skich: 47 
Sienieński Aleksander: 47 
Sienieński Dominik [Dominicus de Sien

no Sienienski, Dominicus Sienienski]: 

45-47, 60-61 
Siwer, chłop oksywski: 34 
Skoczk Grzegorz: 30-31 
Skoczk Jakub [Kasper]: 18, 20, 23-24, 31, 

42-43 
Skoczk Melchior: 33 
Smoliński Marek: 5, 6, l S 
Sobieńska Elżbieta: 18, 20 
Sosnowicz Adam Mikołaj: 35-36 
Spitzbarth Heinrich: 63 
Stanisław, archidiakon pomorski: l S 
Starach vel Staruch, mieszkaniec Oksywia: 24 
Stegner Tadeusz: XI 

Stelmach Roman: 9 
Strassovius Albert [ Albertus Strassovius]: 23 
StrzalkowskiJan [Joannes Strzałkowski]: 61 
Swantopolk, zob. Świętopełk 
Szerle Jędrzej: XII 

Szerle Weronika: XVII 
Szumański, szlachcic: 56 

Śliwiński Błażej: XIII, 5-6, 17 
Świętopełk [Swantopolk]: 3-8 
Świnecki Andrzej [ Andreas Swineckt J: 33-34 

Teschner Hieronim: 28 
Thoma Brzeznicki, zob. Brzeźnicki Tomasz 
Tkacz Katarzyna: 23-24 
Tkacz Michał: 23-24 
Trebnic Adam: 28 
Treder Jerzy: 41 
Trembecka Joanna [Joanna Trambecka]: 

63-64 
Tropp Wilhelm [Gvilhelmus Trop]: 44-45 
Twardowski Kacper: 19-20, 23 

Walencja, przeorysza: 16 
Warcisław I [Wartislaus]: 3-5 
Wartislaus, Żob. Warcisław 

Weinreich Jan Ernest [Joannes Ernestus 
Weinreich]: SO, 52, SS 

Wejner (Weyner) Hans: 26-27 
Wejner Piotr: 26-29 
Wichman Andrzej [Andreas Wachman): S 1, SS 
Winiarski Kacper: 56 
Wkrzyński Aleksander [ Skrzyński, Wkzinski 

Alexander]: 24-32 
iVłodarski Bronisław: 17 
Wojciech (Albert), proboszcz oksywski: 17 
Wolff Adam: XVI 
Wolska Konstancja: 56, 58-60 
Wolimir, biskup kujawski: 8, 1 S 

Zakroczymska z d. Skwarlińska Jvf onika: XI, XV 
Zakrzewska Anna: 35 
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Zakrzewski Ignacy: 1 O 

ZąbeckiJózef: 56 

Zofia Knuthówna, zob. Knutówna Zofia 

Zwara Anna: 27 

Zwinisława, księżna pomorska: XIII, 3-6 

Żerelik Rościsław: 9 

77 



INDEKS GEOGRAFICZNY 

[ dotyczy wyłącznic tekstów źródłowych, pominięto hasła Oksywie, Obłuże, Pogórze i Żukowo] 

Barcline, zob. Barclino 
Bard ino [ Barcline]: 3-4, 6 
Bargi [Barkocino]: 6-10 
Barkocino, zob. Bargi 

Beka, osada: 57-58 
Beleczkowo [ Belzcowo]: 3, 5-6 
Belegart, zob. Białogarda: 4-5 
Belzcowo, zob. Beleczkowo 
Bergerwald, zob. Olszynka 

Białogarda [Belegart]: 3 
Białka, rzeka:41-42 

Bielawka, łąka: 41 
Błota Oksywskie [Gdyńskie Błota]: 14-15, 42 
Błoto Puckie, zob. Puckie Błota 
Borkowo: 59 

Brodno, zob. Wielkie Brodno 
Biirgerwalde, zob. Olszynka 

Chiliona, zob. Chylonia, wieś 
Chmielno [ Kmelo]: 14-15 
Chylonia, rzeka: 8 
Chylonia [Chiliona], wieś: 15, 21, 40, 56 
Chwarzno [Skrobotowo]: 8, 15, 33 
Colibensis, zob. Kolibki 
Czarny Rów, nazwa toponimiczna: 42-43, 57 

Danzk, zob. Gdańsk 

Dębogórze: 7-8, 15 

Dzierżążno: 58-59 

Fordon, zob. Wyszogród 

Garc: 9 

Garsno, jezioro: 4, 6 

Gdańsk [Danzk]: 3-6, 8, 16-17, 39, 43, 45, 
47-49, 52-53, 60 

Gdynia [Gdynina): 8, 15-17, 26~27, 30, 
55-56, 58, 62 

Gdynina, zob. Gdynia 

Gdyńskie Błota, zob. Błota Oksywskie 
Głębokie, jezioro: 59 
Gogolewo: 7-1 O 
Golubino, zob. Sulislave 
Goręczyno: 58 

Grabova, zob. Grabówek 

Grabowo [Grabova], koło Świecia: 3, 5-6, 19 
Grabowo, zob. Grabówek 

Grabówek [Grabowa, Grabova]: 14-16, 42, 56 
Gradolewo, osada zaginiona: 7, 9, 1 O 
Grądowa, łąka: 41 

Grunt Niepoczułowski, pole w Oksywiu: 33 

Karlikowo: 59 

Kartuzy: 58 
Kiedrzyna: 7-8, 10 

Kiełpino: 58 

Krnelo, zob. Chmielno 
Kochowo: 7-8, 10 

Kolibki [Colibensis]: 33, 54-55 
Kosakowo: 7-8, 10, 15 

Kosy: 58 

Krakowska, łąka: 5 7-5 8 
Księże Łąki, łąki: 33-34 

Lędziechowo: 3, 6 
Lisewo: 59 

Łeba, rzeka: 3 
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Małkowo: 59 

Mezowo: 58 

Mielonko: 58 

Mislicyn: 3-5 

Mosty: 7-8, 1 O, 1 S, 28, 42-43, 57 

Nasięciono: 7-8, 10 

Niebudowo [Wasino]: 7-10 

Niemichowo: 7-8, 10, 1 S 

Oliwa, dzielnica Gdańska: 11, 28, 43 

Olszyca [Wolsucyn]: 4 

Olszynka [Bergerwałd, Biirgerwalde]: 53, SS 

Ostrzyce: 58 

Pierwoszyno: 7-8, 1 O, 15, 24 

Połęczyno: 27-8 

Proboszczówka, łąka: 33-34 

Przymorze: 9 

Puckie Błota [Błoto Puckie), obszar bagnisty: 

33-34 

Raciąż: 1 S 

Raciążek: 7 

Raduna, zob. Radunia 

Radunia [Raduna], rzeka: 4-5 

Radiowo, zob, Redłowo 

Rambecove, zob. Rębiechowo 

Reda, rzeka: 42-43 

R<rboszewo: 58 

Redłowo [Radłowo): 15, 26-27 

Rębiechowo [Rambecove]: 3-4, 6 

Rumia: 8,40 

Simo, jezioro: 59 

Skrobotowo, zob. Chwarzno 

Slupina [Stolpa], rzeka: 4-5 

Smętowo: 58-59 

Smoldzieno, zob. Smołdzino 

Smołdzino [Smołdzieno}: 58-59 

Sopot: 3, 6 

Scolpa, zob. Scołpia, Słupina 

Stołpia [Scolpa]: 3-6, 9 

Strumień, odcinek rzeki Redy: 57-58 

Suli~Iaue, zob. Sulislave 

Sulislave [ Golub ino, Sulislaue]: 3-4, 6 

Swemirove, zob. Świemirowo 

Świecie nad Wisłą [Zvece}: 3, 5-6, 10 

Świemirowo [ Swemirove]: 3-4, 6 

Wasino, zob. Niebudowo 

Warsniza, zob. Warznica 

Warznica [Warsniza}, rzeka: 4, 6 

Wielkie Brodno [Brodno}, jezioro: 4-6 

Wisła, rzeka: 3, 6 

Wiśniowska, łąka: 42-43, 57-58 

Witomino: 8, 1 S 

Włóki Kurnatowskie, pole w Oksywiu: 

30-31 

Wolsucyn, zob. Olszyca 

Wyszogród [Visegroth, Fordon]: S-6 

Visegroth, zob. Wyszogród 

Zamorska, łąka: 57-58 

Zawory: 58 

Zbikowo: 7-10 

Zbychowo: 7, 9, 10 

Zvece, zob. Świecie 
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