
In nomine Domini, amen.  

Nouerint universi, quorum audiencie presentis scripti series defertur. 

Ponieważ przeszłość przywraca wydarzenia minione, gdy zostaną utrwalone przysięgą 

świadków lub pismem z wiarygodną pieczęcią, przeto my, milites Terre Stolpensis, głosząc 

chwałę niegdysiejszych czasów i dbając, by przewlekłość doczesności nie uczyniła stanu 

prawdy niezrozumiałym lub zwietrzałym, ponieważ kruchą jest pamięć ludzka, orężem 

zaświadczamy, że: 

Primo: skoro Bóg stworzył świat i wydał go stworzeniom w używanie, ta jego część po 

rzekę Łebę chwalebnej pamięci książętom Pomorzan, Słowian i Kaszubów na Słupsku, 

Wołogoszczy i Rugii we władanie oddana została. Ci zaś w niezmierzonej swej łaskawości 

ziemie między rzekami Łebą i Łupawą a słonym Morzem Wendyjskim, najpierw 

świątobliwym cystersom, a później wiernym rycerzom, Przecławowi Bartoszewicowi 

i Albertowi, wójtowi Ziemi Słupskiej w lenno przyznali, gdy zaś potomkowie tychże zgaśli, 

sławnym rycerzom Cieszanom ze Smołdzina ziemię tę nadali, od których na powrót w 

książęce ręce przeszła, co poświadczają stosowne pisma.  

Secundo: sławetni mieszkańcy miasta Łeby opuścili świętą ziemię słupską i wynieśli się 

z własnej nieprzymuszonej woli za rzekę Łebę, porzucając dawne sadyby i złorzecząc na 

rzeczoną piaszczystą wydmę, gdy im dobytek przykryła. Czyż książę słupski Jan Fryderyk 

w glorii przed wiekami zgasły, nie przekonywał i nie prosił, by pozostali przy nim i nie 

uciekali chyłkiem na drugi brzeg, za nic mając jego obietnice? Czyż nie odwrócili się 

wówczas plecami do owych wydm piaszczystych i do całej w majestacie książęcym Ziemi 

Słupskiej? 

A czyż i teraz, gdy wiatr zachodni jednako piaskiem sypie, będą ich sukcesorzy umieli 

uszanować i z pokorą przyjąć, co prawem natury zesłał im dobry Bóg?  

Jako, że wypada, aby darowizny książąt dla świątobliwych mężów, sławetnych rycerzy 

i innych wielkiej zacności ludzi były uwiecznione świadectwem prawych po to, aby 

złośliwość podłych nie mąciła spokoju od wieków śpiących w Panu władców i podstępnie nie 

podważała prawdziwości nadań, my, rycerze Ziemi Słupskiej, wierni pradawnym prawom 

i obyczajom, przybyliśmy tu w imię rodu Gryfitów, Święców, Cieszanów, Putkomorzyców, 

Kamyków, i innych dziedziców tej ziemi, aby sądem bożym dać świadectwo prawdzie. 

I jeśli drogie wam wasze członki, i zbawić pragniecie swe dusze – odstąpcie, bo po 

naszej stronie prawo i prawda. 

Actum in Smoldzino, in vigilia Corporis Christi anno Domini vimilessimo duodecimo 

(2012). 

 


