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 wybitnego historyka, znakomitego znawc  dziejów S owian i Polski oraz
stosunków polsko-niemieckich, Pomorza a zw aszcza rodzinnych Kaszub,
uczonego, który czy  ogromn  wiedz  mediewisty z ywym zainteresowaniem
przemianami dokonuj cymi si  wspó cze nie.

By  niekwestionowanym autorytetem naukowym i niezwykle prawym
cz owiekiem. Pana Profesora cechowa a wielka pasja badawcza, ale tak e pe ne
zaanga owanie w ró nych gremiach naukowych i wydawniczych, a przy tym
rzadko spotykana yczliwo  i gotowo  do udzielania wszelkiej pomocy.
Emanowa  nie tylko m dro ci , ale i dobroci , a nade wszystko skromno ci . A
przecie  by  cz owiekiem niezwyk ym. Nale  do grona tych nielicznych badaczy,
którzy przenie li przez tragiczne lata wojny i trudny okres PRL najlepsze tradycje
nauki polskiej i zapewnili kontynuacj  etosu uczonego i mistrza.

Zas ugi Pana Profesora dla Instytutu Zachodniego s  ogromne, chocia
funkcj  dyrektora pe ni  tylko w latach 1958-1960. I to memoria  Jego autorstwa w
1955 r. uchroni  Instytut przed likwidacj . Mo e dlatego by  tak blisko spraw
instytutowych.

Z „Przegl dem Zachodnim” zwi zany by  zawsze, nieustannie troszcz c si
o poziom naukowy, percepcj  czasopisma i jego promocj . Do ostatnich dni
wykazywa  zainteresowanie ka dym numerem, aktywnie uczestniczy  w
posiedzeniach Rady Redakcyjnej, zach ca  do podejmowania trudnych tematów, a
potem rzetelnie i sprawiedliwie, ale z ogromnym taktem, ocenia  efekty naszych
poczyna .

Jeszcze w sierpniu 2010 r. Pan Profesor autoryzowa  zapis rozmowy, której
fragmenty drukujemy w tym numerze. Jak si  okaza o po raz ostatni wypowiada
si  na temat przesz ci Instytutu i ostatni raz wytycza  zadania na przysz .
Swoje refleksje zako czy  tak bardzo osobistym wyznaniem: „Ca e moje ycie
pracowa em dla Polski jako mojej Wielkiej Ojczyzny i dla Kaszub jako mojej
Ma ej Ojczyzny”.

Fama semper vivat!


