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O księdzu biskupie Konstantynie Dominiku – patronie AD 2021 

Postać Sługi Bożego ks. bpa Konstantyna Dominika (1870–1942), obecna w przeszłości 

niejednokrotnie na łamach „Pomeranii”, jest, można sądzić, mocno wpisana w pamięć 

historyczną i współczesność bardzo wielu Kaszubów i Pomorzan, zamieszkałych na terenie 

dawnej diecezji chełmińskiej (dziś przynajmniej trzech – pelplińskiej, gdańskiej i toruńskiej, 

bo i nawet czwartej bydgoskiej). Nie tylko obecna w pamięci wielu, ale chciałoby się 

powiedzieć, że i w codzienności naszych parafii, rodzin. Tymczasem sytuacja nie jest tak 

różowa, a tym bardziej tęczowa! Daleka może jest jeszcze droga do beatyfikacji i kanonizacji, 

jak i powszechnej pamięci o tej świetlanej postaci w naszej codzienności, a choćby od święta 

– także poza ziemią kaszubsko-pomorską. 

W minionym od śmierci ks. bpa Dominika okresie zaistniało w naszych dziejach wielu 

biskupów z Kaszub rodem. Szczególnie bogate w tej dziedzinie było ostatnie niemal 50 lat, 

kiedy to z Pelplina i Gdańska, tych dwóch ośrodków diecezjalnych, dla których ks. K. 

Dominik pracował, zwłaszcza jako profesor i regens Seminarium Duchownego w Pelplinie, 

kształcącego kapłanów dla obu diecezji – chełmińskiej i gdańskiej, wyszło więcej niż kilku 

arcypasterzy. Można by ich określić Jego duchowymi wnukami. Jednak żaden z nich nie 

zajaśniał dotąd aureolą świętości, z jaką na co dzień „malowano” już za życia obraz postaci 

ks. Dominika. 

W Jego biogramach i biografiach, wspomnieniach o Nim, podkreśla się niezwykły charakter – 

jakość pełnionej przezeń służby – kapłańskiej, nauczycielskiej i biskupiej. Decydowały o tej 

niezwykłości Jego głęboka pokora i dobroć, wiara, nadzieja i miłość, praktykowane nie tyle 

słowem, co czynem, codziennym przykładem. Nieprzypadkowo tak w gimnazjum 

chełmińskim, jak i seminarium pelplińskim Jego koledzy całkiem poważnie nazywali Go 

świętym Dominiczkiem. 

Jego drogę do świętości – wyjątkowości charakteru, osobowości – nieźle rozpoznali i 

zaprezentowali ci, którzy Go znali, jak i ci, którzy ją badali. Dawano wyraz jej uznania 

niejednokrotnie za Jego życia, co było dlań krępujące. Dobitnie wyrażono to przy okazji 

drugiego pogrzebu w 1949 roku i w różnych okolicznościach potem. 

Gwoli przypomnienia wypada przywołać i tutaj podstawowe fakty z Jego życiorysu. 

Ks. bp Konstantyn Dominik urodził się 7 listopada 1870 roku w Gnieżdżewie w rodzinie 

chłopskiej – długoletniego sołtysa wsi Michała i Anny z domu Derc. Dwa lata po śmierci 

matki, która osierociła troje dzieci, w 1872 roku ojciec Kostka ożenił się powtórnie z siostrą 

Anny – Marcjanną. Z tego małżeństwa przyszło na świat jeszcze dziewięcioro rodzeństwa 

Konstantyna. W krytej strzechą chacie Dominików w latach dzieciństwa Konstantyna 

mieszkało 16 osób, bo także dziadkowie Jakub Derc i babcia Konstancja Derc z domu Kloka 

(1808–1893), której ulubieńcem był przyszły patron AD 2021. Obie niewiasty – babcia i 

druga matka – w tamtych niełatwych warunkach życia codziennego dbały ze szczególnym 

zaangażowaniem o religijne wychowanie dzieci. Ważny był w tym procesie własny przykład 

starszych i przynależnych do rodziny księży. Byli to: Jan Kloka (1811–1880) – proboszcz i 

dziekan w Nowym Mieście Lubawskim, brat babci Konstancji, do którego parafii należało 

sanktuarium w Łąkach Bratjańskich; Antoni Kloka (1840–1919) – bratanek babci, od 1907 



roku kanonik w Pelplinie, wcześniej proboszcz w Rożentalu, uznany przez władze pruskie za 

agitatora na rzecz polskości; Jakub Derc (1839–1908) – brat matki Kostka, pochodzący 

również z Gnieżdżewa, od 1869 roku proboszcz w Wabczu, a od 1889 roku w Prątnicy, 

przynależny m.in. do Stowarzyszenia „Straż” i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Ks. J. 

Derc był głównym sponsorem nauki Konstantyna w Collegium Marianum w Pelplinie (1883–

1889) i gimnazjum chełmińskim, gdzie przyszły biskup należał do tajnej organizacji 

filomackiej (1889–1893), jak i podczas studiów w Pelplinie (1893–1897). Konstantyn 

wszędzie swoich kolegów i przełożonych zadziwiał prostotą, skromnością i pobożnością… 



 



Wręczenie biskupowi pomocniczemu chełmińskiemu Konstantemu Dominikowi Krzyża 

Komandorskiego Orderu Polonia Restituta (marzec 1933 roku). 

Fot. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego 

Po święceniach 15 marca 1897 roku został wikariuszem w Starych Szkotach – gdańskiej 

Oruni, gdzie zyskał uznanie dominującego w tej parafii świata robotniczego. Po roku 

przeniesiono go do Chełmna nad Wisłą, gdzie został kapelanem w klasztorze Sióstr 

Miłosierdzia i katechetą gimnazjum żeńskiego, a po powstaniu konwiktu Collegium 

Albertinum (1900) – jego prefektem. Miał więc ogromny wpływ na ogół dorastającej w 

mieście młodzieży i codzienność życia sióstr i ich podopiecznych. 

Ceniony jako wychowawca młodych, w 1911 roku został subregensem (prorektorem) i ojcem 

duchownym w seminarium pelplińskim. Tam w latach 1920–1932 pełnił niełatwy urząd 

regensa – rektora, zyskując niezwykły autorytet, wręcz miłość kleryków. Dla nich najwyższą 

karą za różne przewinienia była zasmucona twarz rektora! On też w 1920 roku jako pierwszy 

podjął wykłady w języku polskim (w tym też roku został członkiem Kapituły Katedralnej), 

łagodząc istniejące wówczas napięcia między klerykami narodowości niemieckiej i polskiej. 

Swoim nauczaniem i przykładem zyskał opinię nie tylko świętego Dominiczka, ale też 

głównego wychowawcy pokoleń duchownych diecezji pelplińskiej wykształconych w 

dwudziestoleciu międzywojennym. 

W 1928 roku za sprawą biskupa chełmińskiego ks. Stanisława Okoniewskiego, rządzącego od 

1926 roku, pochodzącego z Wielkopolski, sympatyka sanacji, przyjętego z dystansem przez 

kler diecezji, został jego biskupem pomocniczym. Nominacja papieska i uroczystość 

konsekracji biskupiej 25 marca 1928 roku wywołały entuzjazm w diecezji wśród duchownych 

i świeckich, czego świadectwem są zachowane do dziś w liczbie 519 telegramy i listy 

gratulacyjne. Odnalazł je w 1975 roku, w oliwskim domu rodziców brata ks. Konstantego – 

Michała, ks. Jan Dominik. Odczytujemy w nich gorące słowa dotyczące naszego bohatera. 

Ks. prałat Walenty Dąbrowski z Wejherowa, ówczesny Król Kaszubów, w swoim liście 

stwierdził: Wybór ten ściąga na wszystkich ukochanych Kaszubów splendor niemały. Ks. 

Marceli Doroszyński z Drzycimia: Wybór nie mógł paść na godniejszego kapłana naszej 

diecezji. Ks. Alojzy Kaszubowski z Kosakowa: Czegośmy się spodziewali, tegośmy 

doczekali – masz całą diecezję za sobą!. Ks. Jan Krysiński z Kościerzyny: Pan Bóg znać 

wysłuchał gorących próśb kapłanów i wiernych, że dał nam Ciebie, najukochańszy ze 

wszystkich księży. Powszechna radość z tej nominacji objęła Kaszubów i Kociewiaków, 

Pomorzan, Polaków i Niemców w diecezji. We wspominkach ówczesnych bardzo często 

pojawia się też myśl, że wreszcie Kaszubi mają swojego biskupa. Nie pamiętano w tym 

momencie o pochodzącym z Kaszub ks. bpie Janie Nepomucenie Marwiczu (1795–1886). 

Niemniej istotne było to, iż dotąd żaden z biskupów nie pochodził z tzw. prostego ludu 

kaszubskiego. Żaden nie był wolny od biskupich feudalnych przypadłości, którym nie uległ 

ks. bp Dominik – „nie zbiskupiał”! 

Pracując nadal jako rektor, objął nowe obowiązki w kurii i nie zerwał swojej współpracy z 

wieloma pelplińskimi stowarzyszeniami duchownych i świeckich (w tym ze Stowarzyszeniem 

Dzieci Marii). Był niezawodnym powiernikiem księży, traktowanych przez wybuchowego 

ordynariusza nader często nie po ojcowsku. To bp Dominik pozostawał ojcem duchowym 

diecezjalnego kleru, utwierdzając go także w lojalności wobec przełożonego. 

Charakterystyczne, iż zastępując ordynariusza podczas wizytacji biskupich w parafiach, był 

przyjmowany ze spontaniczną radością i uznaniem księży i wiernych. W przypadku 



ordynariusza były to przyjęcia zgodne z protokółem, ale często z dystansem, bez wylewności. 

Znamienny był fakt, iż będąc w rodzinie, czy w ogóle wśród Kaszubów, ks. bp Dominik 

mówił często po kaszubsku i zachęcał rozmówców, by nie wyrzekali się swojej mowy. 

Bardzo ważnym rysem osobowości ks. bpa Dominika była, obok pobożności maryjnej, 

wyniesionej z rodzinnej parafii swarzewskiej, wrażliwość na los biedoty (zwłaszcza dzieci), 

której nie brakowało w samym Pelplinie. Tam też wspomina się nadal Jego indywidualną 

działalność – postawę charytatywną, obejmującą nawet troskę o bezpieczeństwo chłopów 

napotkanych „na pachcie” w biskupim ogrodzie. 

W momencie wybuchu II wojny światowej ks. bp Dominik był obłożnie chory. Być może to 

spowodowało, że nie został zamordowany przez hitlerowców podczas pelplińskiej krwawej 

jesieni, kiedy to wymordowano niemal całą kapitułę i grono profesorskie seminarium. W 

styczniu 1940 roku został wywieziony przez gestapo do Gdańska. Najpierw ulokowano Go w 

szpitalu, a po podleczeniu w charakterze internowanego – w klasztorze Sióstr Elżbietanek 

przy Targu Siennym. Tam odwiedzali go duchowni i świeccy, informując o zbrodniach 

niemieckich, wspierając teraz materialnie swego dobroczyńcę. Ks. biskup natomiast umacniał 

odwiedzających w wierze w odzyskanie wolności. Sam odrzucił propozycję podpisania 

niemieckiej listy narodowościowej, ale nie potępiał tych, którzy to uczynili dla ratowania bytu 

i życia. Rzadko mógł celebrować jako biskup poza klasztorem. 

Nie znamy bliżej Jego relacji z ks. bp. Carlem Marią Splettem, zarządzającym diecezją 

chełmińską, który był jego wychowankiem w pelplińskim seminarium. Do końca drogi 

biskupiej – tak w Pelplinie, jak i w Gdańsku – towarzyszyły mu siostry Anna i Cecylia oraz 

gospodyni Elżbieta Kass. 

W marcu ks. bp Dominik znalazł się ponownie w szpitalu NMP. Zbyt późno rozpoznane 

zapalenie wyrostka robaczkowego, mimo podjętej operacji, stało się przyczyną zgonu. Zmarł 

7 marca 1942 roku w obecności siostry Cecylii i sióstr zakonnych prowadzących szpital. 

Wśród nadesłanych na adres bpa Spletta listów i telegramów kondolencyjnych znalazł się 

m.in. list ks. bpa warmińskiego Maksymiliana Kallera, który napisał: My wszyscy 

uważaliśmy go za świątobliwego kapłana. Można rzec, że ogół kapłanów i diecezjan 

chełmińskich uważał go już wówczas za świętego. 



 



26 sierpnia 1934 roku. Wizyta biskupa sufragana chełmińskiego Konstantego Dominika w 

Konwikcie Biskupim „Gregorianum” w Świeciu. Biskup Konstanty Dominik wśród 

wychowanków Konwiktu Biskupiego 

Fot. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego 

Zgodnie z swoim życzeniem został pochowany do zakończenia wojny na cmentarzu 

przykościelnym w Gdańsku-Oruni 11 marca 1942 roku. Ceremoniom żałobnym 

przewodniczył ks. bp C.M. Splett. Mszę św. celebrował w towarzystwie Kaszuby ks. prałata 

Franciszka Janka i przyjaciela Kaszubów ks. prof. Franciszka Mantheya – ówczesnych 

proboszczów parafii toruńskich. (W dniu poprzednim przyjaciel ks. prałat Franciszek Sawicki 

odprawił nieszpory żałobne.) Wśród tłumu wiernych było około 80 duchownych. Przemowy 

nad grobem nie wygłoszono… 

Druga część ostatniego życzenia ks. bpa Dominika, by po wojnie przeniesiono Jego zwłoki na 

cmentarz parafialny w Pelplinie, została spełniona zimą 1949 roku. 7 marca 1949 roku 

spoczął obok pomordowanych 10 lat wcześniej członków Kapituły Katedralnej Chełmińskiej. 

I tu, podobnie jak na Oruni, pożegnał Go dzień wcześniej w katedrze serdeczny przyjaciel ks. 

prof. Franciszek Sawicki. Stwierdził m.in., iż wrócił do nas ten, który wszystkich tak 

serdecznie kochał i którego wszyscy tak poważali i również kochali. (…) Zaiste mieliśmy 

kapłanów świątobliwych, którzy przewyższali nawet ks. biskupa Dominika tą lub ową cnotą 

heroiczną. A jednak on był jedynym i nie znalazł się podobny jemu. Nie było właściwie nic 

nadzwyczajnego w jego cnocie i pobożności, ale wszystko było w nim zrównoważone, nie 

było nic przesadnego, nic sztucznego, wszystko nadprzyrodzone, a jednak wszystko było 

równocześnie czystym wyrazem najgłębszej jego duszy, jego drugą naturą. Był kapłanem 

świątobliwym i był miłym, towarzyskim, naturalnym i kulturalnym człowiekiem, był – jak 

mówimy – świętym nowoczesnym [to i dalsze podkreślenia – J.B.] (…). Wspominając 

oruński pogrzeb, stwierdził: Pomimo wojny i okupacji pogrzeb ten był wielką manifestacją. 

Nie był to właściwie pochód żałobny, lecz raczej triumfalny. Nam wszystkim się zdawało, że 

nie prowadzimy zmarłego do grobu, lecz wprost do bram niebieskich, by oddać tę duszę 

świętą w ręce aniołów: In paradisum deducant te angeli! Teraz wrócił do nas (…) i z grobu 

przemawiać może będzie więcej jeszcze niż za życia. Odwiedzać go będą kapłani i wierni. 

Modlić się będą za niego, bo o to prosił. Ale modlić się także będą do niego, żeby się 

wstawiał za nimi do Boga. Bo jesteśmy pewni, że on jest i będzie wielkim naszym patronem, 

patronem Pelplina, patronem diecezji, patronem Polski, którą tak bardzo kochał. (…) Amen. 

Prorocze to były słowa, choć jeszcze nie w całości proroctwo to się dopełniło. Dotyczy to 

jednak jedynie watykańskich i innych formalności. Od chwili pogrzebu kult „św. 

Dominiczka” rośnie nie tylko na Kaszubach i Kociewiu, choć niekiedy trudno zrozumieć ów 

brak urzędowego potwierdzenia świętości. 

By bliżej poznać nadzwyczajność zwyczajności w życiu bpa Dominika warto indywidualnie 

zgłębiać to, co o Nim dotąd napisano. Pierwsze oryginalne wspomnienia o Nim ukazały się na 

łamach „Orędownika Diecezji Chełmińskiej”. Było to wspomnienie ks. prof. Tadeusza 

Glemmy Świetlanej pamięci Ks. Biskupa Konstantyna Dominika („Orędownik Diecezji 

Chełmińskiej” 1947, nr 3). Niemal równocześnie na tychże łamach Jego postać przywołał ks. 

Franciszek Mathey w swoim dziele Sto lat Seminarium Duchownego w Pelplinie. op. cit. 

1946 i 1947). On też pisał o ks. bpie Dominiku w artykule poświęconym Kapitule Katedralnej 

Chełmińskiej, zwłaszcza jej losowi w okresie wojny. Nie zapomniał o biskupie Dominiku, 

będąc na stałe w Niemczech, gdzie w 1964 roku opublikował osobną broszurę w języku 



niemieckim Konstantyn Dominik – Świątobliwy Sufragan z Chełmna/Pelplina. Przypomniał 

w niej niemieckim ziomkom, dawnym gdańszczanom, postać biskupa, który zmarł w 

Gdańsku w sławie świętości. Podkreślił, iż jako biskup był rozjemcą i pośrednikiem, a przede 

wszystkim apostołem chrześcijańskiej cierpliwości i stał się jeszcze bardziej niż kiedyś 

prawdziwym duszpasterzem duszpasterzy. Nigdy nie rozkazywał. Jeśli jednak o coś prosił, 

wtedy proszony gotów był rzucić się w ogień, aby wypełnić jego prośbę. (…) Daleki od 

jakiejkolwiek ciasnoty poglądów, gotów był uznać każdego, zaakceptować jego osobowość z 

indywidualną moralnością i religijnością. Nikomu nie narzucał swej własnej postawy wobec 

Boga… Niełatwy to wzorzec biskupiego posługiwania, tak rzadki wciąż w otaczającym nas 

świecie. 

Ks. prof. Janusz Pasierb, znający z lat seminaryjnych osobowość ks. Mantheya i jego portret 

„św. Dominiczka”, opublikował w 1967 roku na łamach „Tygodnika Powszechnego” (nr 34) 

tekst Wizerunek Biskupa. Został on powtórzony w tomie jego esejów Gałęzie i liście (1985) 

w rozdziale Zaproszeni na ucztę. Stąd poszła w różne zakątki świata Polaków opinia, iż 

nadzwyczajna w Jego życiu była właśnie zwyczajność. Bardzo w tym biskup Dominik 

przypomina Jana XXIII. Musiał być święty, skoro nie miano mu za złe dobroci i łagodności. 

(…) Jeśli zostanie kiedyś ogłoszony błogosławionym, a może i świętym, będzie patronem 

prostoty, życzliwości i łagodności, przyjacielem prostych, skromnych, nieśmiałych ludzi 

(Gałęzie i liście, s. 278–279). (W 1990 roku tekst ks. J. Pasierba Nadzwyczajna w tym życiu 

była zwyczajność opublikował w Gdańsku Wojciech Kiedrowski.) 

Mimo znacznej powszechności kultu – zwłaszcza na Kaszubach i Kociewiu – oraz tylu 

portretów – świadectw świętości ks. bpa Dominika, obecności Jego biogramów na kartach 

różnych encyklopedii i słowników biograficznych (tu szczególnie dokonania 

niezapomnianego stolemowca ks. kan. Henryka Mrossa), rozpoczęty w 1961 roku proces 

beatyfikacyjny idzie chyba nazbyt opornie. (Do gorących czcicieli „św. Dominiczka” należeli 

m.in. śp. ks. Antoni i jego brat Aleksy Peplińscy oraz związany ze zrzeszyńcami Brunon 

Richert.) 



 



Koronacja figury Matki Bożej w Swarzewie we wrześniu 1939 roku. Moment poświęcenia 

dzwonu koronacyjnego przez biskupa pomocniczego chełmińskiego Konstantego Dominika (w 

okularach i mitrze na głowie). 

Fot. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego 

Z myślą o poszerzeniu kultu i przyspieszeniu owego procesu odbyła się, z inicjatywy 

wychowanków biskupa z Collegium Marianum i seminarium, a przede wszystkim 

społeczności zrzeszonej, niejedna uroczystość kościelna z udziałem biskupów chełmińskich i 

gdańskich. Wśród zaangażowanych w te dzieła wyróżnili się śp. Henryk Łukowicz z Gdyni i 

śp. bratanek biskupa, ks. Jan Dominik z Narzymia. Obaj byli uczestnikami Spotkań 

Pelplińskich, podczas których także mówiono o „św. Dominiczku”. Przy okazji jednego z 

nich 6 października 1984 roku w rektoracie WSD odsłonięto pamiątkową tablicę wykonaną 

na zlecenie ZKP przez Franciszka Sychowskiego z Wejherowa. W 1985 roku w ramach Dni 

Kultury Chrześcijańskiej przypominano tę postać w Gdyni i Wejherowie oraz na Oruni, gdzie 

koncelebrze przewodniczył ks. bp Tadeusz Gocłowski. Podobne uroczystości odbyły się w 

Swarzewie i Kartuzach. W 1986 roku ks. bp Henryk Muszyński 2 marca zainaugurował w 

kościele NSPJ w Gdyni diecezjalny miesiąc Sługi Bożego, podczas którego miała tam miejsce 

wystawa rodzinnych pamiątek, dostarczonych przez ks. Jana Dominika. Do Watykanu 

wysłano wówczas około 40 świadectw kultu biskupa w parafiach diecezji, obejmujących 

także msze św. odprawiane za granicą – m.in. w Los Angeles i Londynie. W niejednym z 

kościołów na Kaszubach pojawiły się wizerunki „św. Dominiczka”, a w Pucku i Wejherowie 

– poświęcone Mu witraże. 

Te i inne świadectwa życia i świętości bpa Dominika zaprezentował ks. Henryk Ormiński w 

biografii Sługa Boży Ksiądz Biskup Konstantyn Dominik (Kartuzy 1986), która – 

poprzedzona słowem ks. bpa Mariana Przykuckiego – dotarła także pod strzechy. W ramach 

przygotowań do pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1987 roku, obejmującej Kaszuby i 

Pomorze, narodziły się adresy do Papieża z prośbą o przyspieszenie beatyfikacji. Czy dotarły 

do adresata, dotąd nie znamy potwierdzenia, mimo niezapomnianych spotkań Kaszubów i 

Pomorzan ze św. Janem Pawłem II w Gdyni, Gdańsku, Pelplinie i Watykanie. 

W 1997 roku z okazji inauguracji w Gdańsku Kongresu Pomorskiego odsłonięto na klasztorze 

Sióstr Elżbietanek tablicę upamiętniającą wojenny pobyt w tym budynku ks. bpa Dominika. 

W uroczystości tej wzięło udział wielu biskupów z Pomorza. Towarzyszyło jej wydawnictwo 

Ksiądz Biskup Dominik. Droga do świętości (red. J. Borzyszkowski), obejmujące m.in. ww. 

teksty księży F. Sawickiego, F. Mantheya, T. Glemmy i J. Pasierba oraz słowa biskupa 

pelplińskiego J.B. Szlagi i abpa gdańskiego T. Gocłowskiego. (Po późniejszych perturbacjach 

ponownie zamieszczono ją tam w 2020 roku.) 

Już w XXI wieku ukazały się kolejne monografie poświęcone Patronowi AD 2021. To 

rozprawa doktorska ks. Krzysztofa Kocha (dyrektor Biblioteki WSD w Pelplinie, a dziś także 

proboszcz parafii Wygoda Łączyńska), obroniona na KUL, wydana w 2011 roku w Pelplinie 

pt. Biskup Konstantyn Dominik. Nadzwyczajna zwyczajność. Autor dotarł m.in. do źródeł 

watykańskich. Kolejna publikacja książkowa to ks. Leszka Jażdżewskiego Ks. Biskup 

Konstantyn Dominik. Życie i pamięć o nim na Kaszubach i Pomorzu (Gdańsk 2013). 

Niezwykłym wydarzeniem na drodze do potwierdzenia świętości ks. bpa Dominika, którego 

watykański proces w imieniu biskupa pelplińskiego pilotuje kolejny już postulator, była 

zainicjowana przez prezes Oddziału ZKP w Gdyni Teresę Hoppe, zaprzyjaźnioną m.in. z 



Romanem Klebbą, siostrzanym wnukiem biskupa, Wielka Nowenna Błagalna o rychłą 

beatyfikacją biskupa Konstantyna Dominika, jaka miała miejsce w latach 2002–2010. Objęła 

ona 112 wydarzeń w ponad 100 miejscowościach. Została zainaugurowana w Gdyni-Wielkim 

Kacku, a zakończona w Pelplinie z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce. Niemniej 

najważniejszym punktem programu nowenny była odbyta w tejże intencji pielgrzymka 

Kaszubów, zorganizowana przez ZKP w 2004 roku, do Ojca Świętego pod patronatem ks. 

bpa J.B. Szlagi. Podczas audiencji w Sali Klementyńskiej Jan Paweł II, odpowiadając na 

prośbę bpa pelplińskiego, dotyczącą beatyfikacji bpa Dominika, powiedział m.in., iż tak żywy 

kult tej postaci otwiera na łaskę, która może nosić znamiona cudu. 

Kult o znamionach cudu to najnowsza publikacja książkowa, przygotowana pod red. T. 

Hoppe, wydana przez oddział gdyński ZKP w 2014 roku. Czytelnik „Pomeranii” i każdy inny 

znajdzie w niej najpełniejszą jak dotąd dokumentację dotyczącą postaci ks. bpa Dominika – a 

przede wszystkim Jego kultu na Kaszubach i Kociewiu oraz przeróżnych, wciąż 

kontynuowanych, działań na rzecz beatyfikacji. Mimo kilku informacji diecezjalnych 

postulatorów o przebiegu tego procesu, wciąż nie znamy watykańskich konkretów 

dotyczących skutków ich dokonań, jak i niezrozumiałych przyczyn powolności tego procesu. 

W odbiorze laika trudno zrozumieć tak liczne w kraju beatyfikacje i kanonizacje, dotyczące 

nieraz znacznie skromniejszych kandydatów. Można odnieść wrażenie, że świeccy w 

zdecydowanie większym stopniu są rzecznikami jego świętości i szerzycielami kultu niż 

biskupi i duchowni. A przecież nigdy dotąd tak wielu jak dziś Kaszubów nie znalazło się w 

episkopacie. Wszyscy w jakiś sposób są związani przynajmniej z tradycją czci naszego 

bohatera. Stąd wydawać by się mogło, że i powołani do współdziałania tu i w Watykanie na 

rzecz zakończenia podjętego przed ponad półwieczem procesu beatyfikacyjnego. 

W społeczności zrzeszonej, jak sądzę, kolejnym krokiem na Dominikowej drodze do 

watykańskiego usankcjonowania świętości winno być wydanie pierwszej Jego biografii, 

napisanej przed niemal półwieczem przez krewniaka, działacza ZKP, wejherowianina, śp. 

Klemensa Derca, z którym spokrewniony był także Jerzy Samp. Korzystali z niej przywołani 

dotąd autorzy poświęconych ks. bpowi Dominikowi monografii. Czas zadbać o publikację i 

tego dzieła, skąd zaczerpnięto najwięcej informacji dotyczących życia i kultu naszego 

ziomka, pochodzącego z Gnieżdżewa. 

  

Józef Borzyszkowski 

  

Artykuł ukazał się w styczniowym wydaniu naszego miesięcznika "Pomerania". 

Serdecznie zapraszamy do zakupu tego numeru, jak i również do prenumeraty na cały 

rok! O jej warunkach dowiesz się więcej w linku pod zdjęciem okładki styczniowego 

wydania czasopisma. 
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