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mniJ wzajomnosæe mjez F. Ceynowu a J. A. Smo1erjom, dia1ekto10giske stu-
dije B. Bronisa na Kasubach a prik³ad A. Mukoweje statistiki za zezberanje
materiala wo Kasubach prez pó1skieho wucenca Stefana Ramu³ta.

(W samsnym cisIe "Rozh1ada" pise Jan Salta na zak³adŸe pó1skich mate-
ria1ijow na terna M}eñsinowe prasenja w Pólskej-29. Na1icuje jako narodne
mjeñsiny Ukrajincow, B e³orus ow, Litawcanow, S³owakow kaz tez Rusow,
Æechow a Zidow; na Kasubow ze zanym s³owom njereflektuje. Nekotre na-
rodne mjeñsiny bechu sej po 1956 wutwori1i swoje kulturne srjedŸisæa, ale zo
sej tez Kasubojo swoje zjednoæenstwo znowaza³ozichu a zo pocachu znowa
casopis wudawaæ, njebu najskerje ani w pó1skich materia1ijach, kotrez Pólska
zjednoæena dŸe³aæerska strona za zjawnosæ zestajowase, registrowane).

Wedomostnik F. Metsk njeda so wat tutych materia1ijow wottrasiæ
a zaberase so w nas1ednim po³dra 1etdŸesatku z kasubskej probIernatiku ze
serbskeje strony. Tri wazne studije wozjewi: PresledŸi ziwjenje de1njoserb-
skeho duchowneho Mjertyna Ty³ki w Pomorskej w 1etach 1910-194230 a zwesæi

pri tym jeho s³owjanske zajimy. Dopokaza w da1sej ma³ej studiji poæahi Pel-
pinskeho fararja, basnika a recespytnika Bernharda Sychty do Serbow, kotryz
je w swojej - z wótcinskej tematiku prekisanej - dŸiwad³owej hre Budzta

spi¹cych z 1eta 1939 meJ serbski" ludjako pfiklad w boju z germanskej pfemo-
cu "31 a w dramowym teksæe napomina swojich krajanow, zo bychu sej swoju

narodnosæ zachowali, kaz su to "zamóhli Serbja, Slezacy, Mazurojo a Kasubojo
za hranicami "32. Wuhódnoæi korespondencu mjez Bogumi³om Swjelu a Ry-
szardom Abramowskim tez w kasubskich na1eznosæach33. Njemózese pak sam
a nic z pomocu L. Roppela wobswetliæ wobstejnosæe woko³o poprawneho
nadawka recespytneho sledŸerskeho dŸe³a delnjoserbskeho m³odoserba Bo-
gumi³a Bronisa na Kasubach, kotremuz so wumjetowase, zo je by³ wat Pru-
skeje zasadŸeny za wuspionerowanje stawa recnych znajomosæow mjez
Kasubami a zo je Pruska chcy³a na Bronisowych sledŸenjach swoju anti-
kasubsku politiku precizowaæ34.

29 Tez tam, s. 161-165.
30 H1ej pfispomnjenje CO 4.
31 B. Sychta w 1isæe F. Metskej z dnja 06.11.1967. - Citowane po F. Metsk, Kaœubski

spisowaæel B. Sychta a Serbia, "Rozh1ad" 18 (1968) 3, s. 97.
32 Citowane po tez tam.
J3 Zagadnienia mazursko-³u¿yckie w listach Ryszarda Abramowskiego, "Komunika-

ty mazursko-wanniñskie" (1960)1, s. 101-113.
34 H1ej pfispomnjenje 28. B. Bronis spisa disertaciju "Kassubische Dia1ekt-studien-

Die Sorache der Belocze". kotraZ wuñdŸe preni raz 1896 w Lipsku.



Meræin Volkel152

Na wedomostne wozjewjenja wo Kasubach - wosebje zwonka Pólskeje-

reagowase F. Metsk pak z anotacijemi abo z recensijemi w serbskich periodi-
kach35. Metskowe rozserjowanje kasubowedy zaprija tez recensije, nastawki
a noticki k wuwiæu kasubskeho pismowstwa a so swedomiæe a z dŸakom na
Kasubach registrowase, dokelz wopodstatnjese hódnotu literameho tworjen-
ja. Na tutym polu so rozwi prik³adna kultura wzajornnosæ, wobe stronje ju
zwuZitkowastej na swoje dobro.

SledŸenja k serbsko-kasubskim poæaham su dóstali wot wedomostnika
F. Metska impulsy. 1983 wozjewi Budyski Letopis (rjad A) nowu studiju na
stary temat Jan Arnost Smoler a Kaszubi, w casopisu "Pomerania" (1992, co.
6) zjima Zygmunt Szultka kasubsko-serbske kontakty w 16., 17. a l8.letstotku.

Pre³ozowar kasubskeho pismowstwa

Za F. Metska njebe wedomostna zabera z kasubskej problematiku jenicka
mórnosæ hajenja a tworjenja serbsko-kasubskich poæahow. W ón tule kontakty
tez na kulturne ziwjenje w Serbach wuprestrewase z tym, zo kasubske pismo-
wstwo do serbsæiny pre³ozowase a je w Serbach publikowase. Jako prenje
wumenjenje skiæi so jemu wosobinske zeznaæe kasubskich literatowa kultumi-
kaw w leæe 1959 na Kasubach, pri cimZ be sej bórze wedomy zapleæenosæe
predmjeta: "Problem dŸensniseje kasubsko-pomorskeje literatury w zmysle
definicijeje trochu komplikowany. Na dno leje definicije njewjedŸetej po men-
leniu kaœubowednikow ani kriterij kaœubskeje rece ani kaœubskeho pochada
a wtoro w. Skóncnje su lei starœi kasubscy awtorojo runie tak w kasubskej kai
w pólskej literarnej reci publikowali "36. Serbski awtor cituje potom F. Hinzowu
definiciju37 a poda nahlad pólskeho kasubologi L. B¹dkowskeho, po kotrymz
s³useja do kasubskeje literatury twórby, "kotrei su wurostli z wobluka tradici-
jo~ kultury a myslenosæe kasubskeje towarœnosæe, njewotwisne wat rece "38.

35 Jakopi'ik³ady: F. Metskrecensowase: Leon Roppel, F/orian Ceynowa 1817-1881,

"Rozhlad" 16 (1966) 12, s. 377; tón samsny, Neue deutsche VeroJJent/ichungen zur Pro-
b/ematik der Kaschuben und der A/tpreuJ3en, "Letopis", rjad B 14 (1967) 2, s. 238; tón
samsny, Zajimawostki woko³o pomorskeho Gryfa, "Rozhlad" 22 (1972) 4, s. 158.

36 F. Metsk, NaJi pfeæe/jo mjez Wis³u a S/upju, "Rozhlad" 19 (1969) 3, s. 105.
37 Hlej pi'ispomnjenje CO 11.
38 F. Metsk cituje w pi'e³ozku: L. B¹dkowski, Szukaæ kaszubskiej mowy, "¯ycie Lite-

rackie" 18 (1968) 49, s. 6.
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F. Metsk so w dalsich wuwjedŸenjach z³ozuje na L. B¹dkowskeho menjenje,
ale pricpewa rozsudny wuznarn kontinuiæe tuteje literatury39.

Rozmyslowanja a rozdŸelne nahlady wo swójskosæi kasubskeje literatury
a wo jeje mestnu w s³owjanskim pismowstwje, wosebje w Pólskej, njehaæa-
chu F, Metska pri pre³ozowanju a publikowanju kasubskeho basnistwa
w serbsæinje. Zanjeho be na prik³adAlojzyNagelbjezkózdeho dwelakasubski
basnik, kotryz twori kasubsku literaturu w kasubsæinje a kotryz steji w kasubskej
pismowstwowej tradicijia, Tez dalsich zemretych a ziwych awtorow, kotriz so
jako Kasubojo wuznawachu, zarjadowa do kasubskeje literatury.

Wosebje wuske, preæelske kontakty nawjaza sej F. Metsk z hizo mjeno-
wanym l4let m³ódsim basnikom Alojzy Nagelom (rodŸ. 1930), wat kotrehoz
pre³ozi a wozjewi wietach mjez 1966 a 1972 cy³kownje 35 basnjow w serbsæin-
je4o. Prenja baseñ A, Nagela, kotruz w Serbach publikowachu, sta so ze sym-
bolom noweho pomera mjez Kasubami a Serbami: A, Nagel ju titulerowase
Serbia (po originalu £u¿iiczanie) a wopisuje w krótkich wersach zidealizowa-
ne pomery we Luzicy: " German a S³owian / staj dŸens bratraj / w nemskim /
staæe/ sp ew serbski /nam zni [",j" nadŸijejo so sprawnje na dobre susodstwa
Serbow, Kasubow a Polakow: "Kak by to derje /by³o nad Wódru, / hdy by juz
wetnie / German a S³owian / móh³ z bratrom / byæ, / zo njeby W ódra / krawi³a
nihdy [."j "41 Za sersi citarski kruh porno "Rozhladej" poda F. Metsk w sam-

snym leæe do pri³ohi serbskeho dŸenika "Nowa doba" ma³y informatiwny na-
stawk wo Kasubach a wo A. Nagelu (z fotografij u basnika), zemjepisnu kartu
wo kasubskim recnym wobwodŸe (kotraz njeje cyle korektna w prirunanju
z druhimi wozjewjenjemi), wujimk z lista, dwe basni w serbskim pre³ozku
a kopiju awtografa A, Nagela42 ,

Tutymaj wozjewjenjomaj, kotrejz bestej prenje wotewrjenje kasubskeho
basnistwa za serbskeho citarja, sledowachu hac do leta 1972 dalse z pjera
A. Nagela a druhich lyrikarjow, Nagelowe basnistwo predstaji so jako lub-
sæinska, prirodna a wótcinska lyrika, pretkana wat ziwjenja pritornnostneho
wsedneho dŸe³aweho dnja a stawizniskeho wedomja jako njeparujornneho
faktora za zamery basnika, kotryz chce ze swojim wume³stwom swój lud bu-

39 F M " " k AT v, v , I .. ets, lvaSI prece!jo...
40 Pi'irunaj bibIiografiske data (inkI. originalny a pi'e³ozkowy titul) pola F. Hinze,

Bemerkungen..., s. 42-43. Tute Hinzowe wozjewjenja bazuj a na pisomnych inforIi1aci-
jach F. Metska.

41 A. Nagel, Serbia, "Rozhlad" 16 (1966) 2, s. 48.
42 Postrow z kraia Kasubow. ..Nowa Doba" 09.07.1966. pi'i³oha.
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dŸiæ a jeho prichodej s³uziæ. Wón tematizuje tez ideje zhromadnosæe
(predewsem s³owjanskich) ludowo Na spocatku 70-tych let pak so do jeho
wuhronow tez melancholiske zynki zadobywaja a basnik hlada styrceæiletny

na swój bywsi ziwjenski puæ.
L. Roppel be za F. Metska sposredkowar a preni poradnik na kasubskej

stronje, prjedy hac sam stupi do direktneho pomera k A. Nagelej a wat njeho
samo najnowse basnje w rukopisu njedóstawase. Prez to so sta, zo bu neko-
traZkuli Nagelowa baseñ serbsce prjedy wotæisæana hac na Kasubach abo w Pól-
skej. Tri basniske zberki be A. Nagel dama hac do leta 1975 wuda}43 a tez
z nich mózese jeho serbski pre³ozowar wuberaæ. Metskowy pre³ozowarski
koncept be prewidny: Spiistupniæ njeznate basnistwo luda, kotryz mejese po-
dobny historiski dóñt kaz Serbja, z kotrymz hajese dleje hac letstotk duchow-
ne zwiski a z kotrymz je po s³owjanskej reci bliski. Pre³oZki z kasubskeje
poezije su wobohaæenje serbskeho pismowstwa, skiæeja citarjej z pomocu
wume³skich sredkow dohlad do ziwjenja, myslenja a zacuwanja ma³oznateho
s³owjanskeho luda. Z pre³ozowanjom basnistwa z druheho geografiskeho roma
(primórskeho) a historiskeho sweta be nuzowany tez recnotworiæelsce skut-
kowaæ. Sekundarnu rólu hrajese fakt, po kotrymZ so kasubske basnistwo wat
druhich ludow recipowase, tworiæelow pripóznawase a pohonjese a pohon-
jese, na coz w tutym padŸe kasubscy literaæa a dalsi kulturni prócowarjo
waznosæ k³adŸechu.

W casopisu "Rozhlad" zjewichu so w behu let tajke pre³ozki, kotrez ni-
male cy³u tematisku a formalnu skalu kasubskeho pritomnostneho poetiskeho
wume³stwa wotb³ysæowachu. W jich srjedŸisæu stejese basnik Alojsy Nagel,
mjenowany hizo w m³odych basniskich letach klasikar kasubskeje literatury.
Nimo wuznamneho mestna A. Nagela w literaturje swojeho luda prinosowase
k wulkemu rozmerej jeho pre³ozkow do serbsæiny tez wosobinska nachilnosæ
pre³ozowarja. "A so zalubowach do Nagloweho basnistwa, kiz be mi wuraz

43 Procem noce, Gdañsk 1970 [hektografowane wudaæe basnjow]

Cassubiafidelis, Gdañsk 1971 [basnje]
Astre, Gdañsk 1975 [basnje]
Nenka roda iji dzotczy, Gdañsk 1977 [zberka prozowych dŸe³ow]
Cedowny wzernik, Gdañsk 1979 [zberka bajkow]
Matka przyroda i jej dzieci, Gdañsk 1981 [bajki w pólsæinje]
Szadi Wladi, Gdañsk 1983 [dŸeæace basnje]
Dzewczê i krosniêta, Gdañsk 1988 [zberka bajkow]
nziewczvnka i kra.~noludki. Gdañsk 1988 rure³ozk do uólsæinvl
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hlubokeje originalnosæe a woprawdŸiteho talenta", wuznawa F. Metsk w dŸak-
nych s³owach pri sk³adnosæi wuznamjenjenja z mytom S TOLEMA 44.

Po njesystematiskich spocatkach pre³ozowanja (wot leta 1966 hac do 1968
wozjewi so hizo 30 basnjow A. Nagela, Jana Trepczyka a Leona Roppela45)
zrjadowa sej pre³ozowar Nagelowe basnje pod napismo Z njezapomnjenych
dnjow a wozjewi pjeæ pokrocowanjow, kotrez so w serbskim mesacniku wat
1967 (co 6) hac do 1969 (co 9) wozjewichu. Tuto rjadowanje pokazuje na to,
zo myslese F. Metsk w tutych letach na wudaæe kasubskeje basniskeje zberki
w serbsæinje, wo cimz so konkretnje njewupraji, ale wo cimi swedci jeho
prispomnj enj e w zwisku z wuñdŸenjom tajkeje antologij e w Minsku46 a A. Ma-

tyniakowe zdŸelenje47.
Dalsu, malu antologij u za "Rozhlad" pre³ozi a zestaja F. Metsk pri sk³ad-

nosæi 25. rócnicy wuswobodŸenja Kasubow z nemskeho nadknj ej stwa48. Dwaj
motiwaj kasubskeho zas³eho a pritomnostneho basnistwa chcyse w njej pred-
stajiæ: wótcinski motiw boja za kasubskosæ a motiw prirody, kotryz so w ludo-
wym basnistwje jewi a we wume³skim tworjenju na wysi schodŸeñk zbehnje.
Publikowani buchu po jednej basni Jarosz Derdowski (1852-1902), Jan Kar-
nowski (1886-1939), Leon Heyke-Czernicki (1885-1939), Jan Piepka (* 1926),
Franciszek Sêdzicki (1882-1957) a Stanis³aw Okoñ (*1899).

Naspomnjenje wo tym, zo so "nimale" cy³a tematiska serokosæ kasubske-
ho basnistwa serbsce wozjewi, poæahuje so na nabozinske wobsahi. W lisæe
L. Roppelej pisa F. Metsk: "Rady bych tez basni (najskerje Roppelowej -

M. V.) pri sk³adnosæi wozjewi³. Æeia wobsteji h³ownje w naboinej tematice.
Wothladajo wat konfesionalneju casopisow je serbsemu æiiæej tuchwilu wo-
zjewjenje naboineje tern a tiki nimale njernóine "49. To je snano tez z pricinu,
zo wuznawarska baseñ Przejacele - dresze Stefana Fikusa, kotryz jako je-

nicki kasubski poet (po Florianu Ceynowje w leæe 1879) Serbowpo 1945 wo-
pyta, wosta w Serbskim kulturnym archiwje njepre³ozena lez05O. W kasubskim

44 Manuskript F. Metska za narec na magnetofonowy pask, kotryz so wothra na za-

rjadowanju w Gdañsku, w: Serbski kulturny archiw SI XXV 2 C ³.69
45 "G³os Wybrze¿a", Gdañsk 09.02.1969.
46 Hlej pi'ispomnjenje co 27.
47 Hlej pi'ispomnjenje co 20.
48 Wótæinstwo a ludowosæ. Horsæ pokazkow z kasubskeje lyriki, "Rozhlad"

20 (1970) 3, s. 98-100.
49 F. Metsk w lisæe L. Roppelej z dnja 19.12.1967, w: Serbski kulturny archiw SI

XLVIII D ³.8.
5°F. Metskw lisæe S. Fikusej zdnja08.07.197l, w: Serbskikultumy archiw SI XXV 2 D³.63.



pismowstwje je nabozinskosæ sylnje akcentowana, stoz so jewi kaz w prozy
a poezjiji tak tez w dramatiskim wurne³stwje.

Frido Metsk be dwaj letdŸesatkaj kruty sto³p w serbskich kontaktach do
Kasubow. Z jeho prócu na wedomostnym a kulturnym polu stupi kasubski lud
do wedomja mnohich Serbow. Njemejese pak dosæ mocy, za by m³ódsich Ser-
bow za dalse wobohaæenje serbsko-kasubskich zwiskow zahori³, z kotrychz
bychu nowe wzajomnosæe wurostli. Casto su tajke zwiski pola ma³ych ludow
wot jenickeje wosoby wotwisne.

Pficiny za popusæowanje pre³ozowanja a publikowanja kasubskeje literatu-
ry wot wosomdŸesatych let w Serbach njehodŸa so konkretnje mjenowaæ; jedna
so wesæe wo wjacore, mjez druhimi móhli tute byæ: A. Nagel srjedŸ sydomdŸe-
satych let poslednju zberku basni wozjewi, potom so wenowase prozy
a F. Metsk njepre³ozowase prozu; serbski wedomostnik hotowase so jako sle-
dŸer na nowy wulki projekt (Mato Kosyk); zemre³ be Metskowy kasubski
sposredkowar a poradnik L. Roppel (1978). Archiwne materialije nico w tutej
naleZnosæi njewuprajeja a ziwi Metskowi korespondenæa so z wotmo³wami

dlija.
Jako Frido Metsk 1992 sæicha zemre a pochowa, so tuta powesæ po £uzicy

roznjese a publikowachu so nekrologi. Najskerje so wo smjeræi werneho preæela
kasubskeho luda na Kasubach w tehdy politisce prewrótnym casu njezhonichu.

Hladanje namreteho kasubskeho kub³a w Serbach

K hajenju kontaktow Serbow do Kasubow grosa hladanje namrewstwa.
Serbska centralna biblioteka w Budysinje wobsedŸi tri zadnostki kasubskeho
pismowstwa: Cenova, Florian: Dorade lekarzkje v roŸnech chórobach,
Schwetz: Hauffe 1862; Cenova, Florian: Dwie rozprawy o poddanych króle-
stwapolskiego, Gdañsk: Boenig 1864; Cenova, Florian: Skórb kaszebskos³o-
vjnskie móve, Svjece: Hauffe 1868. Zda gO, zo je tute knizki Florian Ceynowa
prepoda³ na swojim wopyæe w Budysinje (1879) serbskim preæelam abo do
Maæicneje knihownje51, aje zbozo, zo so wone po likwidaciji Maæicneje kni-
hownje w leæe 1937 zaso namakachu. Serbski kulturny archiw w Budysinje
chowa wot F. Metska zestajene archiwalije (korespondencu, wurezki
z kasubskich, pólskich a serbskich æisæow, rukopisne prispomnjenja atd.), ko-
trez je zhromadŸi³ jako namestnik sefredaktora casopisa "Rozhlad". W tutym

SI Hlei __£uzican" 19 (1879/1880) 6. s. 47.
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serbskim pok³adŸisæu je tez zberka materialijow Amosta Muki ke kasubskim

prasenjam pfistupna.

3. Wuwedomjenje wo Kasubach

Wuwedomjenje, zo je kasubsæina samostatna s³owjanska rec a zo s³useja
Kasubojo do skupiny s³owjanskich ludow, njeje so hac do wosomdŸesatych
let ani mjez wsitkimi zdŸe³anymi Serbami zadomi³o. W dwuzwjazkowej pro-
zowej antologij i S³owjanske literatury njenamaka so najmjeñsa pokazka
z kasubskeje literatury52. Ceski recensent wustaja drje, zo w zberniku ukrain-
ska a be³oruska literatura falujetej, ale na kasubsku njedŸiwa53. Tez F. Metsk
kritizuje knize, dokelz njewobsahuje mjez zapadnos³owjanskimi literaturami
kasubsku, njech so jewi "jako samostatna ha³ika (kai s³owakska pódla ceke-
je) abo jako regionalna warianta w pólskim cy³ku "54. Podobny zjaw mamy
dwaceæi let pozdŸiso we wudaæu Domu za serbske ludowe wume³stwo Dwe
basni, w kotrejz su pre³oZki "do wsech s³owjanskich recow", ale zaso bjez
kasubskeho pre³ozka55. W tym padŸe je serbska recensetka na tutón njedo-
statk skedŸbni³a (" Wizo njejsu to wsi (s³owjanske rece] - kai w podtitulu

mylnje reka. Na prik³ad paruju kasubsæinu ")56.

Jako samostatna narodna jednostka zrozumichu so Kasuby w Nowym bio-
grafiskim s³owniku (Budysin 1984); mjez druhim naspomnja awtor Mk (Frido
Metsk) M. Tylkowe zajimowanje za pomorsko-kasubske s³owjanstw057. Ha-
kle po letach so potajkim wedomje wo Kasubach w Serbach wótrese a to
wosebje dŸakowano mnohostronskemu kontinuitnemu prócowanju F. Metska.
Ale jako jenicki m³ody serbski basnik be to Beno Budar, kotryz pokrocowase
z jednym pre³oZkom tradiciju serbsko-kasubskich literarnych zwiskow. Pre³ozi
baseñ Pochod Kasubow Boles³awa Faca58. Kasubske kulturne zjednoæenstwo

52 Slowjanske literatury. I. dŸel. Z ruskeje, sowjetskeje a bolharskeje literatury. Bu-

dysin 1960. tosamsne, II. dŸel. Z ceskeje, s³owakskeje, pólskeje, serbochorwatskeje, slow-
jeñskeje a macedonskeje literatury, Budysin 1961.

53 J. Ort w "Letopisu" A (1962) 9/2, s. 79-83.
54 Tfi nowe kasubske basnje Alojsa Nagla, "Rozhlad" 16 (1966) 9, s. 272.
ss J. Bart-Æisinski, Dwe basni = Zwei Gedichte: pfeloienej do wsech slowjanskich

recowa do nemciny. Preds³owo Jan Rawp-Raupp. Budysin 1983.
56 M. Cyzowa, Powabna kniika - nic jeno suvenil; "Nowa Doba" 20.08.1983, pri³oha.
57 Mk, Tylka, Mjertyn, w: Nowy biograjiski s³ownik, Budysin 1983, s. 575.
58 ..Rozhlad" 33(1983)10. s. 376.
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be sej pra³o srjedŸ sesædŸesatych let, zo so zwiski ze Serbami rozserja a zo
Serbja so na Kasubach predstaja ze swojim wume³stwom spewow, reji a hudŸby.
Prócowanja wo hóstny wustup Serbskeho ludoweho ansambla wostachu
k wobzarowanju wobeju stron njewuspesne.

Swobodnise haj enj e kontaktow zahaji so ze zmenjenjom politiskich wob-
stejnosæow we wuchodnej Europie. Na Kasubach rozwiwachu so narodne
aktiwity, do zjawnosæe stupi m³ódsa kasubska inteligenca, kotraz so wo swoju
narodnu identitu bedŸi. Z njej wjazaja so m³ode kontakty. Do Serbow prepro-
sychu so pIeni raz tez zastupnicy Kasubow na mjezynarodne wuradŸownja.
Serbja so z Kasubami, Frizami a Nemcami na konferencach zetkawaja a swój-
ske narodne problemy wobjednawaja a prirunuja59. Z Budyskehozarjadowan-
ja Zwjazka serbskich wume³cow w oktobru 1992 wuñdŸe tez prenje wobsemise
informowanje wo politiskich stawiznach Kasubow, kotrez so w serbskim
pre³ozku jako pri³oha casopisa "Rozhlad" po Serbach rozseri60. Na II. Kon-
gresu Kasubow 1992 w Gdañsku so tez m³odŸi zastupnicy Serbow wobdŸeli-
chu. Narodne skutkowanje serbskeho luda so na tutym politiskim zeñdŸenju
jako prik³adne za prócowanja Kasubow wo narodne pozbudŸenje woznamje-
nichu61.

59 Pi'irunuj k tomu konferencu Zwjazka serbskich wume³cow "Hranicy w sweæe bjez

hranicow" w Budysinje w oktobru 1992 a zeñdŸenje w Ostsee-Akademiji Travemiinde
w na1eæu 1992.

60 Hlej C. Obracht-Prondzyñski, J. Borzyszkowski, Specifika...
61 Hlej J.-M. Cornakec, Alfabet kasubsko-serbskeje wzajomnosæe, "Rozhlad"

42 (1992) 9. s. 305.



Gaudenty A. Kustusz (OFM)

Pielgrzymka sztolcenbersl<a,
a potem i obecnie oliwska

1. Kalwaria Wejherowska

Pod wzglêdem administracji koœcielnej nale¿a³o Wejherowo, jako czêœæ
archidiakonatu pomorskiego z siedzib¹ w Gdañsku i dekanatu puckiego, do
diecezji w³oc³awskiej z siedzib¹ we W³oc³awku. G³ównym inspiratorem idei
zbudowania Kalwarii by³ ks. Mateusz Jan Judycki, archidiakon pomorski!.
Klasztor Reformatów reprezentowa³ w tym okresie we wszystkich sprawach
prawnych o. Grzegorz Gdañski, prze³o¿ony zakonnej placówki2.

Na pierwszym miejscu wœród fundatorów nale¿y wymieniæ Jakuba Wej-
hera, za³o¿yciela miejscowoœci. By³ ju¿ fundatorem kilku obiektów sakral-

l Gaudenty A. Kustusz OFM, Ks. Mateusz Jan Judycki i jego zwi¹zki z placówk¹
Reformatów w Wejherowie oraz z Kalwari¹ Wejherowsk¹ (ze szczególnym uwzglêdnie-
niem tzw. mapy Judyckiego), Poznañ 1998, maszynopis.

2 Najwczeœniejsz¹ dat¹ znan¹ nam z jego ¿ycia jest dzieñ uroczystej profesji -

28 czerwca 1633 r. Prawdopodobnie urodzi³ siê w 1610 r. Bra³ udzia³ w obronie Pucka
w 1655 i 1656 r. Zmar³ 241utego 1681 r. w klasztorze swej zakonnej prowincji œw. Anto-
niego w Bia³ej Podlaskiej i tam zosta³ pochowany. Zob. Gaudenty A. Kustusz OFM,
Wejherowskie zas³ugi o. Grzegorza Gdañskiego, "Studia Pelpliñskie" 1984, s. 307-321;
ten¿e, has³o: Grzegorz Gdañski [w:] S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, t. 2,
Gdañsk 1994, s. 129; G. Labuda, A. J. Szteinke, o. Grzegorz Gdañski, autor kroniki (zm.
1681). Wstep do wvdaniaKroniki o. Grzep;orza Gdañskiego, Wejherowo 1996, s. 12-21.
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nych, zanim zadecydowa³ w 1649 roku o za³o¿eniu Kalwarii, wymierzeniu
dróg i budowie kaplic. Jakub Wejher urodzi³ siê jako trzeci syn Jana Wejhera
i Anny Szczawiñskiej w 1609 r. w Rzucewie na pó³nocy Polski. Na postawê
religijn¹ m³odego wojewodzica wp³ynê³o uratowanie ¿ycia pod Bia³¹ Smo-
leñsk¹ w 1634 r. i za³o¿enie przez niego miejscowoœci nad Bia³¹ w Œmiechowie.
Wa¿nym momentem by³o zawarcie œlubu w obrz¹dku rzymskokatolickim z An-

n¹ Schaffgotschówn¹ (poprzednio protestantk¹) w dniu 18 paŸdziernika 1636 r.

w regensburskiej katedrze. Jakub Wejher najpierw piastowa³ urzêdy: starosty
bytowskiego, cz³uchowskiego, wojewody malborskiego wraz ze starostwem
kiszporskim (dzier¿goñskim) i borzechowskim. Jako wojewoda malborski by³

równie¿ senatorem. Rozleg³e w³asne posiad³oœci, dzier¿awa wspomnianych
starostw i godnoœæ senatorska odegra³y wa¿n¹ rolê przy realizowaniu zbo¿ne-
go zamiaru zbudowania koœcio³a, klasztoru i Kalwarii Wejherowskiej.

Za³o¿yciel nowej miejscowoœci, dla której postara³ siê o prawa miejskie
w 1653 r., zabiega³ o przyjêcie przez refonnatów fundacji pod klasztor i koœció³

klasztorny œw. Anny. W 1647 r. przyst¹pi³ do zorganizowania w tej miejscowoœci
oœrodka religijnego na wzór Jerozolimy przez budowê kalwarii miejscowej i misjo-
narsk¹ dzia³alnoœæ zakonników refonnackich. Ten rok mo¿na uznaæ za rok za³o-

¿enia Kalwarii Wejherowskiej. Ówczesny biskup w³oc³awsko-pomorski, Miko³aj
Albert Gniewosz z Aleksowa, w dniu 9 czerwca 1649 r. pozwoli³ w swoim ze-

zwoleniu na to przesiêwziêcie Jakuba Wejhera, bo ,jest mi³e Bogu, po¿yteczne
Koœcio³owi i wiernym oraz bardzo potrzebne dla kultu religijnego". Za³o¿enie
"dró¿ek jerozolimskich" mia³o nadto wielkie znaczenie dla nowej miejscowoœci.

Jakkolwiek i wœród cz³onków w³asnej rodziny Jakub Wejher znalaz³ ¿ycz-
liwych dobrodziejów wspieraj¹cych budowê Kalwarii, w³asnym kosztem
wystawi³ dziesiêæ kaplic. Najokazalsz¹ z nich jest kaplica Pretorium Pi³ata.

Do dalszych dziewiêciu nale¿¹: Pojmanie Chrystusa (Poca³unek Judasza), Most

na Cedronie, Dom Annasza, Dom Kajfasza, Ostatnia brama jerozolimska
(Krwawa brama), Spotkanie p³acz¹cych niewiast, Ostatni upadek Chrystusa,
Przybicie do krzy¿a, Zdjêcie z krzy¿a (Pieta).

W 1673 r. zostaje uaktualniona wyp³ata zapomnianej prowizji na rzecz
Wejherowskiej Kalwarii z fundacji Jakuba Wejhera, przekazanej za jego ¿y-
cia magistratowi Frydlandu3.

3 Gaudenty A. Kustusz OFM, Zwi¹zki Wejherowa z Frydlandem (czyli o dziejach

funduszufrydlandzkiego na rzecz Kalwarii Wejherowskiej), Informator "Moje Wejhero-
wo". czerwiec - siemieñ 1989. s. 4-6.



Jego troskliwoœæ o Wejherowsk¹ Kalwariê dosz³a jeszcze raz do g³osu
pod koniec ¿ycia. W testamencie podpisanym w przededniu œmierci - 19 lute-
go 1657 r. - zaznaczy³, by dzieci z ma³¿onk¹ Joann¹ (druga ma³¿onka) ¿yczli-

wie dba³y o konserwacjê Kalwarii i klasztoru zakonników reformackich w Wej-
herowie. Zmar³ 20 lutego 1657 r. w dzielnicy podmiejskiej Gdañska - Nowych

Ogrodach, maj¹c zaledwie 48 lat4.
Naj starsz¹ wzmiankê dotycz¹c¹ istniej¹cej ju¿ Wejherowskiej Kalwarii znaj-

dujemy w Pandectae munimentorum et actorum... collectae o. Atanazego Kro-

toszy (1620-1681), który w latach 1652-1655, bêd¹c prowincja³em wielkopol-
skiej prowincji reformatów pod wezwaniem œw. Antoniego, w której sk³ad
wchodzi³a tak¿e wejherowska placówka zakonna, wzi¹³ osobiœcie udzia³ w po-

œwiêceniu kaplicy Spotkanie Chrystusa z Matk¹ (20 czerwca 1654 r.). Informa-

cja o. A. Krotoszy jest bardzo krótka. Podkreœla, ¿e Jakub Wejher dla roszerze-
nia nabo¿eñstwa do mêki Chrystusa Pana poleci³ w swej dziedzicznej ziemi
odmierzyæ odpowiednie drogi (na wzór jerozolimskich kaplic wed³ug opisu Kr.

Adrichomiusa) i wybudowa³ kaplice, ozdabiaj¹c je drogimi marmurami porfi-
ryjskimi, paryskimi, tefrytami i bazaltami. Najwiêcej informacji dostarcza kro-
nika franciszkañskiej placówki w Wejherowie. Autor tej czêœci kroniki, o. Grze-
gorz Gdañski, umieœci³ w niej odpis dokumentu zezwalaj¹cego na budowê kaplic
kalwaryjskich, a w czêœci zatytu³owanej Series fundationis calvariae eiusque

patron um informuje o budowie pierwszych piêtnastu kaplic miêdzy 9 czerwca
1649 a koñcem 1654 r. W kronice znajdujemy odpis breve Aleksandra VII z dnia
12 maja 1661 roku, zezwalaj¹cego na zyskanie odpustu na Wejherowskiej Kal-

warii, a tak¿e odpis breve apostolskiego Klemensa X z dnia 19 sierpnia 1679 r.,
przed³u¿aj¹cego mo¿liwoœæ zyskania odpustów o dalsze dziesiêæ lat.

Na szczególn¹ wzmiankê zas³uguje bardzo gorliwa rzeczniczka budowy
Kalwarii, pierwsza ¿ona Jakuba Wejhera - Anna El¿bieta Schaffgotsch. ¯y³a

28 lat (1622-1650). Ufundowa³a piêkn¹ i kosztown¹ kaplicê Spotkania Chry-
stusa z Matk¹, ale nie doczeka³a siêjej wybudowania i poœwiêcenia. Spoczê³a
w podziemiach koœcio³a klasztornego reformatów w Wejherowie. Kronikarz

klasztorny nazywa j¹, ze wzglêdu na zaanga¿owanie w budowê Kalwarii, "se-
cundaria, sed ferventissima promotrix"5.

4 Gaudenty A. Kustusz OFM, Œwiête Góry Wejherowskie, Gdynia 1991, s. 17-21.
5 Liber seu... Seriesfundationis... Anna El¿bieta Schaffgotsch w 1631 r. straci³a

matkê, a w cztery lata póŸniej ojca, przy czym œmieræ jej ojca - Jana U1ryka II Schaffgot-
scha - zosta³a spowodowana wzglêdami politycznymi. Jakub Wejher po swoim chlub-



M³odsza córka Jakuba i Anny El¿biety - Cecylia Eleonora - jest funda-

tork¹kaplicy Podjêcie krzy¿a (w jej pierwotnym wygl¹dzie). W póŸniejszym
¿yciu odegra³a jeszcze wa¿n¹ rolê w sprawach kalwaryjskich. Cecylia Ele-
onora z Wejherów Schaffgotschowa przyjê³a na siebie pe³n¹ odpowiedzial-
noœæ za ca³oœæ dóbr rodzinnych, w tym i za fundacjê kalwaryjsk¹. Trudno
ustaliæ dalsze koleje ¿yciowe Cecylii Eleonory i okreœliæ w pe³ni zasiêg jej
troski o Kalwariê. Nieco wyjaœnia namje breve apostolskie Klemensa X z dnia
19 sierpnia 1679 r. Wystêpuje w nim jako wojewodzianka malborska, prosz¹-
ca o udzielenie odpustu pod okreœlonymi warunkami dla obchodz¹cych dró¿-

ki pojmania i ukrzy¿owania Chrystusa.
Starsza córka Jakuba i Anny El¿biety, Anna Teresa, ufundowa³a kaplicê

Weronika.
Kuzynka Jakuba Wejhera, Anna z Wejherów Grudziñska, staroœcianka

koœcierska i lignowska, kasztelanka gdañska i wojewodzina rawska, jest fun-
datork¹ okaza³ej kaplicy Koœció³ Ukrzy¿owania, przy której odbywaj¹ siê g³ów-
ne uroczystoœci odpustowe.

Bratanica naszego wojewody malborskiego, Anna Konstancja z Wejhe-
rów Czamkowska, ufundowa³a kaplicê Grób Chrystusa, bardzo tym wzboga-
caj¹c architekturê Wejherowskiej Kalwarii.

Do wystawienia kaplicy Pa³ac Heroda zobowi¹za³a siê Joanna Katarzyna
z Radziwi³³ów, druga ma³¿onka Wejhera. Okaza³a siê tak¿e bardzo troskliw¹
dobrodziejk¹ klasztoru6.

nym udziale w wojnie smoleñskiej zainteresowa³ siê ponownie poznan¹ ju¿ wczeœniej
Ann¹ El¿biet¹, a jego starania o jej rêkê zakoñczy³y siê uroczystym œlubem w obrz¹dku
rzymsko-katolickim w regensburskiej katedrze w dniu 18 paŸdziernika 1636 r. M³oda
Schaffgotschówna zdecydowa³a siê bowiem parê miesiêcy wczeœniej zmieniæ wyznanie.
Pierwsze dziecko poroni³a w nieszczêœliwych okolicznoœciach 12 wrzeœnia 1637 r. w War-
szawie. By³a matk¹jeszcze czterech córek i dwóch synów. Umar³a przy porodzie ostat-
niego syna w dniu 8 kwietnia 1650 r. w Cz³uchowie, nie maj¹c jeszcze trzydziestu lat.
Zanim przeniesiono jej cia³o do grobowca pod kaplic¹ œw. Jakuba w Wejherowie, zosta³a
pochowana w cz³uchowskim koœciele. Zachowa³ siêjej portret trumienny na blasze oraz
wizerunek wkomponowany w du¿e malowid³o œcienne, znajduj¹ce siê w dawnym chórze
zakonnym wejherowskiego koœcio³a klasztornego. By³a w³aœcicielk¹ dóbr na Dolnym Œl¹-
sku. Jest tak¿e fundatork¹ budynku szpitalnego w Wejherowie.

6 Joanna Katarzyna z Radziwi³³ów, urodzona w 1633 r., wysz³a za m¹¿ za owdowia-

³ego Jakuba Wejhera we wrzeœniu 1652 r. w Bia³ej Podlaskiej. Nie mia³a jeszcze dwu-
dziestu lat. Zaj¹wszy miejsce zmar³ej Anny El¿biety, popiera³a i wspomaga³ajej fundacjê
oraz by³a bardzo hojn¹ dobrodziejk¹ i troskliw¹ opiekunk¹ wejherowskiej placówki za-
konnej za ¿ycia Jakuba i po jego œmierci. Poleci³a wykonaæ w chórze zakonnym wejhe-
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Ponadto do grona dobrodziejów nale¿¹ dworzanie Jakuba Wejhera, fun-

duj¹cy kaplicê Szymon Cyrenejczyk.
Podkreœliæ trzeba tak¿e zas³ugi dwóch wybitnych ludzi dzia³aj¹cych wte-

dy na tych terenach. Jednym z nich jest wspomniany ju¿ ks. Mateusz Jan Judy-
cki, który nale¿a³ do najbardziej popieraj¹cych za³o¿enie Kalwarii. Z jego
fundacji stanê³a pierwsza kaplica - Pierwszy upadek Chrystusa pod krzy¿em.

Drugim wielce ¿yczliwym dobrodziejem jest opat cystersów w Oliwie,
o. Aleksander Kêsowski (+ 1667). Przychylnoœæ tego wp³ywowego na Pomo-
rzu Gdañskim opata odegra³a wielk¹ rolê: on u¿yczy³ zakonnika z opactwa
oliwskiego dla wyznaczenia dró¿ek kalwaryjskich i oznaczenia miejsc pod
budowê kaplic, on tak¿e ufundowa³ kaplicê Agonia, czyli kaplicê Chrystusa
w Ogrodzie Oliwnym.

Wybuch drugiej wojny szwedzko-polskiej w 1655 r. wp³yn¹³ hamuj¹co
na ukoñczenie zamierzonych budowli kalwaryjskich.

Z faktu istnienia na planie Judyckiego (pochodz¹cego prawdopodobnie
z prze³omu 1664/1665 r.) ju¿ dwudziestu piêciu kaplic mo¿na wnioskowaæ,
¿e zabiegi o. Grzegorza Gdañskiego doprowadzi³y do wybudowania pozosta-
³ych po 1663 r. kaplic: Wniebowst¹pienie Pañskie, Grób Matki Bo¿ej, Wschod-
nia brama Jerozolimska, Domek Matki Bo¿ej. Fundatorzy wymienionych bu-
dowli sakralnych nie s¹ nam jednak dot¹d znani.

W 1676 r. w³aœcicielem dóbr wejherowskich zosta³ ksi¹¿ê Micha³ Kazi-
mierz Radziwi³³ (+ 1681), zwi¹zany z rodzin¹ Wejherów poprzez rodzon¹ sio-
strê Joannê Katarzynê, drug¹ ma³¿onkê Jakuba Wejhera i macochê Anny Te-
resy i Cecylii Eleonory. W czasie piêciu lat jego rz¹dów ukoñczono budowê
kaplicy Pa³ac Heroda oraz otrzymano nowy indult zyskania odpustów na
Wejherowskiej Kalwarii, który papie¿ Innocenty XI wyda³ w dniu 4 marca
1678 r. Szeroko relacjonuje treœæ papieskiego dekretu o. Aleksy Koralewicz.

rowskiego koœcio³a klasztornego œcienne malowid³o, przedstawiaj¹ce Jakuba Wejhera
i jego pierwsz¹ ma³¿onkê, trzymaj¹cych model klasztoru i koœcio³a œw. Anny na tle mia-
sta i Kalwarii Wejherowskiej. W rok po œmierci Jakuba wysz³a za m¹¿ za hrabiego Bogu-
s³awa Leszczyñskiego. Po piêtnastu miesi¹cach owdowia³a ponownie. Z pierwszego ma³-
¿eñstwa urodzi³a siê córka Tekla Agnieszka, a z drugiego Ludwika Anna Teodora.
Spotykamy j¹ na liœcie starostów Prus Królewskich jako wdowê Wejherow¹, a póŸniej
Leszczyñsk¹. Starostowa³a w Borzechowie i Cz³uchowie. Umar³a w Cz³uchowie 30 czerw-
ca 1665 r. w wieku 32 lat. Pochowano j¹ zgodnie z ¿yczeniem w grobowcu rodzinnymjej
mê¿a, odzian¹ w habit franciszkañski. Jej testament jest œwiadectwem wielkiej dobro-
czynnoœci. Zachowa³ siê jej portret trumienny.



Odpusty zupe³ne oraz wiele cz¹stkowych zosta³y tym razem udzielone "na
zawsze". Ta decyzja o¿ywi³a rozwój dotychczasowych pielgrzymek do Wej-
herowa.

Do realizatorów budowy Kalwarii nale¿eli znani nam z imienia i nazwiska:
- o. Robert Werden (+1653), cysters z opactwa oliwskiego, mierniczy,
- o. Grzegorz Gdañski, koordynator prac zwi¹zanych z ca³¹ placówk¹

zakonn¹, w tym i z Kalwari¹; zas³u¿ony kronikarz spraw kalwaryjskich i za-
pobiegliwy stró¿ ukoñczenia ca³oœci,

- br. Juniper Wroc³awski (+1676), jedyny znany nam z nazwiska rzeŸ-

biarz, który pracowa³ wiele lat w wejherowskim klasztorze (1652-1658).
Opiekê nad Kalwari¹ powierzy³ Jakub Wejher refomlatom. Ich dzieje zro-

s³y siê bardzo z dziejami tego miasta i Jerozolimy Kaszubskiej.
W pierwszej po³owie XIX wieku na skutek rozporz¹dzeñ w³adz pruskich

odpowiedzialnoœæ za utrzymanie Wejherowskiej Kalwarii przejmuje "Kolegium
do spraw kaplic kalwaryjskich". Ten stan administracji istnia³ prawdopodobnie
do I wojny œwiatowej. Po wygnaniu refomlatów pierwszorzêdn¹ rolê w kole-
gium do spraw kaplic kalwaryjskich, a potem ju¿ samodzieln¹, odgrywali pro-
boszczowie koœcio³a œw. Trójcy w Wejherowie. Tê listê zamkn¹³ ks. Edmund
Roszczynialski mêczeñsk¹ œmierci¹ w listopadzie 1939 r. Zaraz po II wojnie
œwiatowej zawi¹za³ siê Komitet Odbudowy Kalwarii Wejherowskiej. Po przy-
byciu franciszkanów w dniu 4 paŸdziernika 1946 r. Komitet Odbudowy Kalwa-
rii Wejherowskiej siê rozwi¹za³, przekazuj¹c im swoje dotychczasowe wyniki,
i tak jest do dzisiaj. Opiekê nad Kalwari¹ Wejherowsk¹ sprawuj¹ franciszkanie
z prowincji œw. Franciszka w Poznaniu od 25 marca 1991 r.

W œwietle znanych dokumentów mo¿na powiedzieæ, ¿e ponad trzysta lat
temu pielgrzym odwiedza³ tê sam¹ co obecnie liczbê kaplic kalwaryjskich
o nazwach:

1. Miejsce modlitwy na Górze Oliwnej
2. Miejsce pojmania Chrystusa
3. Most z kaplic¹ nad Cedronem
4. Brama wód (Porta aquarum)
5. Dom Annasza, arcykap³ana
6. Dom Kajfasza, arcykap³ana
7. Pretorium Pi³ata
8. Pa³ac Heroda, króla
9. Na³o¿enie krzy¿a
10. Pierwszy upadek pod krzy¿em
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11. Spotkanie Maryi Dziewicy wraz z Janem
12. Cyrenejczyk
13. Weronika
14. Brama s¹dowa, Drugi upadek pod krzy¿em
15. Spotkanie niewiast
16. Trzeci upadek pod krzy¿em
17. Obna¿enie z szat
18. Przybicie do krzy¿a
19. Podniesienie ukrzy¿owanego Chrystusa
20. Miejsce namaszczenia
21. Miejsce grobu Chrystusowego
22. Wieczemik
23. Dom Maryi Dziewicy
24. Miejsce wniebowst¹pienia Pana
25. Grób Maryi Dziewicy
Dwudziesta szósta kaplica - Brama Oliwska - nie jest zwi¹zana z obcho-

dami kalwaryjskimi.

2. Narodziny i pierwotny trakt pielgrzymki sztolcenberskiej

Pielgrzymka, znana obecnie jako oliwska, jest kontynuacj¹ p¹tniczej kom-
panii, która kiedyœ przychodzi³a z klasztoru Reformatów prowincji œw. Anto-
niego z Padwy mieszcz¹cego siê w Sztolcenbergu ko³o Gdañska. Jej pocz¹tki
wydaj¹ siê byæ, moim zdaniem, równoczeœnie pocz¹tkiem ruchu pielgrzym-
kowego na Kaszubsk¹ Kalwariê w Wejherowie. Ustalenie dok³adnej daty
pierwszej pielgrzymki z tej miejscowoœci nastrêcza trudnoœci, niektóre dane
u³atwiaj¹ jednak przybli¿enie okolicznoœci jej narodzin.

Zwrócê najpierw uwagê na powstanie koœcio³a i klasztoru Reformatów
w Sztolcenbergu ko³o Gdañska. Otó¿ kolejna placówka reformatów z pro-
wincji œw. Antoniego z Padwy powstaje w Sztolcenbergu na Pomorzu, w nie-
ca³e dwadzieœcia lat po wejherowskich reformatach 7.

W 1666 r. przybywaj¹ tu pierwsi zakonnicy franciszkañscy. Najpierw
powsta³a kaplica z drewna i kilka przy niej innych pomieszczeñ zakonnych.

7 Ks. Franciszek Grucza wymiania kaszubsk¹ nazwê tej miejscowoœci, a mianowicie

podaje Buszno Góra. Zob. Fr. Grucza, Z dziejów Kaszubskiej Kalwarii i Kompanii Oliw-
skiei. ..Gwiazda Morza" 1984. nr 11. s. 5.
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Kamieñ wêgielny pod koœció³ œw. Antoniego z Padwy po³o¿ono w dniu 2 sierp-
nia 1673 r. Jego budowê ukoñczono w 1674 r. i w tym samym roku koœció³
zosta³ tak¿e konsekrowany. Fundatorem jego by³ Jan Ignacy B¹kowski (+ 1679),
wojewoda najpierw pomorski, potem ma1borski8.

Wœród pierwszych cz³onków klasztoru sztolcenberskiego by³ o. Cyprian
Schober, zwi¹zany z klasztorem Reformatów w Wejherowie w latach 1652-
1654 i 1658-1666 jako kaznodzieja, profesor jêzyka niemieckiego w szkole
klasztornej i spowiednik, a od 1663 jako gwardian i kustosz miejscowej kal-
warii. Wydaje siê, ¿e w³aœnie on, od 1666 r. bêd¹c jednym z cz³onków nowego
klasztoru w Sztolcenbergu, znajduj¹cego siê ze wszystkich pozosta³ych klaszto-
rów tej samej prowincji reformackiej najbli¿szej Wejherowa, móg³ byæ promo-
torem pierwszej pielgrzymki na Kaszubsk¹ Kalwariê w Wejherowie. Pod ko-
niec ¿ycia powróci³ do klasztoru Reformatów w Wejherowie, gdzie prze¿y³
jego ostatnie dziewiêæ lat. Umar³ w 1700 r. i w Wejherowie zosta³ pochowany.
Jednym z pierwszych reformatów w Sztolcenbergu by³ równie¿ o. Bart³omiej
Grzymecki, który nale¿a³ poprzednio do konwentu wejherowskiego. Mo¿e
w³aœnie starania owych ojców wp³ynê³y na narodziny pierwszej pielgrzymki
na Kalwariê Wejherowsk¹?

Pocz¹tki tej pielgrzymki ze Sztolcenbergu nie s¹ na pewno wczeœniejsze
od za³o¿enia samego koœcio³a i klasztoru w 1666 r. Mo¿na jednak przypusz-
czaæ, ¿e pod koniec tego samego dziesiêciolecia lub na pocz¹tku lat siedem-
dziesi¹tych XVII wieku, a na pewno po wybudowaniu koœcio³a i klasztoru
Reformatów, gdy zakonnicy mogli siê ju¿ w pe³ni oddaæ pracy parafialnej
i misyjnej, dosz³a do skutku po raz pierwszy pielgrzymka pod przewodnic-
twem reformatów ze Sztolcenbergu.

Jest to opinia odmienna od tej, któr¹ wyrazi³ Franciszek Schultz w 1907 r.
w bardzo sk¹din¹d faktograficznie wartoœciowej monografii o powiatach wej-
herowskim i puckim. Przedstawiaj¹c pocz¹tki ruchu pielgrzymkowego na
Wejherowsk¹ Kalwariê, uwa¿a, ¿e regularny ruch pielgrzymkowy rozpocz¹³
siê w 1678 r.; wyprzedzaj¹c termin og³oszenia w dniu 8 paŸdziernika tego¿
roku bulli Innocentego XI z dnia 12 marca 1678 r. Tymi, którzy tê pielgrzym-
kê zorganizowali, mieli (jego zdaniem) byæ gdañscy karmelici. Protestancka
ludnoœæ Gdañska mia³a siê do tej pielgrzymkowej procesji ustosunkowaæ wro-
go. Dla unikniêcia na przysz³oœæ podobnych reakcji powsta³o Bractwo Krzy-~

8 G. Trybaiski, Klasztor Ojców Reformatorów w Che³mnie w latach 1666-1813

.Pietas et Studium" 1960. nr 3. s. 157-194.
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¿a Œwiêtego, zajmuj¹ce siê organizowaniem pielgrzymek do Wejherowa. Na
nowe miejsce wyruszania pielgrzymki pieszej na Wejherowsk¹ Kalwariê wy-
brano wobec tego klasztor Reformatów w Sztolcenbergu pod Gdañskiem9.

Zapewne pod wp³ywem opinii Franciszka Schultza m.in. wejherowski
proboszcz, ks. Edmund Roszczynialski, podaje, ¿e pierwsz¹pielgrzyrnkê urz¹-
dzili karmelici z Gdañska w 1678 r.; ale poniewa¿ spotka³a siê ona z fanatycz-
nym sprzeciwem innowierców gdañskich, jej organizacj¹ zajêli siê reformaci

z s¹siedniego Sztolcenbergulo.
Ta opinia bardzo siê rozpowszechni³a.
Otó¿ trzeba zauwa¿yæ, ¿e karmelici w pamiêtnym 1678 r. odbyli rzeczy-

wiœcie publiczn¹ procesjê, ale nie a¿ do Kalwarii Wejherowskiej. W dniu 3 maja
tego¿ roku wyruszyli do swego koœcio³a pod wezwaniem œw. Józefa w Gdañ-
sku, ale jedynie do koœcio³a cystersów w Oliwie. Po powrocie procesji zbun-
towani innowiercy wtargnêli do koœcio³a karmelitañskiego, zniewa¿aj¹c Naj-
œwiêtszy Sakrament, niszcz¹c obrazy, r¹bi¹c organy i o³tarze, rani¹c tak¿e
niektórych zakonników l l. Natomiast pozwolenie na za³o¿enie Bractwa Krzy-

¿a Œwiêtego przy klasztorze Reformatów w s¹siednim Sztolcenbergu (o czym
wspomina Fr. Schultz) nosi datê 1719 r., czyli powsta³o ono przesz³o czter-
dzieœci lat póŸniej, i to nie dla zorganizowania czegoœ nowego, lecz dla utrzy-
mania nale¿ytego porz¹dku i w³aœciwej atmosfery pielgrzymkowej we wzno-
wionym w 1715 r. ruchu pielgrzymkowym z koœcio³a Reformatów
w Sztolcenbergu na Wejherowsk¹ Kalwariê. Wydaje siê te¿ ma³o prawdopo-
dobne, ¿eby procesjê pielgrzymkow¹ do Sanktuarium Mêki Pañskiej w Wej-
herowie prowadzonego przez ojców reformatów zapocz¹tkowali w³aœnie kar-
melici z Gdañska, a nie reformaci z s¹siedniego Sztolcenbergu, którzy od
dziesiêciu lat mieli parê kilometrów na po³udnie od karmelitów w³asn¹ pla-

cówkêl2.
Tymi, którzy zapocz¹tkowali pielgrzymowanie na Wejherowsk¹ Kalwa-

riê, byli, moim zdaniem, reformaci ze Sztolcenbergu. Tego zdania jest rów-

9 F. Schultz, Geschichte der Kreise Neustadt und Putzig, Danzig 1907, s. 256-257.
10 E. Roszczynialski, Kalwaria Wejherowska, Wejherowo 1928, s. 15.
II A. Koralewicz, Additament do kronik Braci Mniejszych œw. Franciszka, Warszawa

1722, s. 134; E. Cieœlak, Cz. Biernat, Dzieje Gdañska, Gdañsk 1969, s. 237-240. Po

II wojnie œwiatowej objêli tê placówkê oblaci.
12 Gaudenty A. Kustusz OFM, Czy Koœcierzyna pielgrzymuje od 300 lat na Wejhe-

rowsk¹ Kalwariê, "Studia Pelpliñskie" 1975, s. 343-347; ten¿e, Kalwaria Wejherowska
a Alebander Majkowski, [w:] ¯ycie i twórczoœæ Alabandra Majkowskiego (pod red. J. Bo-
rzvszkowskie[!o). Wejherowo 1997. s. 127-128.



nie¿ dr Józef £êgowski. W artykule pt. Procesja na Kalwariê Wejherowsk¹ ze
Sztolcenberga i Oliwy z 1922 roku pisze, ¿e "zapocz¹tkowanie pielgrzymek
na Kalwariê Wejherowsk¹ wysz³o nie z klasztoru wejherowskiego, lecz z klasz-
toru Reformatów w Sztolcenbergu pod Gdañskiem "13.

Wiele wyjaœnia nam zapis w kronice klasztoru Reformatów w Pakoœci
ko³o Inowroc³awia. Dowiadujemy siê, ¿e po 4 maja 1678 r. nadesz³a do Pako-
œci poczt¹ wiadomoœæ o nies³ychanym spustoszeniu dokonanym w koœciele
i klasztorze karmelitów w Gdañsku przez miejscowych heretyków. W niebez-
pieczeñstwie znalaz³y siê koœcio³y katolickie w mieœcie i poza murami. Magi-
strat gdañski zatroszczy³ siê o ich bezpieczeñstwo w mieœcie i by³y one przez
trzy dni zamkniête. Poza murami miasta sprawa by³a beznadziejna, ale nie
dosz³o do zbeszczeszczenia. Co by³o powodem zaistnia³ej sytuacji? Procesja
w œwiêto Znalezienia Krzy¿a Œwiêtego, zaplanowana przez karmelitów z Gdañ-
ska do koœcio³a Cystersów w Oliwie. Cystersi, zdaniem kronikarza, z myœl¹
o przeszkodzeniu nabo¿eñstwom kalwaryjskim w Wejherowie, postarali siê
o odpust w to œwiêto w swoim koœciele, w nawi¹zaniu do pokoju zawartego w
oliwskim klasztorze Cystersów w³aœnie w dniu 3 maja 1660 r. Gdañszczanie
uznali to œwiêto za œwi¹teczny Dzieñ Modlitwy (Bettag) i uczcili, spo¿ywaj¹c
posi³ek dopiero wieczorem. Cystersi zaprosili karmelitów do swego koœcio³a,
a ci og³osili to z ambony, zachêcaj¹c wiernych do udzia³u w tym œwiêcie.
Wczesnym rankiem w dzieñ Znalezienia Krzy¿a Œwiêtego ludzie z Gdañska
wyszli procesjonalnie i udali siê do Oliwy oddalonej o jedn¹ milê. Wieczo-
rem, kiedy wracali, zabieg³ im drogê ¿o³nierz wys³any przez burmistrza Schre-
dersa z proœb¹, by powstrzymali siê od procesjonalnego powrotu do Gdañska.
Karmelici nie przyjêli sugestii burmistrza, uznaj¹c, ¿e s¹ gotowi na mêczeñ-
stwo za wiarê i na czeœæ Bogarodzicy Dziewicy. Dosz³o do zamieszania: po-
wracaj¹cych z obrazami i chor¹gwiami obrzucono kamieniami, b³otem, drew-
nem i kijami, wiêc uciekli i pochowali siê. T³um urós³ do 30 tysiêcy i zacz¹³
niszczyæ ich koœció³ i klasztor. Tyle relacji kronikarza reformackiego z Pako-
œci pod Inowroc³awieml4. To zatem, co dzia³o siê w 1678 r., by³o zwi¹zane
z pielgrzymk¹ z koœcio³a Karmelitów do koœcio³a Cystersów w Oliwie i po-
wrotu karmelitów z Oliwy.

13 J. £êgowski, Procesja na Kalwariê Wejherowsk¹ ze Sztolcenberga i Oliwy, "G³os

Pomorski" 1922.
14 Kronika pakoska, s. 80.
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Przy omawianiu dziejów tej pielgrzymki ze Sztolcenbergu nale¿y wzi¹æ

pod uwagê przesuniêcie terminu jej organizowania i wskazanie na reforma-
tów sztolcenberskich jako jej organizatorów. Jakkolwiek przesuniêcie termi-

nu nie ustala tym samym daty pocz¹tkowej pielgrzymki, to jednak dowiaduje-
my siê, ¿e kongregacja prowincjalna reformatów zadecydowa³a w 1685 r.,
¿eby procesja gdañska ze Sztolcenbergu, która dot¹d przybywa³a na Wejhe-

rowsk¹ Kalwariê na uroczystoœæ Trójcy Œwiêtej, zosta³a przesuniêta "na nie-

dzielê miêdzy oktaw¹ Wniebowst¹pienia Pañskiego". Dotychczasowy termin
"przeszkadza³ nabo¿eñstwu koœcio³a farskiego i miastu, które na ten dzieñ
walny miewa jarmark"15. Zw~óæmy tu uwagê na u¿ycie nazwy "pielgrzymka
gdañska" i na reakcjê duszpastersk¹ zakonników.

Na pocz¹tku XVIII w., zapewne dla nadania wiêkszego splendoru przy

przywitaniu pielgrzymki gdañskiej ze Sztolcenbergu, ustawiono krzy¿ przy-
dro¿ny pod Wejherowem od strony Gdañska. Zadbali o to miejscowi reformaci.
Istnienie w tym miejscu "murowanego krzy¿a, czyli kaplicy na przywitanie
kompanii z Gdañska", stwierdza siê ju¿ w 1709 r.16 O postawienie krzy¿a

postara³ siê ówczesny gwardian reformatów wejherowskich, o. Jan Kapistran
Czekaiski. Budowa krzy¿a wywo³a³a sprzeciw ze strony proboszcza wejhero-

wskiego, ks. Franciszka W. Ruthena. Swoje racje przedstawi³ on w liœcie pisa-
nym (prawdopodobnie do ordynariusza we W³oc³awku b¹dŸ oficja³a w Gdañ-

sku) nastêpuj¹cymi s³owami: "In legalitate mea 19 praesentis wyszed³szy do
moich Robotników w pole (alium?) ex improvisopostrzeg³em z³o¿one wapno

y ceg³ê przy Goœcieñcu. Pytam siê coby to by³o, biorê wiadomoœæ, ¿e Oycowie
Reformaci in fundo domini}, ale jurisdictione Episcopali, murowany Krzy¿,
czyli Kaplicê na przywitanie Kompani} z Gdañska, murowaæ y stawiaæ ma¿¹.

Infremui ab audita, co czyniæ niewiem, widz¹c niewidzê, s³ysz¹c nies³yszê, bo

tego Osob¹ moi¹ tamowaæ niemogê. Unicum remedium et desperatissima re
arripio. Œciskam Nogi Pañskie, ¿ebrzê mi³osierdzia, abyœ Reverendissime Do-
mine (mnie z Ich Mciami nieporo¿niwszy, bo mi Kontraktu w us³ugach ko-

œcielnych infallibiliter niedotrzymai¹) tym ich te¿ intency¹pomiêsza³, aby ten
Krzy¿, albo Kaplicê, in maximum praejudicium niestawiali, a ie¿eliby iu¿

wystawiony by³, tym czasem poki Pañska authoritas zaydzie, ¿eby reverenter
z³o¿ony y z³omany by³, bo co inde sequite1; czas poka¿e. Experto Reverendissime
Domine credat, lepiey teraz impedire, y znieœæ za swie¿ym excessem, ni¿eli

IS Koralewicz, dz. cyt., s. 151.
16 Liber additamentnrum - ~- 23R
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potym. Si Jus habent ad Capellam, mog¹ y ca³y Koœcio³ wystawiæ, bo tam
dostatek wszelki, ale co z tego bêdzie uwaz Dobrodzieju, nos oportet minui,
illos autem crescere, oni siê murui¹, Weyherowski, y Gorski Koœcio³ cale upada,
a zk¹d poratowac niemam. Ten Krzy¿ nie iest in Via Calvaristica, nec mini-
mum ad Mysterium erectae passionis. Za tym deponenda, bo Nobis pr~ejudi-
ciosa. Je¿eli niedotrzymali Consensum ab Illrmo £oci Ordinario (quod dubi-
to) tedy quodjustumfaciendum. Plenus amaritudine na tê œmia³oœæ to piszê, y
nieprêdzey weso³ego oka miec mogê, az miê Panska rêka, sive in bonum, sive
in malum pocieszy. Oznaymiwszy to, Zalecam siê Panskiey Protekcyi ".

W 1712 r. zdarzy³o siê coœ, co niekorzystnie wp³ynê³o na ruch pielgrzym-
kowy ze Sztolcenbergu do Wejherowa. Pielgrzymka wyruszy³a zapewne jak
zwykle ze Sztolcenbergu nad ranem. Tym razem jednak dosz³o na trasie ju¿
pierwszego dnia do zniewa¿enia ze strony pielgrzymów "predykanta luter-
skiego w jego koœciele". Okolicznoœci, które doprowadzi³y do zajœæ, nie s¹
znane. Je¿eli chodzi o miejscowoœæ, w której mia³y miejsce opisane zdarze-
nia, to wed³ug J. Schwengla chodzi o zbór w Red³owie17. Œledz¹c trasê piel-
grzymkow¹ kampanii sztolcenberskiej, mo¿na ustaliæ, ¿e mog³a siê ona wcze-
œniej zatrzymaæ w Kolibkach na obiedzie, by nastêpnie przez Las Red³owski
pod¹¿aæ do Grabówka w kierunku Wejherowa. I wtedy mog³o dojœæ do wspo-
mnianego zniewa¿enia. Je¿eli natomiast chodzi o winowajców, to autor tej
notatki, o. Aleksy Koralewicz, wini za zajœcia rozszala³ych i rozpustnych lu-
dzi uczestnicz¹cych w pielgrzymce sztolcenberskiej. Dalszych szczegó³ów nie
znamy. Wiêcej natomiast wiadomo o sytuacji, która zaistnia³a w czasie po-
wrotu pielgrzymki. "Pospólstwo gdañskie zbuntowa³o siê by³o na powraca-
j¹cych, tak ¿e ich magistrat [gdañski - G.K.] uspokoiæ nie móg³, dlaczego

ordynowa³ trzy chor¹gwie ¿o³nierzów na rozgromienie ich, je¿eliby co chcieli
czyniæ ". Katolicy obawiali siê powtórzenia wypadków z 1678 r., dlatego te¿
zrezygnowano z uformowania uroczystej procesji p¹tniczej. Obraz pielgrzym-
kowy zostawiono u jakiegoœ pana Ustarbowskiego, a pielgrzymi powrócili
prywatnie do domówl8.

17 G. Schwengel, Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae apparatus pauper subsi-
dia literaria poscens a viris bonis et doctis col/ectus ad interim, 1749, curavit Bruno
Czapla, "Fontes" XVII, Toruñ 1913, s. 407-408. W 1686 r. zbudowano tam zbór ewange-
licki, który otacza³ cmentarz ewangelicki. Zbór ten zachowa³ siê- i stanowi prezbiterium
rozbudowanej w 1947 roku œwi¹tyni katolickiej. Czy mo¿e te¿ w rachubê- wchodziæ ko-
œció³ Matki Bo¿ej Bolesnej w Or³owie, obecnie przy ul. Wielkopolskiej?

18 J( nr" 1""/;('"7 '/7 ,.."t " 1 RR-l RQ
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o nastêpstwach wspomnianego zajœcia dowiadujemy siê z oœwiadczenia
kapitu³y prowincjalnej reformatów z 1713 r. W tym roku pielgrzymka nie
wysz³a z Che³ma (Szto1cenbergu), gdy¿ zosta³a zakazana przez w³adze zakon-
ne, o czym œwiadczy zarz¹dzenie tej¿e kapitu³y. Rozstrzygniêto bowiem, ¿e
"nie nale¿y jej urz¹dzaæ ani ze Sztolcenbergu ani nawet ze wsi Romli [Rumia
- G. K.], sk¹d wyruszy³a w roku ubieg³ym. Pobo¿ny lud mo¿e zawsze wed³ug

swego upodobania odwiedzaæ miejsca œwiête na Wejherowskiej Kalwarii bez
tej okaza³oœci, jaka Braciom Mniejszym nie przystoi, gdy¿, jak wiadomo z do-
œwiadczenia, w czasie takiej pielgrzymki dzia³o siê wiele rzeczy nieodpowied-
nich i nieprzyzwoitych, powoduj¹cych zgorszenie"19.

Ponownie zorganizowano pielgrzymkê w 1715 r. Odpowiedzialni za po-
rz¹dek i nastrój podczas jej trwania musieli siê opowiedzieæ za zapobiega-
niem okazji "do konfuzji i turbacji".

3. Czasy powstania Bractwa Krzy¿a Œwiêtego

Prawdopodobnie wtedy zrodzi³a siê myœl o za³o¿eniu Bractwa Krzy¿a
Œwiêtego. Bractwo mia³o przede wszystkim za cel zadbaæ o w³aœciwy charak-
ter pielgrzymki na Wejherowsk¹ Kalwariê. Tym samym organizowanie piel-
grzymki nabra³oby mocy wobec praw cywilnych. Biskup Konstanty Felicjan
Szaniawski, ordynariusz w³oc³awski i pomorski, zezwoli³ w dniu l lipca 1719 r.
na za³o¿enie przy koœciele reformatów sztolcenberskich wspomnianego Brac-
twa Krzy¿a Œwiêtego. Z tej okazji biskup prosi wszystkich promotorów, zain-
teresowanych i zelatorów, przede wszystkim zaœ wizytatora generalnego za-
konu, o. Mansweta Forschaua, by poparli skutecznie utworzenie bractwa
i doprowadzili do uzyskania dokumentów erekcyjnych wed³ug prawa i zwy-
czaju. Powy¿szy dokument, wystawiony w dniu 1 lipca 1719 r. w Gdañsku,
nosi podpis Jakuba Bernarda Krolaua, surogata, a nadto zawiera uwierzytel-
nienie zgodnoœci z orygina³em2O. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e pocz¹tkowo mieli-
œmy do czynienia z Bractwem zrzeszaj¹cym cz³onków "totius Catholicae
Comrnunitatis Gedanensis et extra Civitatem existensis", nie rozró¯niaj¹cym

19 Tam¿e; Kronika pakoska, s. 454.
20 Kilka dokumentów zwi¹zanych z Bractwem Krzy¿a Œwiêtego umieœci³ ks. A. Miihl

w dodatku wydanej kalwaryj ki w jêzyku niemieckim. Nosi ona tytu³ Kalvarien = Biichlein

zum Gebrauch be¿ der Wallfahrt auf die Kalvarienberge be¿ Neustadt Wstp7:, Danzig
(nic 1 RRQ) ~ ihO-ihl nr7vn tr7PI'i
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grup jêzykowych. Pocz¹tkowo zasiêg rekrutacji do Bractwa obejmowa³ za-
tem Gdañsk i okolicê. Tym samym celem co Bractwo byli zapewne zaintere-
sowani mieszkañcy tak¿e innych miast czy parafii pielgrzymuj¹cych do Wej-
herowa. Zasiêg dzia³alnoœci tego Bractwa nie jest nam jednak znany
w szczegó³ach.

Wiadomo jednak, ¿e sprawy narodowoœciowe wœród jego cz³onków za-
czê³y odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê. Œwiadcz¹ o tym Akta Bractwa Drogi Krzy-
¿owej przy koœciele Reformatów w Sztolcenbergu pod Gdañskiem21 i Akta
Bractwa Œwiêtego z 1772 r. oraz inne (1830,1835)22. Zwróci³ na to uwagê
Józef £êgowski, korzystaj¹c z zachowanego protokolarza tego Bractwa (do-
kumenty pochodz¹ z XVIII i XIX w.).

Z memoria³u o. Innocentego Leskiego, cytowanego przez J. £êgowskie-
go, dowiadujemy siê wielu cennych szczegó³ów o obrazie pielgrzymkowym.
Ufundowa³ go wspomniany ju¿ Jan Ignacy B¹kowski (+ 1679). Przed tym ob-
razem "najwiêksze bywa³o nabo¿eñstwo do Najœwiêtszej Panny" i pod prze-
wodnictwem tego obrazu odbywa³y siê od samego pocz¹tku procesje do Wej-
herowa na uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego. Pocz¹tkowo ów obraz
by³ wspólny dla polskiej i niemieckiej grupy pielgrzymkowej. Niemiecka grupa
zaczê³a u¿ywaæ innego obrazu na pocz¹tku XVIII w., jeszcze d³ugo id¹c wspól-
nie z polskimi pielgrzymkami w uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego.
To siê zmieni³o w 1752 r.23

Regulamin Bractwa Krzy¿a Œwiêtego by³ co jakiœ czas przedmiotem po-
nownych obrad i nowych ustaleñ.

Jeszcze okresu wspólnego pielgrzymowania obu grup narodowoœciowych
dotyczy relacja o. A. Koralewicza, w której zaznaczy³, ¿e na Wejherowskiej
Kalwarii " wielkie bywaj¹ konkursy na Œw. Krzy¿ i na Œw. Trójcê, a osobliwie
na œwiêto Wniebowziêcia Pañskiego przychodz¹ pieszo po szeœæ mil ze Sztol-

cenberga dwie publiczne i solenne procesje, albo kompanie polska i niemiec-
ka, które zwyczajnie prowadz¹ ojcowie nasi w wielkim porz¹dku, na których
widok z miasta Gdañska wiele wychodzi ludzi i pilno siê przypatruj¹ ceremo-
niom i porz¹dkom katolickiego nabo¿eñstwa "24. Szeœæ mil, o których tu mowa,
równa siê 45 km, gdy¿ mila polska równa siê siedmiu wiorstwom, a te 7467 m

21 TN inw. 163.
22 TN inw. 260.
23 Treœæ memoria³u cytujê za £êgowskim, Procesja na Kalwariê Wejherowsk¹.
24 Koralewicz- dz cvt ~- 40.



(6 x 7467 = 44,802 km). Wzmianki o "wielkim porz¹dku" wydaj¹ siê nawi¹-
zywaæ do wydarzeñ z 1678 r. oraz 1712 r.

Dla pokrycia kosztów organizacyjnych Bractwo Krzy¿a Œwiêtego otrzy-
ma³o pozwolenie na urz¹dzenie kolekty domowej, które podpisa³ oficja³ gdañ-
ski, Piotr Pawe³ Sikorski, w dniu 27 paŸdziernika 1945 r.25 Zbiórka pieniê¿na
po domach mog³a byæ przeprowadzona w Gdañsku i w diecezji pomorskiej
(równoznaczne z archidiakonatem pomorskim, czyli gdañskim). Zbieranie
pieniêdzy mia³o rozwi¹zaæ k³opoty finansowe zwi¹zane z organizowaniem
pielgrzymek (np. odp³atnoœæ orkiestry, tragarzy feretronów, furmanek). Brac-
two opiekowa³o siê kosztownym obrazem w ramach z poz³acanej miedzi,
przedstawiaj¹cym Matkê Bo¿¹ w srebrnej, suto poz³acanej sukience i anio³a
prowadz¹cego dziecko, jak równie¿ licznymi wotami. Do Bractwa Krzy¿a
Œwiêtego nale¿a³y tak¿e chor¹gwie, dwa kot³y i inne instrumenty muzyczne26.

W 1752 r. po raz pierwszy pielgrzymka ze Sztolcenbergu podzieli³a siê.
Na uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego wyruszy³a kompania polska bez
udzia³u pielgrzymów nale¿¹cych do niemieckiej grupy Bractwa Krzy¿a Œwiê-
tego. Ci obrali inny termin pielgrzymowania, a mianowicie dzieñ œwiêtych
aposto³ów Filipa i Jakuba, przypadaj¹cy wówczas na l maja27.

Ka¿da kompania zabiera³a na pielgrzymkê zakonników ze sztolcenber-
ski ego klasztoru: jednego jako kaznodziejê, a drugiego jako promotora Brac-

twa Krzy¿a Œwiêtego, który otacza³ je duchow¹ opiek¹28.
Podczas pielgrzymek przestrzegano naj surowiej dobrych obyczajów. Za-

kazane by³y wszelkie rozmowy o sprawach powszednich, a tym bardziej p³o-

che ¿arty pomiêdzy osobami ró¿nych p³ci29.

2S P. Czaplewski, ~kaz oficJa³ów gdañskich i pomorskich od 1467-18241:, "Rocz-
niki Towarzystwa Naukowego w Toruniu", R. XIX, Toruñ 1912, s. 96-98, 99-100. Przed
objêciem oficja³atu by³ proboszczem na Oksywiu i w Chyloni, a tak¿e w Pucku.

26 £êgowski, Procesja na Kalwariê Wejherowsk¹...
27 T~n¿e. Wynika to z memoria³u o. Innocentego Leskiego, pisanego w dniu 26 stycznia

1753 r.
28 Ten¿e.
29 Ten¿e. Autor nadto wspomina, ¿e najstarszy regulamin zawiera nieco dziwnie dzi-

siaj brzmi¹cy punkt: "¯eby siê ¿adna niewiasta do obrazu nie interesowa³a ani siê go
rêk¹ dotknê³a, wyj¹wszy dwie, które by pan prefekt procesji na to wysadzi³ albo zawo-
³a³ ". Druga czêœæ zdania, zaczynaj¹ca siê od s³owa "wyj¹wszy", zosta³a ju¿ w samym
dokumencie skreœlona. Pierwsza czêœæ zdania natomiast powtarza siê i w nastêpnych re-
gulaminach. Po dziœ dzieñ ciê¿ki obraz oliwski nios¹ jedynie mê¿czyŸni.
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Bractwo Krzy¿a Œwiêtego mia³o okreœlon¹ strukturê organizacyjn¹. Sk³a-
da³o siê z dwunastu mê¿czyzn, wœród których czterech by³o urzêdnikami (pod-
prefekt, wiceprefekt, podskarbi i podskarbi koœcielny) i dwóch marsza³kami.
Urzêdnicy zajmowali siê przygotowaniem do pielgrzymki. Na tydzieñ przed
ni¹ prosili ksiê¿y proboszczów gdañskich o og³oszenie terminu wyjœcia piel-
grzymki, starali siê o kwatery i noclegi, dbali o zgodny z regulaminem porz¹-
dek pielgrzymki, opiekowali siê obrazem i wotami. Marsza³kowie w specjal-
nych strojach utrzymywali porz¹dek w trakcie jej trwania. Bractwo
dysponowa³o tak¿e chor¹gwiami, dwoma kot³ami i innymi instrumentami mu-

zycznymi3O.
Bractwo Krzy¿a Œwiêtego nie przetrwa³o swej po¿ytecznej dzia³alnoœci

mimo zniszczenia koœcio³a Reformatów w Sztolcenbergu na pocz¹tku XIX w.
Przyjmowaniem nowych cz³onków zaj êli siê reformaci wejherowscy, jak o tym
œwiadczy dokument wpisu do Bractwa Krzy¿a Œwiêtego z l maja 1844 r.,
podpisany w Wejherowie przez o. Narcyza Piotrkowskiego3!.

Paramenty i inne u¿ywane w czasie procesji rzeczy nale¿¹ce do Bractwa
Krzy¿a Œwiêtego przechowywano pocz¹tkowo w koœciele pojezuickim w Sta-
rych Szkotach (obecnie Orunia, koœció³ œw. Ignacego), a potem w majesta-
tycznym koœciele po cysterskim w Oliwie. Zarz¹d Bractwa Krzy¿a Œwiêtego
istnia³ nadal, opiekuj¹c siê wspomnianymi rzeczami u¿ywanymi w czasie piel-
grzymki, a cz³onkowie Bractwa byli mê¿ami zaufania i s³u¿yli pomoc¹ pro-
motorowi (czyli duchownemu przewodnikowi) w zewnêtrznym organizowa-
niu i prowadzeniu pielgrzymki.

Dzieje i dzia³alnoœæ Bractwa Krzy¿a Œwiêtego by³y skrzêtnie notowane
i czêœæ zapisków uda³o siê odnaleŸæ. Odnalezienie innych dostarczy³oby dal-
szego, cennego materia³u, mog¹cego s³u¿yæ do przedstawienia zas³ug organi-
zacyjnych tego Bractwa i uzupe³ni³oby znajomoœæ ruchu pielgrzymkowego
w ogóle, a w szczególnoœci ze Sztolcenbergu, a potem z Oliwy. Pierwotny
trakt pielgrzymki prowadzi³ przez Sopot, Kolibki, Gdyniê, Chyloniê, Zagórze
do Wejherowa. W jedn¹ stronê pielgrzymka trwa³a dwa dni. Na noc zatrzy-
mywa³a siê w Zagórzu.

W 1748 r. Piotr Jerzy Przebendowski (+ 1755), pierwszy z Przebendow-
skich na dziedzictwie po Wejherach, Radziwi³³ach i Sobieskich, podj¹³ siê bu-
dowy specjalnej kaplicy w Zagórzu dla przechowywania feretronu i chor¹gwi.~

30 Ten¿e. Stroje marsza³ków i tragarzy kot³ów z pocz¹tków XX wieku zachowa³y siê

na zdjêciach. Zob. Roszczynialski, dz. cyt.
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Z kaplicy w tej miejscowoœci korzystali pielgrzymi kompanii polskiej oraz nie-
mieckiej. Kaplica zosta³a dziêki staraniom o. Ambro¿ego Lewa1skiego odno-
wiona w 1887 r.32 W okresie miêdzywojennym by³a w³asnoœci¹ bractw p¹tni-
ków oliwskiego i wejherowskiego, a nadzór sprawowa³ miejscowy proboszcz
rumski33. Wzmianka o bractwie tyczy siê zapewne Bractwa Krzy¿a Œwiêtego
w Szto1cenbergu. W okresie okupacji, gdy zamar³ ruch pie1grzyrnkowy, oraz
tu¿ po drugiej wojnie œwiatowej, gdy szlak pielgrzymi zosta³ zmieniony, kaplica
zaczê³a coraz bardziej podupadaæ, a¿ rozebrano j¹ do fundamentów. Istnieje
jednak¿e zdjêcie przedstawiaj¹ce wygl¹d tej¿e kap1icy34. Do dzisiaj owo miej-
sce, tzn. oœmiok¹tny kszta³t (octogen) fundamentów oraz krzy¿ przydro¿ny na
przyleg³ym placu, przypomina czasy o¿ywionego ruchu pie1grzyrnkowego.

Z podobnych wzglêdów powsta³ w 1763 r. jednonawowy koœció³ek pod
wezwaniem œw. Józefa w Ko1ibkach, konsekrowany w rok póŸniej. Fundatorem
by³ JózefPrzebendowski (+ 1775), najwiêkszy w³aœciciel ziemski w Prusach
Zachodnich35. Gdy pod koniec XVIII w. koœció³ek ten sta³ siê fili¹ parafii
chwaszczyñskiej, zosta³ powiêkszony. Uda³o siê odnaleŸæ kilka zdjêæ pozwala-
j¹cych na ustalenie jego wygl¹du, bo i ten obiekt sakralny ju¿ dzisiaj nie istnieje.

4. Wp³yw rozbiorów Polski na ruch pielgrzymkowy

W wyniku pierwszego rozbioru Polski Wejherowo oraz Sztolcenberg, miej-
sce wymarszu pielgrzymki gdañskiej, znalaz³y siê pod zaborem pruskim.
W 1772 r. Prusacy zak³adaj¹ nawet konkurencyjne dla Gdañska "Królewskie
Miasto Sztolcenberg", obejmuj¹ce równie¿ osady: œw. Wojciech, Stare Szko-
ty i Siedlce36. Je¿eli ogólnie fakt znajdowania siê obu miast pod zaborem nie

31 Miihl, dz. cyt., s. 363, przyp. szósty.
32 Roszczynialski, dz. cyt., s. 5. Ojciec Ambro¿y Wawrzyniec Lewalski urodzi³ siê

27 maja 1842 r. we wsi Ba³ówki Du¿e. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 1 grudnia 1872 r.
w £¹kach Bratjañskich. Zmar³ 23 grudnia 1924 r. w Swarzewie. Zob. Gaudenty A. Ku-
stusz OFM, Ojciec Ambro¿y Lewaiski duszpasterz i patriota, [w:] Wejherowo, dzieje,
kultura iœrodawisko, Wejherowo 1993, s. 179-188.

33 Diecezja che³miñska, Pelplin 1928, s. 738-739.
34 Zarys dziejów Rumi, pod red. J. Banacha, Rumia 1994, aneks zdjêciowy.
35 Nale¿a³oby wyjaœniæ, czy w tzw. wejherowskiej linii, czy sopockiej? Wybór patro-

na kaplicy sugeruje sopock¹, czyli Józefa Antoniego Przebendowskiego, który 21 lipca
1774 r. odkupi³ dobra wejherowskie od swego kuzyna, Ignacego Przebendowskiego. Zob.
Schultz, dz. cyt., s. 275-276. Diecezja..., s. 756-757.

36 E. Rozenkranz, Napoleoñskie Wolne Miasto Gdañsk, Gdañsk 1980, s. 10.



s³u¿y³ katolickoœci tych terenów, mimo deklaracji nadkomisarza Kummera
z 16 marca 1773 r. co do mo¿liwoœci kontynuowania pielgrzymek ze Sztol-
cenbergu do Wejherowa37, to w szczególnoœci móg³ mieæ ujemny wp³yw na
frekwencjê polskiej grupy gdañszczan w pielgrzymowaniu do miejscowoœci
Neustadt(nazwa dla Wejherowa w okresie zaboru purskiego).

Najstarszy z dotychczas odnalezionych wejherowskich modlitewników
kalwaryjskich w jêzyku polskim, pochodz¹cy z 1785 r., okazuje siê m.in. wielce
po¿yteczny dla ustalenia pierwotnego traktu pielgrzymkowego ze Sztolcen-
bergu na Kalwariê Wejherowsk¹ z okazji œwiêta Wniebowst¹pienia Pañskie-
go w drugiej po³owie XVIII w. Na te wiadomoœci z kalwaryj ki zwróciæ nale¿y
szczególn¹ uwagê, bo istnieje przypuszczenie, ¿e mo¿e ona byæ przedrukiem
z 1717 r. Pozwalaj¹ nam one odtworzyæ przebieg wspomnianej pielgrzymki
nawet z pocz¹tku XVIII w. Dok³adny opis traktu w³aœnie pielgrzymki gdañ-
skiej, prowadzonej przez reformatów ze Sztolcenbergu, wskazuje tak¿e na
szczególn¹ rolê tej kompanii wœród innych.

Oprócz przebiegu jej trasy z lat osiemdziesi¹tych XVIII w. mo¿na odtwo-
rzyæ tak¿e zestaw nabo¿eñstw, modlitw i pieœni sk³adaj¹cych siê na formowa-
nie prze¿yæ religijnych w czasie pielgrzymki do Wejherowa.

Dwudniowy trakt zaczyna³ siê w Sztolcenbergu i prowadzi³ przez Stryz
(wzglêdnie Stry¿) do Oliwy. Wymieniona miejscowoœæ (Stry¿ wzglêdnie Stryz)
jest chyba identyczna z póŸniejszymi Strzy¿a Górna i Strzy¿a Dolna38. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e pielgrzymka nie wchodzi³a do Gdañska, lecz pod¹¿a³a od
razu na Oliwê przez Strzy¿ê (obecnie czêœæ Wrzeszcza na pó³noc od centrum)

w kierunku Brêtowa.
Przystanki (stacje) i nabo¿eñstwa nastêpowa³y w takiej kolejnoœci:

stacja I - w Oliwie, w drodze odmawiano ró¿aniec o Imieniu Pana

Jezusa (w trzech czêœciach)
stacja II - w Górach Kolibskich, godzinki o Panu Jezusie
stacja III - w Kolibkach (obiad), litania do Wszystkich Œwiêtych
stacja IV - w Red³owskim Lesie
stacja V - w Grabowce (podwieczorek), litania o Mêce Pana Jezusa
stacja VI - w Lesie RomeIskim, koronka do Najœwiêtszej Maryi Panny
stacja VII - w Zagórzu (nocleg), obraz wstawiano do kaplicy

37 Miihl, dz. cyt., s. 361.
38 H. Gómowicz, Z. Brocki, Nazwy miast Pomorza Gdañskiego, Wroc³aw- Warsza-

w~-K r~kñw-r.ci~ñ~k 1 Q7R ~ ~ 1-52
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stacja VIII - rano nastêpnego dnia godzinki o Niepokalanym Poczêciu Naj-

œwiêtszej Maryi Panny i litania o Najœwiêtszej Maryi Pannie
stacja IX - w Redzkim koœciele, msza œw., litania o Imieniu Jezusowym
stacja X - w Lesie Œmiechowskim
stacja XI - przy bramie przed Wejherowem wita przybywaj¹cych proce-

sja wejherowska z koœcio³a klasztornego; wyg³asza siê dwie

ekshorty
stacja XII - koœció³ek Reformatów, godz. l4O0ekshorta, wymarsz z Góry

Kalwaryjskiej.
Dwudniowy natomiast powrót przebiega³ nastêpuj¹co:
stacja I - po¿egnanie po po³udniu przy bramie pod Wejherowem, gdzie

wyg³aszano dwie ekshorty; kolejne stacje - w Lesie Œmiechowskim (podwie-

czorek), w lesie za Red¹, w Zagórzu (nocleg), w Lesie Romeiskim, w Chyloni
(msza œwiêta), w Grabowce (œniadanie), przed Red³owem, za Kolibkami w So-
pockim Lesie, w Oliwskim Lesie (ekshorta), w Oliwie (obiad i ponownie eks-
horta), ostatnia natomiast stacja (dwunasta) - w koœciele sztolcenberskim,

gdzie przywitanie nastêpowa³o ekshort¹. Nawet tak ogólnikowo przedstawio-
ny harmonogram pielgrzymki, bêd¹cy jedynie wyliczeniem postojów, nabo-
¿eñstw, iloœci wyg³oszonych kazañ oraz rozmyœlañ czytanych czy œpiewanych
pieœni, ju¿ pozwala zdaæ sobie sprawê z formacyjnej mocy i oddzia³ywania
pielgrzymki na Kalwariê Wejherowsk¹. Zarówno w drodze do Wejherowa jak
w drodze powrotnej, na trasie prawie 50 km w jedn¹ stronê, by³o jedenaœcie

postojów.
Pod koniec XVIII w. przebywaj¹cy w klasztorze sztolcenberskim o. Pela-

giusz Owsieniecki wœród opublikowanych kazañ (trzy tomy) umieœci³ tak¿e
kazanie wyg³oszone na przywitanie pielgrzymów sztolcenberskich wracaj¹-
cych z Wejherowa39. Warto zatrzymaæ siê d³u¿ej nad treœci¹ tego kazania, z³o-
¿onego z trzech czêœci. Oddaje ono klimat problemów zwi¹zanych z duszpa-
sterstwem pielgrzymkowym i kalwaryjskim na terenach znajduj¹cych siê pod

znacznym wp³ywem protestantów.
Kaznodzieja, witaj¹c "przezacn¹ kompaniê z drogi krzy¿owej powraca-

j¹c¹', pos³u¿y³ siê Paw³owymi s³owami: "Witaj¹ was wszystkie koœcio³y Chry-
stusa" (Rz 16, 16). Akcentuj¹c fakt, ¿e "wszystkie koœcio³y" witaj¹ powraca-

39 A. Mañkowski, Dzieje drukarstwa i piœmiennictwa polskiego w Prusach Zachod-

nich wraz ze szczegó³ow¹ bibliografi¹ druków polskich zachodnio-pruskich, "Roczniki
TNT", R. XVIII. 1911. s. 104-105.



j¹cych, rozró¿ni³ kolejno radoœæ okazan¹ przez ludzi pobo¿nych, lud pobo¿ny,
nastêpnie przez Koœció³ Wojuj¹cy oraz Koœció³ Triumfuj¹cy.

Radoœæ pierwszych opisa³ nastêpuj¹co:
" Oto ze wszystkich parafii tutejszych lud pobo¿ny z domów wyszed³ na

przywitanie was i skoro ujrza³ z daleka id¹ce z wami chor¹gwie, natychmiast
z radoœci rozp³ywa³o siê Serce Jego, ¿e ju¿ przywita swoich prawowiernych
wspó³braci w Chrystusie, którzy w sercach swoich nosz¹ oznaczone przez cho-
r¹gwie zwyciêstwo Œwiata, Cia³a i Czarta ". Z bliska zauwa¿alny" rzêsisto
p³yn¹cy pot po opalonych od s³oñca i zabrudzonych od kurzu twarzach wa-
szych "pobudza witaj¹cych do modlitwy i do ³ez pokutnych.

Z innych powodów wyra¿a swoj¹ radoœæ Wojuj¹cy Koœció³, czyli zgro-
madzenie wiernych w jednoœci nauki i sakramentów pod najwy¿szym rz¹dem
Ojca Œwiêtego jako prawdziwego na ziemi nastêpcy Chrystusa ¿yj¹cego. Ono
objawia swoj¹ radoœæ z podwójnego powodu. Kiedy dla niektórych chrzeœci-
jan nauka o odpustach by³a przyczyn¹ oderwania siê od Koœcio³a, to w przy-
padku pielgrzymów móg³ kaznodzieja powiedzieæ: "Wy nie ¿a³owaliœcie kosz-
tów wy¿ywienia siebie i z utrudzeniem cia³a chodz¹c po górach i do³ach
kalwaryjskich szukaliœcie tego nieoszacowanego skarbu Chrystusowych za-
s³ug, czyli œwiêtych odpustów dla wzmocnienia duszy". Kiedy niektórzy chrze-
œcijanie twierdz¹ omylnie, ¿e mêka Chrystusowa, jako ¿e w nieskoñczon¹
zas³ugê dostateczna g³adzi grzechy bez osobistej pokuty, to zwracaj¹c siê do
pielgrzymów powracaj¹cych, kaznodzieja móg³ zauwa¿yæ: " Tedy wy bez za-
wodu oczywist¹ katolick¹ prawdê dowodzicie skutkiem... ".

Wreszcie nasz kaznodzieja okreœli³ radoœæ Koœcio³a Triumfuj¹cego: "Ja-
kie¿ tam dziœ musi byæ wesele, kiedy nie jeden ale kilkaset przysz³o pokutuj¹-
cych ludzi, a przysz³o nie potajemnie lecz w publicznej procesji, œpiewaj¹c
i dziêkuj¹c Bogu za przywrócon¹ ³askê ". Przyrówna³ tê radoœæ do tej, jakiej
doœwiadczy³ syn marnotrawny ze strony ojca. Ten fragment koñczy s³owami:
"Zapomnijcie tu proszê podbicia nóg waszych i boleœci krzy¿ów, a w sk³onie-
niu serdecznym powinn¹ okazuj¹c wdziêcznoœæ, przed Bogiem upokorzcie siê,
gdy was tak witaj¹ wszystkie koœcio³y Chrystusowe".

Po czêœci stanowi¹cej przywitanie kaznodzieja przeciwstawi³ siê prze-
strogom wyg³aszanym przez innowierców odradzaj¹cych i oœmieszaj¹cych
w ogóle pielgrzymowanie, w tym i pielgrzymkê do Wejherowa. Przypomnia³,
¿e pielgrzymowanie jest znane w Starym Testamencie. "Gdy wiêc i wy Kato-
licy [pyta siê o. P. Owsieniecki] z miejsc odleg³ych idziecie na Œwiête miejsca
szczególniejszym sposobem od Boga obrane, bo cudami ws³awione, mo¿esz
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kto rozumnie pró¿niactwem albo zabobonnoœci¹ nazwaæ?" I powiada: "Nie
tylko taka podró¿ chwalebna, ale te¿ dla was po¿yteczna jest". I dodaje: "Aja-
kiej¿e tedy naganie podpadaæ mo¿e nasza daleko l¿ejsza na Kalwariê podró¿
[l¿ejsza w porównaniu z Chrystusem - G. K.], któr¹ dobrowolnie czynimy

z mi³oœci Chrystusa ju¿ to dla znalezienia w pokusie dusz w³asnych, ju¿ to na
jakie¿kolwiek zawdziêczenie Jego dla nas krwawej podró¿y? Zaiste nie tylko
dla nas lecz do wszystkich bez ró¿nicy chrzeœcijan zdaje siê mówiæ sam Chry-
stus: kto chce iœæ za mn¹ i moim torem zbawienie pozyskaæ, niech¿e weŸmie
krzy¿ swój i ze mn¹ na Kalwariê pójdzie. [...] Albo gdy nie mo¿e dŸwigaæ
krzy¿a ze mn¹ dla okupu swego, niech¿e przynajmniej (gdy mu czas pos³u¿y)
te krzy¿owe miejsca odwiedza, aby siê st¹d nauczy³, jak ostro¿nie ma chodziæ
w drodze zbawienia, et sequatur me ". Z obszernego fragmentu broni¹cego
pielgrzymowania do miejsc œwiêtych, w tym i na Wejherowsk¹ Kalwariê,
wynika, ¿e chrzeœcijanie protestanci mogli byæ tymi, którzy odradzali prakty-
kowania tego rodzaju pielgrzymek.

Trzecia czêœæ kazania zawiera zachêtê do wytrwania w dobrym. Kazno-
dzieja zauwa¿y³ m.in.: "Gdybyœcie teraz chrzeœcijanie do od¿a³owanych po-
wrócili zbrodni, tedy znakiem by by³o, ¿e na Kalwarii ubolewaliœcie w praw-
dzie nad cierpi¹cym Chrystusem, ale nie szczerze, bo Go powtórnymi
grzechami, trybem ¿ydowskim chcielibyœcie mêczyæ". Do zamêczonego Chry-
stusa jako do filaru naszej sta³oœci uciekamy siê - zachêca³ o. P. Owsieniecki.

Sam w czasie kazania odmówi³ nastêpuj¹c¹ Koœcio³a Œwiêtego modlitwê:
"Proszê Ciê najs³odszy Panie Jezu Chryste, aby mêka twoja by³a dla mnie

moc¹, któr¹ bym by³ utwierdzony i obroniony. Rany twoje niech mi bêd¹ po-
karmem i napojem, bym by³ nimi zasilony i napojony! Wylanie krwi twojej
niech mi bêdzie obmyciem wszystkich nieprawoœci moich! Œmieræ twoja niech
mi bêdzie wiekuist¹ chwa³¹! W ca³ej Mêce twojej niech znajdujê orzeŸwienie,
radoœæ, zdrowie i s³odycz Sercu mojemu! Który ¿yjesz i królujesz na wieki".

Po kazaniu nast¹pi³o odœpiewanie suplikacji i b³ogos³awieñstwo Najœwiêt-
szym Sakramentem, które kaznodzieja nazwa³ "ostatnim tej podró¿y b³ogo-
s³awieñstwem"4o. W czasie przemówienia pad³y dwa razy wzmianki o Brac-
twie Krzy¿a Œwiêtego w s³owach "przezacne drogi krzy¿owej Bractwo" czy

"bracia drogi krzy¿owej"41.

40 Ks. Pelagiusz Owsieniecki z Zakonu œw. Ojca Franciszka Reformatów. Kazania

przygodne po ró¿nych mieyscach publicznych miane, Gdañsk 1799, s. 378-394.
41 Tam¿e.



Na pocz¹tku XIX w. nast¹pi³y czasy niespokojne dla reformackiej pla-
cówki w Che³mnie. W nocy z 9 na 10 marca 1807 r. klasztor wraz z koœcio³em
w Che³mnie zosta³ podpalony przez ¿o³nierzy pruskich broni¹cych Gdañska.
Zakonnicy uratowali jedynie rzeczy koœcielne, dokumenty i inne wiêkszej wagi
rzeczy. Zamierzali udaæ siê "na Szotland do collegium pojezuickiego, ale nie
dozwolono". Po przenocowaniu w pa³acu Trembeckiego w Nowych Ogro-
dach dwaj zatrzymali siê u dominikanów, dwaj u ksiê¿y brygitanów, reszta po
wsiach na kapelaniach42. W klasztorze Dominikanów schronili siê ojcowie
Laurenty K¹cki, gwardian klasztoru i definitor prowincji, oraz o. Ksawery43.

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w tej zawierusze wojennej ani niemiecka grupa
pielgrzymów na uroczystoœæ œwiêtych aposto³ów Filipa i Jakuba (1 maja), ani
polska grupa na uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego (7 maja) nie
wyruszy³y ze Sztolcenbergu do Wejherowa. Kapitulacja Gdañska zosta³a pod-
pisana 24 maja 1807 r. w uroczystoœæ Trójcy Œwiêtej. Wydaje siê s³uszne przy-
puszczenie, ¿e rozproszenie zakonników sztolcenberskich i stan wojenny unie-
mo¿liwi³y zorganizowanie Bractwom w danym roku procesji modlitewnych
do Kalwarii Wejherowskiej.

Po zdobyciu Gdañska przez wojska francuskie reformaci wraz z polskimi
oddzia³ami wrócii do zniszczonego klasztoru i dŸwignêli go z ruin w takiej
czêœci, ¿e zamieszkaæ w nim mog³o siedmiu zakonników. Do 1813 r. zdo³ano
odbudowaæ tak¿e koœció³. W tym¿e roku powtórzy³a siêjednak historia sprzed
oœmiu lat. Tym razem atakowa³a armia rosyjska, a wojska francusko-polskie
broni³y Gdañska. Klasztor wraz z koœcio³em i innymi zabudowaniami zosta³
zniszczony. Zakonnicy opuœcili to miejsce44. Wydarzenia te mia³y zapewne
znowu przejœciowy wp³yw na ruch pielgrzymkowy do Wejherowa.

5. Wejherowo w nowych granicach administracji koœcielnej
(archidiakonat pomorski samodzielny, a potem w granicach diecelji
che³miñskiej)

Trwaj¹ rz¹dy pruskie. Dotychczasowy zwi¹zek z diecezj¹ w³oc³awsk¹
utraci³ archidiakonat pomorski ju¿ w 1818 r., kiedy Pius VII utworzy³ zeñ

42 W. Wolski, Wizerunek nieszczêœliwoœci wojny... okazany wraz z oblê¿eniem Gdañ-

ska, 1810, "Roczniki TNT", R. XVI, 1909, s. 123-125 oraz "Roczniki TNT", R. XVIII,
1911, s. 24.

43 Ten¿e, Wizerunek nieszczêœliwoœci wojny..., "Roczniki TNT", R. XVI, 1909, s. 146.
44 Trybaiski, art. cyt., s. 172.
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osobny wikariat apostolski, którego administracjê powierzy³ dotychczasowe-
mu oficja³owi pomorskiemu, Stanis³awowi Roso³kiewiczowi, proboszczowi
przy Królewskiej Kaplicy w Gdañsku45.

Czêste polityczne zmiany w ostatnich dziesiêcioleciach, towarzysz¹ce im

wrzawy wojenne, krêpowanie biskupów w³oc³awskich w decyzjach dotycz¹-
cych niekiedy nawet nagl¹cych potrzeb, doprowadzi³y do rozprzê¿enia hie-

rarchicznej ³¹cznoœci i rozluŸnienia karnoœci wœród duchowieñstwa. Dosz³y
do tego te¿ sprawy kasacji klasztorów. St. Roso³kiewicz zwo³a³ swych dzieka-

nów do Gdañska (24 XI 1819 r.), postanawiaj¹c najpotrzebniejsze ustawy za-
radcze. Do czasu powierzony mu wikariat apostolski z³o¿y³ w 1824 r. na rêce

urzêdu biskupiego w Pelplinie, utworzonego na mocy bulli papieskiej De sa-

lute animarum z dnia 16 lipca 1821 r.46.
W spomniany archidiakonat zosta³ w³¹czony do diecezji che³miñskiej. Nowe

granice diecezji che³miñskiej uzasadnia³y przeniesienie stolicy biskupiej z Che³m-

¿y do Pelplina, do skasowanego przez rz¹d opactwa cysterskiego, którego wspa-
nia³y koœció³ sta³ siê katedr¹47. Pierwszym biskupem znacznie powiêkszonej
diecezji che³miñskiej zosta³ Ignacy Stanis³aw Mathy (1824-1832).

Czy to mia³o jaki wp³yw na ruch pielgrzymkowy do Wejherowskiej Kal-
warii? Rz¹dów pruskich ogólnie nie cechowa³a propolska i prokatolicka poli-
tyka. Na ile ka¿dorazowy biskup che³miñski wychodzi³ obronn¹ rêk¹ z polity-

ki antyzakonnej rz¹du, na tyle mia³o to wp³yw na wszystko, co dzia³o siê
z zakonn¹ placówk¹ reformatów w Wejherowie i Kalwari¹, bêd¹c¹ pod ich
opiek¹. Tereny pielgrzymuj¹cych do Wejherowa przesz³y w ca³oœci w granice
nowej diecezji, która nie mia³a wtedy innego sanktuarium Mêki Pañskiej ni¿

wejherowskie.

6. Pielgrzymka oliwska kontynuatork¹ sztolcenberskiej

Po zburzeniu klasztoru Reformatów w Sztolcenbergu podczas oblê¿enia
Gdañska przez wojska rosyjskie w 1813 r. zakonnicy zrezygnowali z odbudo-
wy tej placówki. Cenne feretrony, pochodz¹ce jeszcze z pocz¹tkowego okre-
su urz¹dzania pielgrzymek do Wejherowa, oraz stroje i inny sprzêt pielgrzym-

45 A. Hi1debrandt, Wiadomoœci niektóre o dawniejszym archidiakonacie pomorskim,

teraz znacznej czêœci dyecezji Che³miñskiej, Pelplin 1866, s. 143.
46 Tam¿e, s. 147-154.
47 A Nad()lnv- Cranir:e dier:ezii r:he³miñ.~kiei- __Studia Pelnliñ~kie" 19R5- ~- 21-23-
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kowy przeniesiono najpierw do pobliskiego koœcio³a jezuickiego w Starych
Szkotach48, a dopiero w 1850 r. do pocysterskiego koœcio³a zakonników oliw-
skich49. Wydaje siê jednak, ¿e musia³o nast¹piæ to wczeœniej, skoro pisz¹cy
w 1847 r. J. C. Kretzschmer stwierdza, ¿e w Oliwie zbierali siê wierni, przy-
chodz¹cy nawet z Warmii, i po uroczystym nabo¿eñstwie udawali siê do Wej-
herowa na Kalwariê, nios¹c chor¹gwie, obrazy, wieñce w rytm kot³ów i tr¹b,
pod przewodnictwem zakonników franciszkañskich, wyg³aszaj¹cych kazania
w odpowiednich miejscach przystankowych. W Zagórzu przypada³ nocleg.
Nastêpnego dnia dochodzi³o siê do Wejherowa, gdzie miejscowi franciszkañ-
scy kustosze Kalwarii wychodzili uroczyœcie naprzeciw i znowu witali ich
z muzyk¹, obrazami, chor¹gwiami i wieñcami5O. Znamy zatem w przybli¿e-
niu datê wyruszania z nowego miejsca pielgrzymki, dotychczas sztolcenber-
sk¹ nazywanej. Nie wiemy jednak, kto i dlaczego zadecydowa³ o tym, ¿eby
by³ nim koœció³ po cysterski w Oliwie. Odt¹d w³aœnie z tego miejsca corocznie
bêd¹ wyruszaæ pielgrzymki. Modlitewniki kalwaryjski dopiero jednak po kil-
kudziesiêciu latach uwzglêdni³y zmianê miejscowoœci wymarszu gdañskiej
pielgrzymki, która otrzyma³a okreœlenie "pielgrzymki oliwskiej".

Mo¿e przypomniano sobie ¿yczliwoœæ opata cysterskiego w Oliwie,
o. Aleksandra Kêsowskiego, który umar³ na pocz¹tku drugiej po³owyXVII w.
To jego przychylnoœæ wp³ynê³a na znaczenie Kalwarii Wejherowskiej. On to
zobowi¹za³ zakonnika, o. Roberta Werdena, z opactwa oliwskiego dla wyzna-
czenia dró¿ek kalwaryjskich i oznaczenia miejsc pod budowê kaplic. Ufundo-
wana przez niego kaplica Agonia Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym zaprasza
na Kalwariê. On te¿ uczestniczy³ dnia 3 maja 1660 r. w podpisaniu pokoju
miêdzy Szwecj¹ a Polsk¹, aby byæ wiernym ludowi miejscowemu.

Wielce wymownym jest owo wsparcie ju¿ nieistniej¹cego na ziemi po-
morskiej pocysterskiego koœcio³a oliwskiego dla synów œw. Franciszka z Asy¿u.

Zmianom musia³ ulec i sposób przygotowania, i organizowania tych piel-
grzymek. Nie przewodniczyli im ju¿ reformaci z Che³mna. A kto? Czy refor-
maci z Wejherowa? Kler diecezjalny?

48 Miihl, Kalvarien - Biichlein, s. 363-364.
49 Mamuszka podaje tak¿e datê przeniesienia. Zob. F. Mamuszka, Kaszubi oliwscy,

Gdañsk 1980, s. 58.
50 J. C. Kretzschmer, Die Cisterzienser-Abtei Oliva, [w:] Geschichte und Beschrei-

bung der Klaster in Pommerellen, Danzig 1847, s. 92-93.
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Bractwo Krzy¿a Œwiêtego przejê³o na siebie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ.
Wiele pytañ pozostaje bez odpowiedzi. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w³aœnie Brac-
twu Krzy¿a Œwiêtego zawdziêczamy organizowanie kompanii oliwskiej do

Wejherowa.
Pielgrzymki polskich mieszkañców Pomorza na Wejherowsk¹ Kalwariê

mia³y charakter masowy oraz niezaprzeczalnie polski. Wp³ynê³y one dziêki
temu na zachowanie polskoœci mieszkañców Oliwy, w której znajdowa³a siê
od po³owy XIX w. stacja wyjœciowa pod¹¿aj¹cych na Wniebowst¹pienie Pañ-
skie do Wejherowa z bli¿szych i dalszych okolic Gdañska. W drodze œpiewa-
no i odmawiano modlitwy w jêzyku polskim wed³ug wspomnianego ju¿ mo-
dlitewnika kalwaryjskiego. Kazania wyg³aszano po polsku. Ksiê¿a prowadz¹cy
pielgrzymkê przemawiali w miejscu wyruszania w Oliwie, a nastêpnie we-
d³ug przewidzianego porz¹dku. Podobnie by³o w drodze powrotnej. Na Wej-
herowskiej Kalwarii tak¿e rozbrzmiewa³ jêzyk polski.

Zachowa³o siê przemówienie powitalne Kompanii Oliwskiej z 1864 lub
1865 r. wyg³oszone przez wejherowskiego zakonnika51. Zwróæmy uwagê na
treœæ egzorty powitalnej z pocz¹tku drugiej po³owy XIX w. Za motto pos³u¿y-
³y s³owa: "Benedicite montes et col/es Domino, benedicite universa germi-
nantia in terra Domino" (B³ogos³awcie góry i pagórki Panu, b³ogos³awcie
wszystko rodz¹ce na ziemi Panu). Nastêpnie kaznodzieja zaznaczy³: "Trzej
m³odzianie wrzuceni w piec rozpalony w Babilonie, lecz wszechmocnoœci¹
Boga zachowani od spalenia, gdy poczêli Panu œpiewaæ pieœni dziêkczynne,
zawezwali ca³¹ ziemiê, góry i pagórki i co tylko roœnie na ziemi aby spo³em
z nimi chwali³o i nad wszystko Stworzyciela wychwala³o. Bracia! Czego mi-
liony roœlin wiosennych, jako pozbawione rozumu i jêzyka czyniæ nie mog¹,
do tego zachêcaj¹ one nas ludzi. Radosne œpiewy rozlega³y siê i Wasze szaty
w bramach koœcio³a jerozolimskiego wzruszaj¹c pobo¿ne uczucia ludu, gdy
ten ze wszech stron zebrany, wchodzi³ w progi tego przybytku dla oddania
wspólnej i nale¿nej czci Temu, który jest Bogiem Abrahama, Jakuba i wszel-
kiego Izraela. Kap³ani i lewitowie przybrani szatami œwietnymi, witaj¹c
w przedsionkach lud przybywaj¹cy, œpiewali psalm Dawida: »Wykrzykujcie

51 Rêkopis nosi tytu³: Piêædziesi¹t kilka przemówieñ przy Kaplicach Kalwaryjskich
w Wejherowie roku pañskiego 1860. Jako te¿ innych nastêpnych lat do ludu wyg³oszo-
nych. Manuskrypt (9 x 15) jest oprawiony. Widnieje w nim okr¹g³a piecz¹tka umieszczo-
na po 1945 r. "Klasztor 00. Franciszkanów, Wejherowo". Znaleziony zosta³ wœród ksi¹-
¿ek dawnej biblioteki klasztornej przechowanej na strychu koœcielnym przy Nowym
Klasztorze, obecnie plebanii parafii œw. Leona.



Bogu wszystka ziemio, s³u¿cie Panu z weso³oœci¹! WchodŸcie w bramy Jego

z pieœniami wyznawajcie Mu« (Psalm 99). Z t¹ sam¹ radoœci¹ ducha, witaj¹c
Ciê dziœ kap³anie nowego przymierza Bracie w Chrystusie id¹cy na czele sza-

nownej kompanii Oliwskiej, powtórzyæ mo¿emy: Ludu Bo¿y, owce pastwiska
pañskiego, wchodŸcie w bramy Jego, do przedsionka Jego z pieœniami wyna-
wajcie Mu. Nie w¹tpimy bynajmniej i ju¿ to prawie z oczu waszych czytamy, i¿

nie naœladujecie nowych bezbo¿nych materialistó~ którzy bêd¹c zaproszeni
na gody króla, na wieczerzê, wymawiali siê ró¿nymi przeszkodami. ¯ebym
was bracia drodzy d³ugo nie zatrzymywa³, powtarzam Wam jeszcze z Proro-

kiem: »WnijdŸmy do Przybytku Pana, pok³oñmy siê na miejscu Œwiêtym Jego«
(Psalm 90). O zaiste! Nie masz na ziemi œwi¹tyni i miejsca dro¿szego

Chrzeœcijanowi nad to, które œladami nóg swoich poœwiêci³ najukochañszy
nasz Zbawiciel Jezus. To miejsce jest ca³a owa ziemia ludowi izaelskiemu

przyobiecane, kraina Palestyny we wszystko niegdyœ obfituj¹ca, jak œwiadczy
Pismo Œwiête, mlekiem i miodem p³yn¹ca. Nie masz zdaje mi siê miêdzy wami

¿adnego Szanownego Kompana, który by nie pragn¹³ tak œwiête miejsca
odwiedzaæ, uca³owaæ i ³zami swoimi oblaæ. My wszyscy ani tej sposobnoœci
ani tego szczêœcia mieæ nie mo¿emy, ¿ebyœmy tam za morze siê przeprawili,
gdzie w samej rzeczywistoœci stanê³y najœwiêtsze Jezusowe Nogi i Krew p³y-
nê³a. A tak mamy oto przed sob¹ te pagórki, te kaplice wielkimi odpustami od

Ojców Œwiêtych nadane. Mamy wiêc sposobnoœæ podobn¹ myœl¹ i serdecz-
nym uczuciem uca³owaæ te wizerunki, tê ziemiê poœwiêcon¹. Da³ mi Bóg

³askawy to szczêœcie, ¿e was kochani moi po tych miejscach prowadziæ bêdê.
Z mi³oœci¹ chrzeœcijañsk¹ i z godnoœci¹ naszym Ojcom i Pradziadom w³aœciw¹,
imieniem braci mego Zakonu, imieniem obywateli mieszkañców tego miasta

was witam: »PójdŸcie w Imiê Pañskie, b³agajmy wszyscy wspólnie pomocy
Boga abymy ze zbawiennym po¿ytkiem mogli chodziæ drogami Jego, aby
nasze zbawienie by³o zapewnione i trwa³o po wszystkie wieki, amen« ".

W celu po¿egnania tej¿e pielgrzymki Kaznodzieja zanotowa³ jedynie motto,

które nosi œlady skreœleñ. Oto ono: "Bo¿e Tobie ja nowe pienie wyœpiewywaæ
bêdê i na psa³terzu z dziesiêciu strun z³o¿onym ze œpiewaniem przygrywaæ "

(Psalm 143)52.
Antyzakonna polityka rz¹du doprowadzi³a w 1873 r. do tego, ¿e tym ra-

zem reformaci faktycznie opuœcili klasztor, choæ zatrzymali siêjeszcze w Wej-
herowie w tzw. Nowym Klasztorze i stamt¹d dochodzili do koœcio³a klasztor-

52 Tam¿e.



nego. W dniu 2 sierpnia 1875 r. zostali zmuszeni do zaniechania duszpaste-
rzowania w swoim koœciele i do opuszczenia miasta.

W 1880 r. wyruszy³a pielgrzymka 4 maja w takim samym porz¹dku jak
poprzednio53, a w 1881 r. z koœcio³a parafialnego w Oliwie w dniu 24 maja
oko³o godz. 8.30 po rannej mszy œwiêtej, odprawionej na intencjê pielgrzy-
mów. Prze³o¿onymi pielgrzymki byli wtedy ks. Antoni Miihl oraz panowie
Griihnholz i Knoff 54, zapewne cz³onkowie Bractwa Krzy¿a Œwiêtego.

W drugiej po³owie XIX w. notuj¹ wejherowskie kalwaryj ki jako jedno
z miejsc postoju przed Gdyni¹ figurê œw. Jana Nepomucena, a niemiecka kal-
waryjka okreœla stacjê przed Gdyni¹ przy figurze œw. Jana jako czwart¹ stacjê
w drodze do Wejherowa55. Tê figurê œw. Jana, stoj¹c¹ jeszcze przed II wojn¹
œwiatow¹ przy wlocie z ul. Œwiêtojañskiej na Alejê Zwyciêstwa od strony
pó³nocnej, str¹cili hitlerowcy w 1939 r.56.

Przed I wojn¹ œwiatow¹ szczególn¹ opiekê nad pielgrzymami roztaczali
ks. Miko³aj Kryn, proboszcz oliwski (+ 1904)57, a przede wszystkim ks. Piotr
Roszczynialski, proboszcz z Pogódek, który w 1909 r. prowadzi³ osobiœcie po
raz dwudziesty pi¹ty pielgrzymkê z Oliwy do Wejherowa58. W 1908 r. czcion-
kami drukami "Pielgrzyma" w Pelplinie ukaza³ siê na pami¹tkê dla pielgrzy-
mów oliwsko-wejherowskich u³o¿ony przez niego Krótki sposób odprawia-
nia Drogi Krzy¿owej. Ksi¹dz P. Roszczynialski umar³ 10 lipca 1910 r.

W Oliwie dzia³a³ nadal specjalny komitet, zapewne z³o¿ony z cz³onków
Bractwa Krzy¿a Œwiêtego, zajmuj¹cy siê organizacj¹ spraw zwi¹zanych z od-
bywaniem pielgrzymki. Uczestniczy³ w nim m.in. prezes Jednoœci, p. Józef
Rutkowski59, a póŸniej od 1909 r. przez d³ugie lata Antoni Abraham (+ 1923),
upatruj¹cy w pielgrzymce na Œwiête Góry Wejherowskie ogromne mo¿liwo-
œci uœwiadomienia narodowego germanizowanej ludnoœci z pó³nocnych Ka-
szub. Towarzyszy³ on corocznie, twierdzi Franciszek Mamuszka (+ 1995).

53"Pielgrzym" 1880, nr 44.
54 "Pielgrzym" 1881, nr 52, i 53.
55 Miihl, dz. cyt., s. 25.
56 W. Szulist, Zarys dziejów Gdyni do powstania miasta (dokoñczenie), "Biuletyn

Nautologiczny" 1965, nr 10-12, s. 51; A. Stryszak, Wspomnienia o dawnej Gdyni, "Po-
merania" 1981, nr 8, s. 10. Obecnie figura œw. Jana Nepomucena stoi ju¿ na swoim daw-
nym mIejSCU.

57 Mamuszka, Kaszubi..., s. 34,59.
58 Ten¿e, s. 59.
59 Tam¿e.
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tym pielgrzymkom i w czasie ich trwania przemawia³ do tysiêcy p¹tników,
s³u¿¹c w taki sposób sprawie polskiej6O.

"Nie by³bym pewnie ani dobrym katolikiem, ani wiernym Polakiem, gdybym
nie bra³ udzia³u w kalwaryjskich odpustach, bo tam naprawi³o siê, co ujemne
wp³ywy otoczenia zachwia³y i os³abi³y: tam zawsze na nowo cze1pa³em si³ê, od-
wagê, tam hartowa³em upór kaszubski w dobrem" - zwierzy³ siê A. Abraham,

bojownik o polskoœæ, maj¹c na myœli lata, które prze¿y³ pod zaborem pru-
skim. W 1914 r. powiadomi³ on czytelników "Pielgrzyma", ¿e jak innymi laty,
tak i w tym roku pielgrzymka do Wejherowa wyruszy z Oliwy w dniu 19 maja
o godz. 8.00 rano. Wskaza³ równoczeœnie na po¿ytek tej pielgrzymki. Stano-
wi ona, jego zdaniem, bardzo dobr¹ sposobnoœæ dla tych, którzy z dalekich
stron pochodz¹, pragn¹ dostaæ siê na Kalwariê, aby przed Ukrzy¿owanym
wynurzyæ swoje utrapienia i w modlitwie znaleŸæ pociechê i zachêtê do wy-
trwa³oœci w dalszej pielgrzymce ziemskiej. Zapowiedzia³ tak¿e, ¿e podobnie
jak zesz³ego roku, tegoroczn¹ pielgrzymkê poprowadzi ks. Konrad Kallas61.

W latach 1908-1914 towarzyszy³a pielgrzymce kapela dzia³aj¹ca pod kie-
rownictwem braci Miillerów, kupców62.

W 1922 r. móg³ J. £êgowski we wspomnianym artykule Procesja na kal-
wariê wejherowsk¹ z Sztolcenberga i Oliwy napisaæ, ¿e nie ma dla badacza
przesz³oœci pomorskiej przyjemniejszej niespodzianki, ni¿ natkn¹æ siê na in-
stytucje, które przetrwa³y czasy rz¹dów zaborczych i wi¹¿¹ siê bezpoœrednio
z dawn¹ woln¹ Rzeczpospolit¹. Do tych nielicznych instytucji, których w³a-
dze pruskie nie znios³y, nale¿¹ znane na ca³ym pó³nocnym Pomorzu pielgrzym-
ki na Wejherowsk¹ Kalwariê. One wprawdzie, zdaniem J. £êgowskiego, nie
odbywaj¹ siê w okresie powojennym z tak¹ okaza³oœci¹ jak dawniej, kiedy
ludnoœæ Gdañska i okolicy, z których te pielgrzymki wziê³y pocz¹tek, by³a
w wielkiej czêœci polska. Jednak nadal gromadz¹ siê setki i tysi¹ce pobo¿ne-
go ludu kaszubskiego, krzepi¹c swego ducha pod wzglêdem religijnym, a tak-
¿e narodowym63.

Na podkreœlenie, wed³ug J. £êgowskiego, zas³uguj¹ tak¿e estetyczne prze-
¿ycia bior¹cych udzia³ w procesji modlitewnej do Wejherowskiej Kalwarii.
Poczucie piêkna w przyrodzie nie jest obce miejscowemu ludowi. Droga

60 Tam¿e.
61 "Pielgrzym": Dodatek do sobotniego numeru "Pielgrzyma", 1914, nr 56.
62 P. Szetka, Narzêdzia i instrumenty muzyczne z Kaszub i Kociewia, Wejherowo

1982, s. 103.
63 £êgowski, art. cyt.
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z Gdañska do Wejherowa wiod³a przez jeden z najpiêkniejszych zak¹tków

Polski. Trzeba przypomnieæ, ¿e dawny trakt pielgrzymi prowadzi³ przez miej-
scowoœci Wrzeszcz, Oliwê, Sopot, otoczone lesistymi wzgórzami z otwartym

widokiem na morze, faluj¹ce prawie u podnó¿a tych lasów. Jak w koœcio³ach
³¹czy siê piêkno kolorów i muzyki, tak tu czar przyrody harmonijnie z nabo¿-

nym œpiewem lub cich¹ modlitw¹ p¹tnika. Koñcowy etap pielgrzymki odby-
wa siê na wejherowskich wzgórzach, wœród miêkkiej zieleni rozchylaj¹cych
siê p¹czków pierwszego kwiecia i pod ciep³ymi tchnieniami œwie¿ej wiosny,

któr¹ koniec maja przynosi tym pó³nocnym rubie¿om64.
Kto w tych uroczystoœciach bra³ chocia¿ raz udzia³, kontynuuje J. £êgow-

ski, zrozumie przyczyny, dla których one po dwu i pó³wiekowym istnieniu nie

straci³y uroku i przyci¹gaj¹cej si³y. Po kasacji klasztorów sta³y siê one skrom-
niejsze, ale w odrodzonej ojczyŸnie odzyskaj¹ na pewno sw¹ wspania³oœæ jako
jeden z rzadkich œwietlanych punktów w szarzyŸnie powszechnego dnia ¿ycia
na ziemi kaszubskiej65. J. £êgowski, który w swoim artykule poœwiêci³ wiele

miejsca dzia³alnoœci polskiego Bractwa Krzy¿a Œwiêtego, zaznacza, i¿ ono,

maj¹c na celu podniesienie uczuæ religijnych i wp³yw moralny, wywi¹za³o siê
ze swoich zadañ. Wie o tym ka¿dy, kto mia³ mo¿noœæ przyjrzeæ siê pielgrzym-
ce i nabo¿eñstwom na Wejherowskiej Kalwarii. Bractwo przyczyni³o siê do
utrzymania ducha narodowego kaszubskiej ludnoœci. Zachowane dokumenty

Bractwa od pocz¹tku XVIII stulecia a¿ do 1799 r. œwiadcz¹ o silnym naporze
Niemców na polski stan posiadania i równie silnej obronie ze strony polskiej
ludnoœci, która czu³a siê gospodarzem na w³asnej ziemi66.

Znowu dziêki A. Abrahamowi, który napisa³ list do czytelników "Piel-
grzyma", dowiadujemy siê o szczegó³ach odpustu Wniebowst¹pienia w 1922 r.

W przededniu wyruszenia pielgrzymki, tj. w dniu 22 maja (poniedzia³ek) tego¿

roku, zasta³ on w koœciele w Oliwie ma³o ludzi i zw¹tpi³, czy pielgrzymka siê

odbêdzie z braku chêtnych do niesienia obrazów i chor¹gwi. Nastêpnego dnia
po nabo¿eñstwie i modlitwach o godzinie ósmej wyruszono jednak w drogê z mu-
zyk¹ i pieœni¹ na ustach: Kto siê w opiekê. Przy figurze Matki Boskiej w Oliwie

wyg³oszona zosta³a przemowa, w Sopocie nast¹pi³ krótki przystanek, a w Kolib-
kach - nauka i obiad. Na dalszym odcinku drogi zauwa¿y³ z oburzeniem, ¿e

znajduj¹ca siê przy trasie pielgrzymkowej figura œw. Jana nie by³a jak dawniej

64 Ten¿e, art. cyt.
65 Ten¿e, art. cyt.
66 Tpn7P
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ozdobiona wieñcami i kwiatami. O godz. 16.00 przyby³a oliwska pielgrzymka
do Chyloni na nieszpory. Nocowano w Zagórzu, sk¹d wyruszono o godz. 5.00
do Redy, by tam uczestniczyæ we mszy œw. przy Bramie Oliwskiej w Wejherowie

stanê³a pielgrzymka o godz. 10.00. Przywita³ j¹ ks. W. D¹browski, zaznaczaj¹c,
¿e przez 36 lat spogl¹da³ z tego miejsca na oliwiaków. Ze ³zami w oczach oœwiad-

czy³, i¿ mo¿e czyni to ju¿ po raz ostatni. Przemówi³ równie¿ prowadz¹cy piel-
grzymkê oliwsk¹ ks. Stanis³aw Zegarski. Powrót do Wejherowa nast¹pi³ nastêp-
nego dnia o godz. 17.00. W pi¹tek, czyli w czwarty dzieñ, stanê³a pielgrzymka
znowu w Oliwie, gdzie zakoñczy³o j¹ po¿egnalne kazanie ks. St. Zegarskiego.

A. Abraham wspomnia³ przy okazji relacji o trudnoœciach, na które napo-
tykaj¹ kolektorzy sk³adek. Oliwska pielgrzymka utrzymuje siê tylko z samych

sk³adek, a wydatki s¹ wielorakie i wysokie67.
Na pami¹tkê 250 rocznicy pielgrzymowania kompanii oliwskiej do Wej-

herowa, czyli rocznicy jubileuszowej, wydrukowano w 1918 r. w drukami
Pospiesza (a mo¿e pana Pospiesznego?) w Tczewie oœmiostronicowy druk

u³o¿ony pt. Pieœni do Najœw. Panny Maryi w Lourdes. Inicjator obchodów
jubileuszu liczy 1668 rok jako pocz¹tkowy. W zwi¹zku ze wspomnianym ro-

kiem jubileuszowym ukoronowano oliwski obraz.

7. Oliwa w granicach dieceIji gdañskiej do wybuchu II wojny œwia-

towej

Skoro ju¿ w poprzednich latach organizowanie polskiej pielgrzymki od-
bywa³o siê wœród trudnoœci o pod³o¿u narodowoœciowym, to obecnie wzros³a
jeszcze ta nie¿yczliwoœæ dla polskiej kompanii z Oliwy. Znacz¹c¹ rolê w two-
rzeniu siê takiej atmosfery odegrali proboszczowie oliwscy.

Oprócz inicjatyw Polonii w Wolnym Mieœcie Gdañsku w okresie miêdzy-
wojennym Kompania Oliwska by³a szczególnym, bo o wielowiekowej trady-
cji, œwiadectwem trwania przy polskoœci i œwiêtej wierze ojców. Dowodem
tego by³a uroczystoœæ 260-lecia Kompanii Oliwskiej obchodzona w 1928 r.
(1668-1928). Z tej okazji ufundowano dla feretronu pielgrzymkowego kut¹
w srebrze i poz³acan¹ koronê, umieszczon¹ w szczycie obrazu68. Pielgrzymkê

67 Jeden z pielgrzymów, List do czytelników od jednego Kaszuby, "Pielgrzym"

(O 1.06.1922).
68 Grucza, art. cyt., s. 7. Przypadaj¹cy w 1918 r. jubileusz 250-lecia pielgrzymowa-

nia nie mo¿na by³o obchodziæ z uwagi na trwaj¹c¹ jeszcze w maju tego roku I wojnê
œwiatow¹. Wspomniana korona zaginê³a podczas II wojny œwiatowej. Tam¿e.
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w tamtym roku przyprowadzi³ ks. dziekan Edmund Roszczynialski z Wejhe-
rowa. Autor tej informacji w "Pielgrzymie" wyrazi³ zdziwienie, ¿e nie podj¹³
siê tego ¿aden z ksiê¿y oliwskich. Odprowadzi³ j¹ natomiast ks. Jan Sieg ze

Starzyna69.
Ks. E. Roszczynialski, proboszcz wejherowski w latach 1924-1939, wie-

lekroæ prowadzi³ polsk¹ pielgrzymkê z Oliwy do Wejherowa7o.
"Zrzesz Kaszebsk6" zachêca³a w 1933 r. do tego, aby Polacy. z Gdañska

pokazali Niemcom, ¿e stoj¹ wiernie przy wierze ojców swoich. Œwiadectwem
tego by³by liczny udzia³ w pielgrzymce do Wejherowa na dzieñ Wniebowst¹-
pienia Pañskiego oraz zachêcanie znajomych do licznego w niej udzia³u. Za-
powiadano, ¿e w zwi¹zku z t¹ pielgrzymk¹ odbêd¹ siê 22 maja w katedrze
oliwskiej nieszpory w intencji pielgrzymki, a nastêpnego dnia o godzinie 7.00
nabo¿eñstwo, po którym o ósmej godzinie pielgrzymi wyrusz¹ w drogê7!.

W 1939 r. pielgrzymka mia³a odmienny przebieg ni¿ zwykle. Polacy gdañ-
scy w katedrze oliwskiej po nabo¿eñstwie ruszyli indywidualnie przez grani-
cê Wolnego Miasta Gdañska w kierunku Gdyni. W Kolibkach (w koœciele œw.
Józefa) wypo¿yczyli krzy¿ oraz dwie chor¹gwie i pod¹¿yli dalej znanym p¹t-
niczym szlakiem72. Do tej pielgrzymki przylgnê³a nazwa "milcz¹ca". Ci, któ-
rzy w niej uczestniczyli, twierdz¹, ¿e by³a pe³na grozy w swym milczeniu,

przepowiadaj¹cym najbli¿sz¹ wojnê73.
W czasie okupacji tylko najodwa¿niejsi odwiedzali ukradkiem Kalwariê

Wejherowsk¹ 74.

69 Ba³t, "Pielgrzym" 1928, nr 61, s. 5.
70 A. Rosenkranz, Die Kalvarie von Neustadt (Westpreufien) = Wejherowo (Ihre Sti-

f te!; Feste und Seelsorge), "Heimatbrief der Danziger Katholiken", 1970 nr 7/8, s. 15.
71 "Zrzesz Kaszebsko" 1933, nr 7a, s. 2.
72 W Kolibkach siedmiu ¿o³nierzy z II Pu³ku Strzelców zginê³o, ale ich pu³k, dowodzony

przez Ignacego Szpunora, broni³ "bramy do Gdyni" a¿ do 13 wrzeœnia 1939 r. Niemcy
zmusili miejscow¹ ludnoœæ pod groŸb¹ karabinów do rozebrania koœcio³a œw. Józefa. Kaza-
no im wyrywaæ kamienie z fundamentów, rozbijaæ grobowce na przykoœcielnym cmentarzu
i usun¹æ kapliczki pasyjn¹ i cmentarn¹. Dla upamiêtnienia tego faktu postawiono w 1991 r.
metalowy krzy¿ ze skromn¹ tabliczk¹, na której napisano: "W tym miejscu sta³ koœció³ œ~
Józefa. W czasie zaborów strzeg³ wiary. przecho~a³ pami¹tki narodowej œwietnoœci. bu-
dzi³ nadziejê. Zosta³ zburzony z zemsty za to, ¿e stanowi³ punkt bohaterskiej obrony we wrze-
œniu J 939 roku. Sta³ siê symbolem polskich Termopili. Powinien byæ odbudowany w wolnej
Polsce ". Zob. M. B³awat, Chmury nad Kolibkami, "Pielgrzym" 1992, nr 3, s. 7. O zdjêciach
z Kolibek zob. S. Kitowski, Gdynia miasto z morza i marzeñ, Gdynia 1997, s. 158-161.

73 Grucza, art. cyt., S. 7.



8. Ruch pielgrzymkowy po zakoñczeniu II wojny œwiatowej

W maju 1946 r. poinformowa³a wejherowska gazeta "Zrzesz Kaszebsk6",
¿e wznawia siê tradycjê oliwskich pielgrzymek na Kalwariê Wejherowsk¹ na
odpust Wniebowst¹pienia Pañskiego. Przypomniano, ¿e poprzednia pielgrzym-
ka dosz³a w 1939 r. do skutku z najwiêkszym trudem i zarêczano, ¿e obecnie
nikt jej nie mo¿e zabroniæ.

Pielgrzymka wyruszy³a w dniu 28 maja (wtorek krzy¿owy) z katedry oliw-
skiej o godz. 7.00 rano po wys³uchaniu mszy œw. Z powodu wielkiego ruchu
na dawniejszej trasie od Oliwy do Wejherowa, czyli na szosie Gdañsk - S³upsk,

pielgrzymka pod¹¿y³a inn¹ drog¹. Wierni innych parafii mogli przy³¹czyæ siê
na trasie pielgrzymkowej. Powrotna droga odby³a siê na tej samej trasie. Wy-
stosowano tak¿e apel do pielgrzymów, by zaopatrzyæ siê w ¿ywnoœæ, albo-
wiem trudno by³o liczyæ na aprowizacjê w czasie podró¿y75.

Wzmo¿enie natê¿enia ruchu na dotychczasowej trasie pielgrzymkowej
sta³o siê przyczyn¹ odst¹pienia od tradycyjnego traktu. Nowa droga wiod³a
przez Chwaszczyno (obiad), Kielno (podwieczorek) i Szemud (nocleg). Z Sze-
muda jest jeszcze oko³o 15 km do celu. Miej scowoœæ stanowi na nowym szlaku
odpowiednik Zagórza na dawnym trakcie. Powrotna droga przebiega³a przez
te same miejscowoœci. Dojœcie w wigiliê uroczystoœci Wniebowst¹pienia Pañ-
skiego, œwiêtowanego wtedy w czwartek, nadal uzasadnia³o wyruszanie we
wtorek. Przywitanie pielgrzymów nast¹pi³o, jak dawniej, przy Bramie Oliw-
skiej po dotarciu do niej drog¹ cedroñsk¹. Procesja uda³a siê nastêpnie ulicami
miasta do koœcio³a farnego œw. Trójcy, a nastêpnie do koœcio³a klasztornego.

Wokó³ zorganizowania oliwskiej pielgrzymki, ustalenia jej nowego trak-
tu pielgrzymkowego i ¿ywienia (z darów UNRRA) pielgrzymów z kuchni
polowej zatroszczyli siê ks. Franciszek Grucza, wikary katedralny, oraz Jan
Zieliñski, przewodnicz¹cy Bractwa Krzy¿a Œwiêtego. Ks. Fr. Grucza wspo-
mina: "Jak¿e wymowna by³a ta pierwsza po wojnie pielgrzymka wynêdznia-
³ych Kaszubów, którzy przetrwali i których trzeba by³o dokarmiaæ kuchni¹
z darów UNRR y, by wytrwali w drodze. Bastian, Burdzyñska, Czeslink, Dampc,
Dawidowski, Elwart, Fobka, Grota, Klecha, Kowalewski, Krefta, Lidka, Szu-
list, Szulta, Zieliñski - oto niektóre tylko nazwiska, jakie utkwi³y w pamiêci

z tamtvch dni"76.

75 "Zrzesz Kaszebsko" 1946, nr 60, s. 4
76 Grucza. art. cvt.. s. 7.



Mieszkañcy miasta Wejherowa wraz z pielgrzymami innych miejscowo-
œci prze¿yli z radoœci¹ wznowienie ruchu pielgrzymkowego. Ze wzruszeniem
i wdziêcznoœci¹ kroczyli p¹tnicy po szeœciu latach przerwy œcie¿kami kalwa-
ryjskimi, wstêpowali na Górê Oliwn¹, na Górê Syjon, rozwa¿ali drogê krzy-
¿ow¹ Chrystusa Pana, by stan¹æ tak¿e na Golgocie przed Ukrzy¿owanym Pa-
nem. Jerozolima Kaszubska znowu o¿y³a w uroczystoœæ Wniebowst¹pienia
Pañskiego. Ze strony, jedynej wtedy w Wejherowie, parafii œw. Trójcy prze-
wodniczy³ uroczystoœciom odpustowym ks. proboszcz Nikodem Partyka.

W 1947 r. administrator apostolski diecezji gdañskiej, ks. dr Andrzej
Wrona, zwróci³ siê z proœb¹ do ks. radcy Leona G³ówczewskiego, proboszcza
parafii katedralnej, aby obj¹³ duchowe kierownictwo nad coroczn¹ pielgrzymk¹
z Oliwy na kalwaryjskie uroczystoœci zwi¹zane z Wniebowst¹pieniem Pañ-
skim lub postara³ siê o innego ksiêdza na swego zastêpcê. Pielgrzymka nie
powinna siê bowiem odbywaæ bez przewodnika duchowego, aby nie sta³a siê
okazj¹ do nadu¿yæ i nie splami³a dobrego imienia katolickiego?? Bardzo wa¿-
ne by³o znalezienie przewodnika chêtnego, zaanga¿owanego i oddanego ru-
chowi pielgrzymkowemu do Jerozolimy Kaszubskiej. Sta³ siê nim wspomnia-
ny ju¿ ks. Fr. Grucza, od listopada 1946 r. proboszcz parafii Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa w Sopocie. Kalwaria Wejherowska nie by³a mu obca, bo
wyrasta³ w jej cieniu od 1923 r. jako uczeñ wejherowskiego gimnazjum im.
Jana III Sobieskiego, gdzie równie¿ zda³ maturê (1933 r.). Przywrócenie jej
znaczenia dla regionu sta³o siê potrzeb¹ jego serca. Nale¿y go zaliczyæ do
wytrwa³ych pielgrzymów i zas³u¿onych propagatorów pielgrzymki oliwskiej.
Sta³ siê ¿yw¹ kronik¹ wydarzeñ zwi¹zanych z p¹ci¹ Oliwy do Wejherowa.
Pielgrzymki prowadzi³ osobiœcie od 1946 r. do 1979 r., czyli trzydzieœci trzy
razy. Przy po¿egnaniu w 1979 r. pielgrzymów z Oliwy i tych, którzy wracaj¹
tak¿e w tym samym kierunku, u stóp kaplicy Pretorium Pi³ata, o. Bazyli Ma-
chalica, ówczesny wikariusz prowincji, wrêczy³ ks. pra³atowi Fr. Gruczy pa-
mi¹tkowy medal, wybity z okazji 750 rocznicy b³ogos³awionej œmierci œw.
Franciszka z Asy¿u. Wrêczenie medalu by³o wyrazem wdziêcznoœci francisz-
kanów za jego wk³ad w utrzymanie ruchu pielgrzymkowego na Wejherowsk¹

Kalwariê?8.

77 Akta Oliwskiego Archiwum Parafialnego (odt¹d AOAP).
78 Tê powojenn¹ utrwali³ na taœmie filmowej Franciszek Kalinowski w dokumental-

nym filmie Pielgrzymka, który to w 1986 r. zainaugurowa³ Przegl¹d Filmów Religijnych
w NieDokalanowie. zdobvwaiac wyró¿nienie.
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Od 1947 r. pocz¹wszy miejscem przywitania i po¿egnania sta³ siê plac
przed kaplic¹ Pretorium Pi³ata. Od tego równie¿ roku gospodarzami Wejhero-
wskiej Kalwarii s¹po siedemdziesiêciu latach wygnania znowu franciszkanie.
Nast¹pi³o to po uroczystym przekazaniu im koœcio³a klasztornego i Kalwarii
w dniu 4 paŸdziernika 1946 r. przez ks. bpa ordynariusza Kazimierza Kowal-
skiego. Na terenie parafii oliwskiej miejscem, do którego siê odprowadza
i gdzie parafia katedralna wita powracaj¹cych pielgrzymów, sta³a siê przy-
dro¿na kaplica w Reniszewie.

W 1951 r. ustawa pañstwowa ustali³a oficjalnie, ¿e uroczystoœæ Wniebo-
wst¹pienia Pañskiego jest dniem pracy. W zwi¹zku z tym kompania oliwska
nie wyrusza we wtorki, lecz w pi¹tkowe ranki.

Przyj¹³ siê zwyczaj, ¿e uczestnicy tej pielgrzymki otrzymuj¹ pami¹tkowe
obrazki. Ta praktyka ma swoj¹ przedwojenn¹ tradycjê i ubogaca prze¿ycia

pielgrzymkowe.
Jeden z uczestników Kompanii Oliwskiej w latach piêædziesi¹tych, Stefan

Bieszk (+ 1.964), poœwiêci³ pielgrzymce wiersz w jêzyku kaszubskim pt. Kom-

panjo na Górczy Kalwarjf9.
Feretrony poszczególnych pielgrzymek ciesz¹ siê szczególn¹ czci¹ i za-

interesowaniem. Do nich nale¿y feretron oliwski, pamiêtaj¹cy czasy pierwszych
pielgrzymek ze Szto1cenbergu. Feretron pielgrzymki oliwskiej wa¿y oko³o
75 kg. Przedstawia z jednej strony Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem, a z drugiej
œw. Rafa³a Archanio³a, patrona p¹tników. Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem nazywa
siê Matk¹ Bo¿¹ Oliwsk¹. Malowany na p³ótnie obraz pochodzi z XVIII w.
Obie postacie s¹ pokryte srebrnymi sukienkami. Ramê feretronu wykona³
w 1788 r. Berendt Janzen, z³otnik gdañski, ze srebrnej, trybowanej blachy.
Matka Bo¿a Oliwska doznaje szczególnej czci zw³aszcza ze strony starszych
mieszkañców 01iwy8O. Obraz zosta³ odnowiony po II wojnie œwiatowej.

Pielgrzymce towarzyszy orkiestra, w której zwracaj¹ szczególn¹ uwagê
wiekowe ju¿ kot³y muzyczne.

Pielgrzymka oliwska znalaz³a w Eugeniuszu Go³¹bku pisarza, który prze-
¿ycia z ni¹ zwi¹zane przedstawi³ w jêzyku kaszubskim w broszurce pt. Piel-
f!rzimkowanie, wydanej w 1982 r. Pierwszy kontakt mia³ autor z ni¹ w dzie-

79 S. Bieszk, Sonety kaszubskie, Gdañsk 1975, s. 29.
80 Sanktuaria maryjne diecezji gdañskiej, Gdañsk 1987, s. 18. W broszurce znajduje

~ie tak¿e zdiecie. Tak¿e Grucza. art. Cyt.. s. 3 i 7.
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ciñstwie w rodzinnej wiosce - Osowie, przez któr¹ Kompania Oliwska wê-

drowa³a po 1945 r. na Kalwariê Wejherowsk¹.
Kolejny przez niego opisany kontakt wi¹¿e siê z rol¹ graj¹cego na tr¹bie

cz³onka orkiestry pielgrzymkowej. Dobry to punkt obserwacyjny wydarzeñ
w pielgrzymce, wyruszaj¹cej rano w pi¹tek z oliwskiej bazyliki, której prze-
wodniczy³ ks. Henryk Tiborski. Kaplica w Reniszewie, potem koœció³
w Chwaszczynie i kawa u p. Cz¹stki, Kielno z godzin¹ odpoczynku, grób ko-
leczkowskich partyzantów z "Gryfa", Bo¿anka i Szemud z noclegiem - to

miejsca, na które p¹tnik-muzykant zwróci³ uwagê. W sobotê, ju¿ w Wejhero-

wie, tu¿ przed dojœciem do kaplicy Pretorium Pi³ata, przygotowuj¹ siê wszy-
scy do powitania Wejherowskiej Kalwarii. Autor nale¿y do tych, którzy po
wstêpnym nabo¿eñstwie w koœciele klasztornym wracaj¹ do domu, by w nie-
dzielê przed godzin¹ ósm¹ byæ ponownie na placu klasztornym w Wejherowie81.

Zak³adaj¹c, ¿e ta pielgrzymkajest naj starsza, nale¿y jej siê s³usznie, moim
zdaniem, nazwa "pielgrzymka-matka". Takie okreœlenie jest do dnia dzisiej-
szego bardzo popularne wœród pielgrzymów. Da³a ona pocz¹tek innym i dla-

tego pozosta³e w stosunku do niej s¹ "pielgrzymkami-córkami".
W 1972 r. El¿bieta Went obroni³a w KUL-u pracê magistersk¹ pt. Folklor

religijny w pielgrzymkach kaszubskich, uwzglêdniaj¹c pielgrzymkê 0liwsk¹82.
Do pielgrzymek na Kaszubach z uwzglêdnieniem oliwskiej nawi¹za³ w spe-

cjalnym artykule tak¿e ks. W³. Szulist83. Po dzieñ dzisiejszy ukaza³o siê wiele
pozycji na podobne tematy. Wœród nich mo¿na wyró¿niæ artyku³ ks. Fr. Gru-

czy pt. Z dziejów Kaszubskiej Kalwarii i Kompanii Oliwskiej, og³oszony
w "GwieŸdzie Morza" w 1984 r.84 oraz artyku³ Adama Landowskiego zatytu-
³owany 322 lata Kompanii Oliwskiej, opublikowany w "Pomeranii" w 1990 r.8s.

W dniu 25 marca 1992 r. powsta³a archidiecezja gdañska z siedzib¹ w Oli-

wie, a Wejherowo jest jednym z dekanatów tej archidiecezji.

81 E. Go³¹bk, Pielgrzimkowanie, Gdañsk 1982, ss. 12 (ma³a poligrafia). W posiada-
niu autora niniejszego artyku³u s¹ tak¿e przemówienia, które wyg³asza³ po kaszubsku
w Wejherowie przy kaplicy Pretorium Pi³ata E. Go³¹bk na przywitanie przewielebnych
Ksiê¿y, Ojców Franciszkanów i Kaszubów. Rozpocz¹³ je w 1985 r.

82 E. Went, Folklor religijny w pielgrzymkach kaszubskich, Lublin 1972, maszynopis.
83 W. Szulist, Pielgrzymki na Kaszubach, "Studia Pelpliñskie" 1974, s. 51-63.
84 Grucza, art. cyt., s. 3 i 7.
85 A. Landowski, 322 lata Kompanii Oliwskiej, "Pomerania" 1990, nr 11-12,

s. 28-29.
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9. Niemiecka kompania gdañska (najpierw ze Sztolcenbergu, a po-
tem z Oliwv)

o pozwolenie na jej zorganizowanie zwrócili siê katolicy niemieccy mia-
sta Gdañsk przez specj alnych wys³anników w 1719 r. do generalnego wizytatora
wielkopolskiej prowincji reformackiej pod wezwaniem œw. Antoniego z Padwy
o. Mansweta Forschaua i do definitorium tej¿e prowincji. Kapitu³a prowincjalna
reformatów odby³a siê w tamtym roku w £¹kach Mariañskich przy Nowym
Mieœcie. Nale¿y wyjaœniæ, ¿e do wspomnianej prowincji reformackiej nale¿a³
tak¿e klasztor wejherowski i sztolcenberski. Przewodnicz¹cy niemieckiej
gminy katolickiej w Gdañsku, panowie J. A. Begendorffi M. Fr. Bitner, ma-
j¹c tak¿e ze sob¹ petycj ê podpisan¹ przez wielu cz³onków wspomnianej gminy,

polecon¹ przez biskupa Felicjana Konstantyna Szaniawskiego, ordynariusza
kujawskiego i pomorskiego, wyst¹pili z proœb¹, by corocznie z szto1cenberskie-
go klasztoru mog³a wyruszaæ do Wejherowa osobna pielgrzymka. Proœbê roz-
patrzono przychylnie i ustalono, ¿e coroczna pielgrzymka niemieckiej gminy
do Wejherowa nie tylko dozna gorliwej opieki, ale ka¿dorazowo towarzyszyæ
jej bêdzie osobny niemiecki kap³an zakonny z konwentu szto1cenberskiego.
Dokument zosta³ wystawiony 27 czerwca 1719 r. w £¹kach Mariañskich i pod-
pisany przez o. Mansweta Forschaua86.

Wydaje siê, ¿e treœæ dokumentu tyczy siê pozwolenia na organizowanie
osobnej kompanii we wspólnej czasowo z polsk¹ grup¹ pielgrzymce do Wej-
herowa. Niemiecka grupa pielgrzymów ufundowa³a osobny obraz pie1grzym-
kowy po ustaniu zarazy w latach 1707-1709. Kaznodziej¹ by³ wtedy o. Daniel
Henryk (póŸniej by³ prowincja³em w latach 1725-1728), a starszym w Brac-
twie wspomniany ju¿ J. A. Begendorff, mosiê¿nik gdañski. Obraz zrazu ubo-
gi, zosta³ potem przyozdobiony. Niesnaski miêdzy Bractwami dotyczy³y m.in.
pierwszeñstwa w czasie drogi do Wejherowa. Wydaje siê, ¿e prym chcieli
wieœæ Niemcy. To nastawienie doprowadzi³o z biegiem lat do zorganizowania
pielgrzymki czasowo odrêbnej. Pierwsza odby³a siê w 1752 r. i obra³a sobie
na Wejherowskiej Kalwarii odpust Znalezienia Krzy¿a Œw., przypadaj¹cy
w dniu 3 maja. Kolidowa³o to jednak z uroczystoœciami w tym dniu w Oliwie,
dok¹d pielgrzymowali procesjonalnie karmelici gdañscy. W nastêpstwie ta-
kiej sytuacji wybrano uroczystoœæ œwiêtych aposto³ów Filipa i Jakuba i od
1753 r. niemiecka pielgrzymka ze Szto1cenbergu œwiêtowa³a swoje odrêbne~

86 Miihl, dz. cyt., s. 359, przyp. pierwszy.



uroczystoœci odpustowe87. Odpowiednio do nowego tenninu ustalono te¿ inny
dzieñ wymarszu i powrotu. Nast¹pi³y zatem wydarzenia, które podzieli³y wspól-
ny dot¹d bieg dziejów kompanii polskiej i niemieckiej.

Wielkie znaczenie dla wszystkich pielgrzymuj¹cych z Gdañska do Wej-
herowa mia³o powsta³e w 1719 r. Bractwo Krzy¿a Œwiêtego. Bractwo mia³o
na celu dbaæ o charakter religijny ka¿dorazowej pielgrzymki. Wydaje siê, ja-
koby katolicy niemieccy byli inicjatorami starañ o za³o¿enie tego bractwa.

Przygotowanie do pielgrzymki, jak i samo jej przeprowadzenie, nale¿¹ce
do obowi¹zków Bractwa, by³o zwi¹zane tak¿e z wydatkami. Dla zaradzenia
tym potrzebom otrzymuje ono pozwolenie na kolektê po domach. Dekret nosi
datê 27 paŸdziernika 1745 r. W drugiej po³owie XIX w. nie praktykowano ju¿

przeprowadzania tej kolekty.
Ten dekret regulowa³ tak¿e stronê prawn¹ w obliczu w³adzy królewskiej.

Natomiast rezolucja nadkomisarza pruskiego Kurnmera, podpisana w Kwi-
dzynie 16 marca 1773 r., opowiedzia³a siê tak¿e za mo¿liwoœci¹kontynuowa-
nia pielgrzymki do Wejherowa bez zastrze¿eñ ze strony rz¹du pruskiego.

Wiemy ju¿, ¿e na pocz¹tku XIX w. klasztor i koœció³ w Sztolcenbergu
zosta³y zniszczone i nie mog³y wiêcej s³u¿yæ za miejsce wymarszu pielgrzym-
ki niemieckiej. Miejscem wymarszu sta³ siê koœció³ pocysterski w Oliwie.
W tym czasie nadal istnia³ i dzia³a³ zarz¹d Bractwa opiekuj¹cy siê sprzêtem
pielgrzymkowym, a cz³onkowie Bractwa Krzy¿a Œwiêtego byli mê¿ami za-
ufania i pomocnikami duchowego kierownictwa w sprawach organizacyjnych.

O w³¹czeniu siê kannelitów gdañskich w duszpasterstwo kalwaryjskie
w Wejherowie œwiadcz¹ zachowane w jêzyku niemieckim egzorty kalwaryj-
skie. Wyg³osi³ je w 1821 r. o. £ukasz Czapkowski, sprawuj¹cy urz¹d kazno-
dziei w koœciele Kannelitów w Gdañsku88. S¹ to jedyne w jêzyku niemieckim
zachowane egzorty zwi¹zane z Wejherowsk¹ Kalwari¹.

W latach trzydziestych i czterdziestych XIX w. wejherowski klasztor by³
przez w³adze pruskie skazany na wymarcie. Wtedy jednak, podobnie jak i wcze-
œniej, prowadzi³ pielgrzymkê gdañsk¹ kap³an diecezjalny. Za czasów Fryde-
ryka Wilhelma IV (1840-1861), po "Wioœnie Ludów", klasztor ponownie o¿y³,
liczba zakonników wzros³a, szczególnie w okresie, kiedy powsta³a nowa pro-

87 Memoria³ o. Innocentego Leskiego z dnia 23 stycznia 1753 r. Cytujê za: £êgow-

ski, Procesja na Kalwariê Wejherowsk¹...
88 Ekzorty Kalwaryjskie Niemiecki. Exhortationes vom bitteren Leiden Jesu Christi

zu Neustadt ... von P. Lukas Czapkowski, Prediger be¿ Carmeliter Kirche zu Danzig. Am
1821 den 30 ten April. Obecn¹ stronê tytu³ow¹ do³¹czy³ o. Pacyfik Byd³owski w 1848 r.
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wincja w 1855 r. Nadano jej oficjalny tytu³ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêt-

szej Maryi Panny, z dodatkiem "w Prusach i Wielkim Ksiêstwie Poznañskim".
W sk³ad jej wesz³y klasztory w Wejherowie, w £¹kach Bratjañskich, w Za-

mar³em, w Bys³awku, w Goruszkach i w Osiecznie. Prowincja³em by³ wtedy
o. Justus Waœniewski (w latach 1864-1867 i 1867-1870). Jeden z zakonników

franciszkañskich przewodniczy³ wtedy gdañskiej pielgrzymce. Che³miñska
kuria diecezjalna zadecydowa³a, by kierownictwo duchowe obj¹³ specjalny

przewodnik. Biskupim wikariuszem generalnym by³ wówczas ks. Jan Hasse.
Przes³a³ on prowincja³owi o. Justusowi Waœniewskiemu zawiadomienie, ¿e

kierownictwo pielgrzymki maj¹cej siê odbyæ 29 kwietnia 1866 r. powierzono
ks. Antoniemu Miihlowi; najpierw tymczasowo (12 kwietnia 1866), potem

definitywnie (19 lutego 1867). Pielgrzymka przypada³a w uroczystoœæ œwiê-
tych Filipa i Jakuba (1 maja). Do koñca lat szeœædziesi¹tych i przez lata sie-

demdziesi¹te XIX w. on w³aœnie po³o¿y³ wiele zas³ug w organizowaniu i pod-

trzymywaniu niemieckiej pielgrzymki do Wejherowa. Pieœñ jubileuszowa
z okazji 200 lat pielgrzymowania (1720-1920) wyrazi³a to nastêpuj¹co:

"Last im Gebet gedenken
Den Leiter unserer Bahn,
Des PJarrer Miihl, dem selgen,
Der viel fUr uns getan,
Der uns in Lieb und Frommigkeit
GeJiihrt hal lange Zeit ".

Kuria diecezjalna uchwali³a tak¿e specjalny statut pielgrzyrnkowy. Statut
zawiera³ 13 paragrafów, które przypomina³y cel pielgrzymki, obowi¹zek podpo-

rz¹dkowania siê duchowemu przywódcy, wymienia³y warunki wykluczenia
z pielgrzymki, program i porz¹dek w dniu wyruszenia, w czasie p¹ci na miejscu

oraz w czasie powrotu, a¿ do momentu rozejœcia siê do domów. W pielgrzymce

specjalnymi obowi¹zkami obdarza³o siê mê¿ów zaufania (Vertrauensmanner)89.
Nominacja i statut nosz¹ datê 19 lutego 1867 r. Dziêki tym decyzjom podtrzymano

¿ywotnoœæ pielgrzymowania kompanii niemieckiej tak¿e po kasacji wejherow-
skiego klasztoru. W osobie niemal osiemdziesiêcioletniego rencisty, pana Kurz-
weila z Oliwy, d³ugoletniego przewodnicz¹cego niemieckiej grupy Bractwa
Krzy¿a Œwiêtego, znalaz³a tradycja pielgrzymowania nadzwyczaj ofiarnie za-
anga¿owanego cz³owieka. Z polecenia kurii biskupiej pomaga³ mu Teodor Tru-
szyñski z Sopotu9O. Zaœwiadcza o tym ks. A. Miihl, który bêd¹c proboszczem~

4-1889 Miihl, dz. cyt., s. l
90 Tam¿e. s. 3(;4-1(;5
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w Oksywiu do 1882 r. (zanim wst¹pi³ do Towarzystwa Jezusowego, gdzie te¿
zmar³ w 1912 r.), przybywa³ do Oliwy, by przewodniczyæ pielgrzymkom oliw-

skim do Wejherowa.
Ks. A. Miih1 opracowa³ wspomniane ju¿ nowe wydanie modlitewnika

kalwaryjskiego w jêzyku niemieckim pt. Kalvarien - Biichlein zum Gebrauch

be¿ der Wallfahrt au! die Kalvarienberge be¿ Neustadt Westpr., wydrukowane
w Gdañsku. Rok wydania mo¿na ustaliæ na rok 1889, bior¹c w zachowanym
egzemplarzu pod uwagê tablicê œwi¹t ruchomych. W 1909 r. ukaza³o siê czwarte
wydanie opracowania ks. A. Miih1a.

Ze wstêpu do niemieckiej kalwaryj ki dowiadujemy siê, ¿e skoro dawne
opracowanie z 1718 r. dotrwa³o bez zmian do drugiej po³owy XIX W.91, nad-
szed³ czas przepracowania go. W 1866 r. proszono o to ks. A. Miih1a. Jeszcze
w 1877 r. ukaza³o siê kolejne wydanie dawnej niemieckiej kalwaryj ki u Mef-
ferta w Gdañsku, ale bez zezwolenia biskupa. Zapewne po tym roku dopiero
przyst¹pi³ ks. A. Miih1 do nowego opracowania, by zapobiec dowolnym wzno-

wieniom nieprzepracowanych wydañ.
W jego wydaniu znajduj¹ siê, oprócz pobo¿noœciowych czêœci, tak¿e:

wy¿ej wspomniany statut pielgrzyma z Oliwy do Wejherowa, szczegó³owy
porz¹dek czterodniowej pielgrzymki oraz krótka historia Wejherowskiej Kal-
warii, za szczególnym uwzglêdnieniem historii pielgrzymki niemieckiej, uda-
j¹cej siê tam na dzieñ 1 maja ka¿dego roku.

Zapewne wydanie z oko³o 1889 r. mia³ do dyspozycji ewangelicki ba-
dacz, Karl Benrath, gdy przeprowadzi³ porównanie zawartych w nim pieœni
z ewangelickimi i stwierdzi³ obecnoœæ tych drugich w katolickiej ksi¹¿ce do
nabo¿eñstwa92. Dziêki okolicznoœciom, ¿e kalwaryjka nie uleg³a istotnym
zmianom w przeci¹gu prawie dwu stuleci, zawdziêcza on, zdaniem K. Benra-
tha, obecnoœæ pieœni ewangelickich. Na konkretnych przyk³adach wskaza³
wœród pieœni pie1grzymkowych, a tak¿e rannych, wieczornych i œpiewanych

91 Kolejne wydania tego modlitewnika mia³y miejsca w latach 1770 i 1808. Zob.
Schultz, Geschichte..., s. 257, 391-392. Jego zdaniem wydanie z 1770 r. by³o nowym
opracowaniem, wznowionym w 1808 r. Nie uda³o siê dot¹d odnaleŸæ egzemplarzy wspo-
mnianych wydañ, Modlitewnik nosi³ tytu³ Ordnung der Wa/lfahrts - Gesiinge be¿ Jiihr/i-

cher Prozession na ch Weyersfrey oder Naustadt. Zob. Droga do nieba... Gdañsk 1861,
s. 2. Tytu³ wydaje siê wskazywaæ jednoznacznie na zawartoœæ poprzedniej niemieckiej

kalwaryjki.
92 K. Benrath, Ewange/isches Kirchen/iedergut im Ka/varienbuch der Neustiidter

Wa//fahrt, .,Deutsch - evangelische Bliitter" 1905, nr 30, s. 19-34.
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przy posi³kach, a nadto wyra¿aj¹cych ufnoœæ, dziêkczynienie i wielbi¹cych,
jak i jeszcze innych takie, które s¹ pochodzenia ewangelickiego. K. Benrath
podaje dokumentacjê swojego stanowiska. Niemiecka kalwaryjka zdo³a³a siê,
jego zdaniem, obroniæ przed gdzie indziej ju¿ dawno przeprowadzonym oczysz-
czeniem z ewangelickich wp³ywów, choæ nie wiadomo, na jak d³ug093.

W 1905 r. dosz³o do wymiany korespondencji miêdzy proboszczem oliw-
skim, ks. drem Franciszkiem Schroterem (który to probostwo obj¹³ w 1901 r.),
a kuri¹ che³miñsk¹ w sprawie pielgrzymek z Oliwy do Wejherowa. Kuria diece-
zjalna opowiada³a siê za kontynuacj¹ tradycji pielgrzymkowej, aprobuj¹c tak¿e
zakwestionowan¹ przez Fr. Schrotera dotychczasow¹ rolê mê¿ów zaufania. Ks.
Fr. Schroter by³ adresatem pism kurialnych, w których zleci³a ona w 1906 r. du-
chowe kierownictwo nad niemieck¹ i polsk¹ pielgrzymk¹ ks. Piotrowi Roszczy-
nialskiemu, proboszczowi z Pogódek, natomiast na 1910 r. i nastêpne lata ksiê-
¿om wikarym Jerzemu M. Wedigowi i Bernardowi B¹czkowskiemu z Wejherowa94.

Zaistnia³y jednak nieporozumienia, które rozstrzygnê³a umowa podpisa-
na w 1914 r. miêdzy ks. Walentym D¹browskim, proboszczem wejherow-
skim, gospodarzem uroczystoœci kalwaryjskich, a przewodnicz¹cymi polskiej
i niemieckiej pielgrzymki oliwskiej. Spotkanie odby³o siê na plebanii w Wej-
herowie w dniu 15 marca wspomnianego roku na ¿yczenie ks. W. D¹brow-
skiego. Udzia³ wziêli przewodnicz¹cy polskiej pielgrzymki z Oliwy, panowie
Teodor Buchowski i August Po³czyñski, oraz Józef Hallmann, przewodnicz¹-
cy niemieckiej pielgrzymki z Oliwy, nadto kilka innych osób z Oliwy. Umo-
wa zawiera³a cztery punkty. Pierwszy stwierdza³, ¿e statut pielgrzyma z Oli-
wy do Wejherowa obowi¹zuje tak¿e uczestników polskiej pielgrzymki. Drugi
porz¹dkowa³ stronê finansow¹. Trzeci mówi³ o wynagrodzeniu duchownego
kierownictwa. Czwarty przypomina³, ¿e przewodnicz¹cy winni siê podporz¹d-
kowaæ duchowemu kierownictwu. Dziêki tak sformu³owanej umowie zara-
dzono zaistnia³ym problemom. Przewodnicz¹cy do³¹czyli jeszcze wyjaœnie-
nie, ¿e w pe³ni zgadzaj¹ siê z koniecznoœci¹ odnowy i postaraj¹ siê postêpowaæ
w jej duchu95. Odpis zawartej umowy przes³a³a kuria diecezjalna do wiado-
moœci ks. wikaremu Bernardowi Wieckowi w Oliwie.

Okres I wojny œwiatowej wywar³ swój ujemny wp³yw na tê pielgrzymkê.
W 1920 r. przypad³ jubileusz dwustu lat pielgrzymowania niemieckiej

kompanii z Oliwy do Wejherowa (1720-1920). W dniu 29 kwietnia tego¿ roku

93 Tam¿e, s. 26-31, 34
94 Akta GAP.
95 Akta GAP.



199Pielf!;rzymka sztolcenberska, a potem i obecnie oliwska

zebrali siê niemieccy pielgrzymi w koœciele pocysterskim o godz. 7.00 rano
na mszy œw., któr¹ celebrowa³ ks. wikary Leon S³omski z Wejherowa, duchowy
przewodnik pielgrzymki. Po niej specjalne kazanie przygotowa³o uczestników
do w³aœciwego udzia³u w pielgrzymce. Przy figurze maryjnej w Oliwie oraz
przy kapliczce (krzy¿u) w Sopocie ks. Leon S³omski wyg³osi³ krótkie prze-
mówienia. W podnios³ej procesji przy udziale orkiestry przesz³a pielgrzymka
z Sopotu ku granicy, œpiewaj¹c w jêzyku niemieckim Ciebie Bo¿e wielbimy96.

W 1926 r. w artykule pt. Der Kalvarienberg zu Neustadt unser Wallfahrt-
sort ks. wikary Maksymilian Wiese z Sopotu pisze, ¿e ju¿ d³ugo przed dniem
1 maja cz³onkowie Bractwa Krzy¿a Œwiêtego byli zajêci przygotowaniem
wszystkiego, co potrzebne, a ostatnio dosz³y formalnoœci paszportowe. Piel-
grzymka wyruszy³a 29 kwietnia po rannej mszy œw. z powiewaj¹cymi na wie-
trze sztandarami i przy akompaniamencie muzyki. Oko³o czterdzieœci kilo-
metrów pieszej drogi jest istotnie pielgrzymk¹. Nie zawsze przygrzewa s³oñce.
Na twarzach pielgrzymów jednak, a nale¿a³y one do m³odych i starych mê¿-
czyzn i niewiast, promienia³a wymowa s³ów psalmu: Uradowa³em siê, gdy mi
powiedziano: Pójdziemy do domu Pana (Ps 121,1). Trakt prowadzi³ przez
Sopot, Kolibki, Chyloniê do Zagórza, gdzie nocowano, niekiedy w trudnych
warunkach. O czwartej rano nale¿a³o wyruszyæ, by id¹c przez miejscowoœæ
Redê na czas stan¹æ przy Bramie Jerozolimskiej, gdzie powszechnie znany
i lubiany ks. pra³at W. D¹browski czeka³ na pielgrzymów ze s³owami powitania.

Nastêpnie wyruszano na dró¿ki kalwaryjskie i korzystano ze spowiedzi
œw. Dla duchownych godziny spowiedzi œw. okazywa³y siê czasem pracy w win-
nicy, w której znowu by³o za ma³o pracowników. Ustawione konfesjona³y
z trudem wytrzymywa³y napór penitentów.

W sam dzieñ uroczystoœci sta³y gêsto obok siebie t³umy ludzi, gdy¿ koœció³
Ukrzy¿owania pomieœci³ jedynie skromn¹ czêœæ uczestników. Wszyscy stali
skupieni i zas³uchani w s³owa kaznodziei. Potem zjawia³ siê ze swoim zespo³em
wspó³pracowników o. Ambro¿y Lewañski, ostatni z wejherowskich reforma-
tów (+ 1924 r.), aby przeprowadziæ kolektê i odmówiæ zdrowaœki (zalecki).

Po po³udniu, po wys³uchaniu mowy po¿egnalnej przy Bramie Jerozolim-
skiej, udawano siê w drogê powrotn¹ do Oliwy, nocuj¹c w Zagórzu97.

96 W zwi¹zku z wspomnianym jubileuszem gazeta "Danziger Neueste Nachrichten'
opublikowa³a w 1920 r. specjalny artyku³, przedrukowany piêædziesi¹t lat póŸniej w"Hei.
matbrief der Danziger Katholiken".

97 M. Wiese, Der Kalvarienberg zu Neustadt unser Wallfahrtsort, ,[w:] St. Adalber.
fus katholischer Kalender fiir Danzig undPommerellen 1926, s. 57-61.



Po 1939 r. usta³y niemieckie pielgrzymki z Oliwy do Wejherowa. Pamiêæ
o tych pielgrzymkach pozosta³a ¿ywa wœród by³ych ich uczestników.
W 250 rocznicê, czyli w 1970 r., czasopismo "Heimatbriefder Danziger Ka-
tholiken" poda³o przedruk wspomnianego ju¿ artyku³u sprzed piêædziesiêciu
lat. Ta kolejna rocznica sta³a siê okazj¹ do kilku artyku³ów w tym¿e czasopi-
œmie na temat Wejherowskiej Kalwarii98.

Obraz, który kiedyœ ta pielgrzymka zabiera³a ze sob¹ do Wejherowa, znaj-
duje siê obecnie w koœciele Cystersów w Oliwie. Z 1936 r. zachowa³ siê pa-
mi¹tkowy obrazek z napisem:

"Andenken an die PilgerJahrt
Oliwa - Wejherowo 1936
Fiihrer Prli³at Roszczynialski ".

Pe³en wymowy jest artyku³ Alberta Kummera, pisany w 1987 r. W tych
wspomnieniach brak jakiejkolwiek daty, a nawet dni wyruszenia i powrotu
oliwskiej pielgrzymki ju¿ siê zatar³y w pamiêci, ale pozosta³y m.in. fakty:
"die Neustadter kommen, die Neustadter kommen" i czekania na matkê, która
uda³a siê w pielgrzymkê do Wejherowa. Matka uprosi³a t¹ pielgrzymk¹ zdro-
wie swojej córki, a inna niewiasta doczeka³a siê potomstwa99. Niezbadany
jest dot¹d bogaty œwiat motywacji udaj¹cych siê z pielgrzymk¹ na Kalwariê
Wejherowsk¹, a wyznanie A. Kummera uchyla nieco r¹bka tajemnicy.

10. Polskie modlitewniki kalwaryjskie (kalwaryjki polskie)

Z w³asnym modlitewnikiem kalwaryjskim mieli pielgrzymi i ich duszpa-
sterze do czynienia ju¿ na pewno w 1717 r.loo W 1997 r. minê³o zatem 280 lat
od wydania w jêzyku polskim pierwszej kalwaryjki zwi¹zanej z pielgrzymo-
waniem na Wejherowsk¹ Kalwariê i jej obchodami. Wydana w 1717 r., nale¿y
do naj starszych modlitewników kalwaryjskich w Polsce. Egzemplarze tego
wydania prawdopodobnie siê nie zachowa³y. Nawet fakt ukazania siê tego

98Rocznik 1970, numery: 4 (s. 1-3),5 (s. 7-9), 6 (s. 5-7),7/8 (s. 13-16).
99 A. Kummer, Wallfahrten nach Neustadt in WestpreujJen, "Der WestpreujJe, 1987,

nr 8, s. 5-6.
100 Gaudenty A. Kustusz OFM, Wejherowskie modlitewniki kalwaryjskie, "Studia

Pelpliñskie" 1976, s. 29-30; ten¿e, Kalwaryjki wejherowskie, "Pomerania" 1978, nr 9,
s. 38; I. Pryczek, Wejherowskie modlitewniki kalwaryjskie - uwagi o historii i jêzyku [w:]

Wejherowo, dzieje, kultura, œrodowisko, pod red. J. Tredera, Wejherowo 1993, s. 93-102;
ta¿e, Charakterystyka Kalwarii Wejherowskiej (1785-1901), [w:] Polszczyzna regional-
nn Pnmnr7n War~zawa 1994- £ h- ~ 131-14Q


