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Landrathen gjorde mig jo rigtignok ikke noget, men prresten i Neustadt (Wejrowoy) fandt der dog tjenligst at jeg jeg forduftede endnu lrenger sydpaa, og ber
sidder jeg da i Konitzeregnen og gj~r egnen usikker trods gendarm og Landrat.De
f~rste frugter f~lger hermed i form af 600 Mark, der forhaabentlig inden formange
uger viI blive efterfulgte af et par til.
Hr biskopens brev med kvittering

for der 5-te- 7 -de tusind modtog jeg, til de

1400, som derefter afgik f~lger ber resten af der 9-de tusinde.
Hr biskopen skrev om kapellets stil. Det kan jo vrere meget prent at faa der i
gammeldansk stil; der synes jeg rigtig godt om. Men der beh~ver ikke at bygges
saadan, at der kan forIrenges. Bygger vi der nu til500 personer, viI der ikke senece
blive brug for mer. Saamange Polaker viI jeg jo neppe faa sam1ede paa engang, og
hvad angaar tilvrekst med konvertiter, er Mariebo saa liden en stad - og som alle
provinsbyer, isrer h~jrebyen - en K1i? stad, at der ikke kan vrere tale om, nogensinde at besidde st~rre menighed end 500 sjrele.
En arkitekt maatte vi ogsaa om pa nogen maade muligt undgaa. Hr biskopen,
der aldrig har selv fors~gt den slags arbejde, ved ikke, hvor mange ord og hvormange skridt og hvor stort et kvantum taalmodighed de sammenbetlede penge har
koster. Den, der har pr~vet der sparer. Selv om broderen, der byggede Jesu-hjertekirken, er borte, kunde ban dog maaske lave plan. Hvis der ikke lader sig gj~re, har
jeg blandt mine gode bekjendte en flink arkitekt, der ikke viI trrekker mig op, og
hvem jeg i fom~dent fald viI anbefale. At der ikke bygges taam, men derimod
forel~big blot et vindfang paa vaabenhallens, henholdsvis taamets plads, havde jeg
ogsaa trenk mig - Kun et alter ~nskede jeg, men saa et lille ~
alter paa hver
side; et til jomfru Maria og til Kirkens skytspatroner: St. Birgitte og St. Stanislaus
Ep M - hvilken sidste for de polsker forbindelsers skyld ikke t~r udelades. Hvordan har hr biskopen trenkt sig 10ftet? da ikke hvalvet? der bliver vist altfor altfor
dyrt. Det bliver vel adskillig dyrere end loftet i rosenkranskirken? Af r~de sten
maa kapellet naturligvis vrere. Der er fast lergrund paa vor plads, saa fundamenteme ikke beh~ver at lregges dybt. Og de kolos sale murtykkellsere fra gammeldanske kirke maa der naturligvis ogsaa ses bort fra; har vi to stens tykkelser, maa
der kunne strrekke fil.
Paa Lolland er der mellem Saxkj~bing og Nykj~bing teglvrerk, hvorfra meget
gode mursten faas. Taget faar blive skif er.
Nu haaber jeg, hr biskopen fortreller mig en hel deI om der nrermere, hvad De
har trenkt.
Her bor jeg hos en prregtig herce, en - hvad der er en undtagelse desvrerre virkelig dannet prrest. Vi studerede samtidig i Rom - ban i Polonicum, og ban
udtrykker Deres h~jrervrerdighed

sin h~jagtelse og rerb~dige hilsen.

A:!.rb~digt
Edw. Ortved
*Beder undskylde, omjeg har formulert dette kluntet!
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32
+NBPJCh
Pogódki 27.2.96
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Niestety, musia³em znikn¹æ z tych owocodajnych stron, w których z luboœci¹
prowadzi³em ¿ywot ¿ebraczy. Starosta w³aœciwiemi nic nie zrobi³, lecz duszpasterz w Wejherowie uwa¿a³, ¿epowinienem na razie znikn¹æ bardziej na po³udnie,
i tak siedzê w okolicach Chojnic, i który to teren, gdzie stwarzam niebezpieczeñstwo mimo ¿andarmerii i siedziby starosty. Pierwsze owoce w postaci 600 marek
w za³¹czeniu - miejmy nadziejê, ¿eich œlademw nied³ugim czasiepójd¹ nastêpne.
List ks. Biskupa z pokwitowaniem na 5-7 tysiêcy odebra³em, do 1400, które
z kolei posz³y - idzie ju¿ reszta do dziewi¹tego tysi¹ca.
Ks. Biskup pisa³ o architekturze kaplicy. Myœlê,¿eby³oby bardzo ³adnie, gdybyœmyzrobilij¹ w starym, duñskim stylu. Uwa¿am to za bardzo dobry pomysl. Nie
potrzebujemy budowaætak, by mo¿na by³o póŸniej powiêkszyæ.Jeœliteraz zbudujemy dla 500 osób, to póŸniej nie bêdzie potrzeba dla wiêkszej iloœci. Tak du¿o
Polaków nie bêdê móg³ zebraæjednorazowo, a jeœli idzie o przyrost konwertytów,
Maribo jest takim ma³ym miastem jak wszystkie miasteczka prowincjonalne,
zw³aszczaprawostronne,¿enie mo¿ebyæmowy, byœmymieli kiedykolwiek wiêksz¹
parafiê ani¿eli 500 dusz.
W jakiœ sposób musimy tak¿e zrezygnowaæ z anga¿owania architekta. Ks.
Biskup, który nigdy nie spróbowa³ takiego zadania, nie wie, jak wiele s³ów, jak
wiele zabiegów orazjak wiele cierpliwoœcikosztowa³y te zebrane¿ebraczepieni¹dze.
Ten, który próbowa³ tego szczêœcia,ten oszczêdza. Chocia¿ brata [zakonnego E.K.], który budowa³ koœció³Serca Jezusowego [w Kopenhadze - E..K.],ju¿ nie
ma, ale mo¿emóg³by chocia¿zrobiærysunki. Jeœlito siê nie uda, mam wœródmoich
dobrych znajomych zdolnego architekta, który nie bêdzie mnie naci¹ga³ i z koniecznoœcibêdê go polecal.
Pomyœla³emtak¿e i o tym, by czasowo nie budowaæwie¿y, lecz tylko kruchtê.
¯yczeniem moim jest tylko jeden o³tarz i tylko ma³y oharzyk do modlitwy po obu
stronach - jeden z Matk¹ Bo¿¹ oraz dla patronów koœcio³aœw.Brygidy i œw.
Stanis³awa BM, którego ze wzglêdu na powi¹zania polskie nie mo¿na pomin¹æ.
Jaki ks. Biskup wyobra¿a sobie sufit? Chyba nie pó³kolisty? To bêdzie za drogie. By³by wielokrotnie dro¿szy od sufitu w koœcieleMB Ró¿añcowej? Kaplica
powinna oczywiœciebyæz czerwonej ceg³y. Na naszej parceli jest mocny gliniany
grunt tak, ¿e fundament nie musi byæzbyt g³êboki. Oczywiœciemusimy tak¿e zrezygnowaæz wielkich grubych murów, jakie maj¹ stare duñskie koœcio³y;mamy
dwie ceg³y gruboœcii to powinno wystarczyæ.
Na Lolland, pomiêdzy Saxkjoebing i Nykjoebingjest cegielnia, gdzie mo¿na
otrzymaæbardzo dobr¹ ceg³ê. Dach bêdzie z ³upku.
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Mam nadziejê, ¿e ks. Biskup podzieli siê ze mn¹ myœlamina ten temat.
Tutaj mieszkam u wspania³ego gospodarza, który jest tutaj wyj¹tkiem

-

prawdziwie wykszta³conego ksiêdza. Studiowaliœmyw jednym czasie w Rzymieon w Kolegium Polonicum i przekazuje WaszejPrzewielebnoœciswoje uszanowanie
oraz z szacunkiem pozdrawia.
Z szacunkiem
Edw. Ortved

*0 ile moje sformu³owanias¹niezdame,proszêo usprawiedliwienie!
33
+LJC
H~jrervrerdigste
hr biskop!
Fristesikke hr biskopentil at tro paamirakler med hensyn til indsamlingen?
Hermedf~lger det lO-de tusind; det 8-de og 9-de forhaabentligrigtig modtagne.
Dog bederjeg Deresh~jrervrerdighed
lige intrrengende,ikke at tro, de er samlede
let; igaarf.eks. var det et saadantafskyeligt vejr, at man ganskevist var i h~jeste
grad fristet til ikke at traskeom - og det var ikke f~rste gang.
Men Vorherrehjrelpermig jo prent,det lader sig ikke nregte.Naa den anden
grondtil, endeligat spare,er jo den,at det er for er)stor deI fattigfolks sammentiggedepenge,vi skal give ud.
Med bedstehilsner
Deresh~jrervrerdigheds
rerb~digste
Edw. Ortved
Skarszewy2.3.96
33
+NBPJCh
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Czy ks. Biskupa nie bêdzie kusi³a myœlo cudzie - jeœliidzie o zbiórkê pieniê¿n¹?
W za³¹czeniu idzie dziesi¹ty tysi¹c; ten ósmy i dziewi¹ty mam nadziejê, ¿e ju¿
nadszed³.Jednak¿eproszê usilnie Wasz¹ Przewielebnoœæ,
by nie myœla³,¿ezosta³y
one ³atwo zebrane; wczoraj na przyk³ad by³ taki paskudny dzieñ i to nie pierwszy
raz, i¿ nie mia³em ochoty nigdzie wychodziæ.
Bóg pomaga mi wydatnie, tego nie mo¿na zaprzeczyæ.Drugim powodem, by
oszczêdnie wydawaæ pieni¹dze jest to, ¿e w wiêkszej czêœcipieni¹dze zosta³y
wy¿ebrane wœródbiedoty, a które my mamy wydawaæ.
Z najlepszymi pozdrowieniami Waszej Przewielebnoœciz szacunkiem
Edw. Ortved
Skarszewy 2.3.96
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34
Kiszewo 13.3.96
+LJC
Hjljjrervrerdigste hr biskop!
Hermed fjljlger det II-te tusend; og det bliver vel det sidste. De 11 010 Mark,
jeg har sendt, er netto; jeg maa nu sendetil at drekke rejseudgifteme og was drum
u.dran hangt, og saa ljljnen for l-ste og 2-den kvartal i aar.
Naturligvis jljnskerjeg at faa sam1etfiest muligt, men jeg er baadetrret og firet
for den gang.
Tros er vejene nu gyselige, og havde jeg ikke de drabelige stjljvler, var mit
helbred vist hjljjt... solgt.
Jeg har altid forstaaet hr biskopen saadan,at De aldrig havde holdt hus: eller
kirkekollekter.
Vi har i disse sidste dage havt dygtigt snefog.
Med rerbjljdigstehilsen
Edw. Ortved
Adr. Bruss Westpreussen
Postlageren. Nicht zu returnieren.

34
Kiszewo 13.3.96
+ NBPJCh
Najprzewielebniejszy
ks. Biskupie!
Niniejszymprzesy³amjedenastytysi¹c i prawdopodobniebêdzieto ostatni.Te
11 O10 marek, które dot¹d wys³a³em,jest sum¹ netto; teraz muszêwys³aæ,by
pokryækosztapodró¿yi was drum und dran hangt,oraz ga¿êza pierwszy i drugi
kwarta³bie¿¹cegoroku.
Naturalniezale¿ymi na tym, by zebraæ
tak du¿o,jak to mo¿liwe,lecz obecnie
jestemi zmêczony,jak i mamtegodosyæ.
Drogi obecnies¹ takie, ¿eciarki przechodz¹i gdybymnie mia³ tych wielkich
butów z cholewami,zap³aci³bymzato drogomoim zdrowiem.
O ile dobrzezrozumia³em,ks. Biskup nigdy nie chodzi³ po domachzbieraæ
datki lub w koœciele
kolektê.
W ostatnichdniachmieliœmyobfit¹ œnie¿ycê.
Pozdrawiamz szacunkiem
Edw. Ortved
Kiszewo 13.3.96
Adr(es): Brussy,PrusyZachodnie.
Posterestante.Nie odsy³aæ
z powrotem.
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35
+LJC
Borzyszkowo 26.3 96
H~j rervrerdigstehr biskop!
Hermed endnu 1230 mark, hvoraf 310 mk i forma af kvittering for 2-det kvartal iaar. I det hele er der alt saa sendt 12240, hvoraf de 1240 gaar til aarsl~nen, saa
de 11 000 er rent netto til kapeliet.
Nu skal endnu de c. 500 mk til denne rejses udgifter sam1es;hidtil har jeg lagt
ud af mine messestipendier.
Siden torsdag c 19-de har ber vreret dejligste foraarsvejr. Det har sin store
behagelighed rigtignok, men tillige den ubehagelighed, at baade foIk og heste er
i marken, da pl~jning og saaning er i fuld gang. Stikkelsbrer buskene gr~nnes,
bierne har trav lt, og i kirkerne - der for et ikke ringe antals vedkommende er af trre
- bliver de smaa sorte ubehagelig livlige, som om de var i Italien omtrent.
Hr biskopen bedes undskylde mit miniatur ark; alt mit papir er opbrugt.
Med rerb~digste hilsen
Edw" Ortved
Min adresse er Pr Adr Hochw. Herren Deckan Dombrowski
Neustadt Westpreuss.
og derefter har jeg ~
adressemere forel~big.
35
+NBPJCh
Borzyszkowo 26.3.96
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Niniejszymjeszcze 1230 marek, z których 310 marek w formie pokwitowania
za drugi kwarta³ bie¿¹cego roku. W ca³oœciprzes³a³emwiêc 12240 marek, z których
1240 idzie na roczn¹ ga¿êtak, i¿ 11 000 jest na czysto na kaplicê.
Obecnie trzeba jeszcze zebraæoko³o 500 marek na wydatki tej podró¿y; dot¹d
wyk³ada³em na ten cel z moich stypendiów mszalnych.
Od czwartku 19.jest tutaj najpiêkniejsze wiosenne powietrze. Wprawdzie jest
bardzo przyjemnie, ale jednoczeœnienieprzyjemnie, bo zarówno ludzie, jak i konie
s¹ w polu, a orka i siew w pe³nym toku. Krzewy agrestu siê zazieleni³y, pszczo³y
siê uwijaj¹, a w koœcio³ach- w przewa¿aj¹cej czêœcidrewnianych - s¹ te ma³e
czarne nieprzyjemnie ¿ywotne tak, jakby to by³o we W³oszech.
Proszêwybaczyæ,¿episzê na miniaturowym arkuszu,ale mój papierju¿ zu¿y³em.
Pozdrawiam z szacunkiem
F.rlw Ortveo
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Mój nastêpnyadres:u przewielebnego ks. dziekana W³adys³awa D¹browskiego
[Dombrowski - E.K.]
Wejherowo. Prusy Zachodnie, a póŸniej, jak dot¹d nie mam ¿adnego adresu.

36
+LJC
H~jrervrerdigste
hr biskop!
Paa vejen ned til mine gode venneri det posenskehar jeg forenet med det
behageligedet nyttige og sam1ethoslagte1400mark for at forvandle de 11 000
!ru!rk netto, sommit kapelhar,tilll 000 kroner netto.Det var en lille dessert.
Rejseniaar er ogsaafaldet svrertbillig ud forholdsvis. Som hr biskopenviI
erindref1kjeg iaar ingenrejsepengemed; dem lagdejeg selv ud af mit eget.Med
rejsenfra Kj~benhavn,porto og alt muligt iberegnetbel~berudgifteme- fra sidst
i november,dajeg afrejste,og helemartsmed - sig kun til275 marko
Sidsteuge i april antageligkommerjeg hjem. laar, da paaskeer falden saa
tidlig, har saanrersamtligeiaar indvandrendearbejderevrerettil paaskekommunion, saader for deresvedkommendeer mindre at hasteefter. Kun de, som har
overvintret,beh~verat tilseesstraks.
Med rerb~digstehilsen
Edw. Ortved
Luzino7.4.96
36
+NBPJCh
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
W drodze do moich dobrych przyjació³ w poznañskim, po³¹czy³em przyjemne
z po¿ytecznym i zebra³em za³¹czone 1400 marek, by przemieniæte 11 000 marek
netto na 11 000 kQrQnnetto, które mam na moj¹ kaplicê. To na ma³y deser.
Podró¿ w tym roku wypad³a stosunkowo bardzo tanio. Jak ks. Biskup sobie
przypomina, w tym roku nie otrzyma³em ¿adnychpieniêdzy na podró¿. Wy³o¿y³em
je z w³asnej kieszeni. Wydatki od wyjazdu z Kopenhagi pod koniec listopada na
podró¿, porto i wszystko inne do marca w³¹cznie - wynios³y ³¹cznie 275 marek.
Prawdopodobnie przyjadê w ostatnim tygodniu kwietnia do domu. W tym roku
Wielkanoc wypada bardzo wczeœnietak, i¿ wszyscy robotnicy imigranci byli w tym
roku u komunii wielkanocnej, wiêc dla nich mój przyjazd nie jest taki spieszny.
Tylko ci, którzy przezimowali (w Danii), potrzebuj¹ niezw³ocznie opieki duchowej.
Pozdrawiam z szacunkiem
Edw. Ortved
Luzino 7.4.96
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37
Koœcielec 14.4.96
+LJC
HfiSjrervrerdigstehr biskop.
Pech im Glticke u. Gltick im Peche - saadan gaar det mig sredvanlig. Hr.
biskopens brev af 6.4. modtog jeg ffiSrstc 9-de, lige efter samme dag at have
modtagethoslagte visitkort ira generalvikaren; skjfiSntdette er ira 1.4., havde det
ikke kunnet trreffe mig ffiSr- heldigvis. Paaskedageneblev altsaa i fred og ro
udnyttede til prrediken og kollekt. Da torsdag de to skrivelse kom mig i hrende,
havde jeg allerede gjort sIut overensstemendemed det i mine breve udtalte.
Kun var prrediken med kollekt hvidesfiSndagallerede publicert i Dirschau; denne vilde jeg dog efter de modtagne skrivelser lade face. Men dekanen i Dirschau
vilde ikke vide noget deraf, og da hall om lfiSrdagenmodtog telegram fra biskopen,
som indirekte tillod .Qênkollekt, hvorefter "weiteres Sammeln in dieser Diozese
nicht gestattet ist", saa holdt jeg den naturligvis, og er derefter tagen hemed til
Koscielec til prrelat Poninski igjen.
Telegrammet var sagtensforanlediget ved, at prrediken med kollekt i Dirschau
stod averteret i det i Pelplin udgaaendekirkelige blad og biskopen derfor vilde lade
sagen have sin gang. Saa har altsaa hele Geschichten ikke skadet videre. ForfiSvrigt er den foraarsaget af Goszler ved et dadlende brev til biskopen, som sfiSgerat
staasig godt med den preussiskeregjering, og denne bestrrebelse benytter Goszler
sig af til at have ham i ledebaand.
De 1400 mk, som afgik d. 9-de april, just ffiSrjeg modtog skrivelseme, er vel
rigtig ankomne; saa meget var en overraskelse ogsaa for mig. Og hec endnu 400,
som foIk siden har givet os til kaP.ellet.
Min adressebliver Oci¹¿,
pr. Skalmierzyce, Prow. Posen.
Med rerbfiSdigste
hilsen
Edw. Ortved
37
Koœcielec14.4.96
+NBPJCh
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie.
Pech im Gliicke u. Gliick im Peche - tak to jest zwyczajnie u mnie. List ks.
Biskupa z 6.4. otrzyma³em dopiero 9., a tu¿ przedtem tego samegodnia otrzyma³em
wizytówkê od wikariusza generalnego, chocia¿ by³a z 1.4. i to na ca³e szczêœcie,
gdy¿ nie mo¿na mnie by³o spotkaæ.Wielkanoc mia³em spokojn¹ - wykorzysta³em
na kazania i kolektê. Gdy w czwartek oba pisma odebra³em, akurat zakoñczy³em
[zbiórkê - E.K.] zgodnie z tym, co pisa³em w moich listach.
Tylko kazanie z kolekt¹ w bia³¹ niedzielê opublikowano w Tczewie, które po
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otrzymaniu pism by³bym zaniecha³. Dziekan w Tczewie nie chcia³ wiedzieæo tym,
a gdy w sobotê otrzyma³ telegram od biskupa, poœredniozezwoli³ na tê kolektê, po
czym "weiteres" zbieranie w tej diecezji "nicht gestattet ist". Oczywiœciena tym
skoñczy³em i pojecha³em do Koœcielca,do pra³ata Poniñskiego.
Telegram zosta³ wys³any, gdy¿ kazanie i kolekta w Tczewie zosta³a og³oszona
w ukazuj¹cej siê w Pelplinie gazecie niedzielnej i dlatego biskup zareagowa³. Tak
wiêc historia ta nie przynios³a szkody. Ca³¹ tê sprawê spowodowa³ karc¹cy list
Goszlera do biskupa, który chce byæ w dobrych stosunkach z rz¹dem pruskim
i Goszler od czasu do czasu stosuje tê metodê, by ukróciæ mu cugli.
Te 1400 marek, które wys³a³em 9., w³aœnieprzed otrzymaniem pism, mam
nadziejê, nadesz³y w porz¹dku; taka suma by³a tak¿e niespodziank¹ dla mnie.
J jeszcze 400, które ludzie ju¿ po temu dali nam na kaplicê.
Mój adres bêdzie: Oci¹¿, k. Skalmierzyce, prowincja Poznañ.
Z szacunkiem pozdrawiam
Edw. Ortved
38
Kraków 12.12.96
+LJC
H!':ijrervrerdigstehr biskop!
For at faa lidt forbindelser i Galizien gjordejeg undervejsen afstikker til Koœcielec
og til Posen; en god introduction fikjeg ogsaa af grev Engsto:m,hos hvemjeg som
sredvanlig boede. Noget prent kirketo:j fikjeg ogsaa skaffet mig.
.Erkebispen i Posen gjorde jeg min opvartning og vicebiskop Likowski ligeledes, blev ogsaa meget ven1ig modtagen, men slog ikke paa at faa komme igjen til
stiftet; der kan vel vrere tidsnok, naar forholdene n!':idvendiggj!':iren henvendelse
igjen.
Hemed til Krakau er et langt rutsch; iforgaas morges kom jego I det elle jesuiterhus bor jeg; men nogen stor hjrelp var der hos dem ikke at vente trods deres
forbindelser og indflydelse; jesuiter er altid jesuiter; de foretrrekker at skumme
fI!':idenselv. Biskop Pucynek [Puzyna - E.K.] var meget venlig, gav tilladelse til
kollektering, men sagde, at kirkekollekter kunde det ikke nytte at holde, og saa
turde jeg jo ikke trrenge paa.
Selv har hall det nok timelig knapt, og bidraget var da ogsaa derefter: 25 fi.
Biskopen indb!':id mig for!':ivrigt til middag, gav sin velsignelse og !':inskedemig
i egenskab af kollektor vistnok pokker i vold, men sagdedet ikke.
Imorgen skal det begynde at gaa l!':iS;det indtryk har jeg imidlertid faaet ligestraks, at Ga1iziener ikke kaszubisk land og offervilligheden ikke den som i blandet
luthersk - katholske egne, skj!':intfoIk er fromme nok, og ber er kirken i hobetal.
Nu, vi faar se; sagen - anbefaler sig paa det mest indtrrengende til hr biskopens
b!':in.
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Arkitekten har jeg selv betalt ud af mit eget. Entrepen~rens adresse er: Muresnnester Gluud, Nakskov; (pa margin af s. 3) men Deres h~jrervrerdighed bedes,
ingen penge at sende bam forel~big; jeg har jo (pa margin af s.4) kredit, og ikke
heller er arbejdet afleveret endnu. Angaaende arbejdet er jeg i korrespondens med
bam hemedefra.
Med rerb~digstehilsen Deres biskopelige h~jrervrerdigheds
Edw. Ortved
38
Kraków 12.12.96
+NBPJCh
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
W drodze do Galicji w celu nawi¹zania kontaktów, po drodze wst¹pi³em do
Koœcielcai Poznania. Otrzyma³em tak¿e dobre wskazówki od hrabiego Engstroma, u którego jak zwykle mieszka³em. Otrzyma³em tak¿e trochê ³adnego koœcielnego ubioru.
By³em w goœcinieu arcybiskupa i wikariusza Likowskiego, gdzie zosta³em
bardzo uprzejmie przyjêty, ale nic nie wspomnia³em o mo¿liwoœciponownego przybycia do diecezji. Bêdzie doœæ
czasu, by ponownie siê zwróciæ [o pozwolenie E.K.], gdy oka¿e siê to konieczne.
Do Krakowa jest doœæ
daleko, przyjecha³em przedwczoraj rano. Mieszkam
w jednym z domów jezuickich, ale ¿adnej pomocy od nich nie mogê oczekiwaæ,
pomimo kontaktów i wp³ywów, jakie maj¹. Jezuici pozostan¹ zawsze jezuitami.
Wol¹ sami spijaæœmietanê.Biskup Puzyna by³ bardzo uprzejmy, da³ pozwolenie na
zbiórkê, ale nie na kolektê w koœciele,wiêc nie chcia³em byænatrêtnym.
Biskup chyba sam ma niewiele, a dar by³ te¿ odpowiednio do tego - 25 florenów. Biskup zaprosi³ mnie na obiad, da³ swoje b³ogos³awieñstwo i ¿yczy³ mnie,
kolektorowi, abym znikn¹³ mu z oczu, ale tego mi nie powiedzia³.
Jutro mam zamiar rozpocz¹æ. Ju¿ na samym wstêpie odnios³em wra¿enie, ¿e
Galicja to nie Kaszuby i ofiarnoœci¹ nie dorównuje tej mieszanej luterañsko-katolickiej ziemi, aczkolwiek ludnoœæ
jest pobo¿na, a koœcio³ówniezliczona iloœæ.
No,
zobaczymy. Sprawajest jak najbardziej godna polecenia modlitwom ks. Biskupa.
Architektowi zap³aci³em z w³asnej kieszeni. Podajê adres przedsiêbiorstwa
budowlanego: Mistrz murarski Glund, Nakskov, ale uprzejmie proszê Wasz¹ Przewielebnoœæ,
by nie wysy³aæmu na razie pieniêdzy; mam przecie¿ kredyt, a praca
nie jest jeszcze oddana. Jeœliidzie o pracê, to [na marginesie s. 3 - E.K.] jestem
z nim st¹d w kontakcie.
Z szacunkiem pozdrawiam Wasz¹ Biskupi¹ Przewielebnoœæ
Edw. Ortved
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39
+LJC
[Kraków? - E.K.] Nytaarsdag 1897
H~jrervrerdigste hr biskop!
TiI idag var endnu ikke et eneste brev kommet mig i hrende, siden jeg forlod
Danmark, og desvrerre har der ikke vreret nogen srerlig grond tiI at forstyre hr
biskoppen med pengesendeIsen.
Det gaar, efter hvad en var bleven vant tiI fra de foregaaende vintre, jo i h~j
grad Iangsomt. Deter ganske a1mindeligt her, at prrestemekun giver 1 fi, og kirkekollekteme giver et drabeligt trellearbejde, for det vrimler af kreutzer = og halv
kreutzerstykker. AllieveI er det dog naaet saavidt, at hermed 600 (seks h.) fi. + en
kvartalskvittering kan tage vej tiI Danmark; det er da altid en begyndeIse.
Maa jeg anbefale som veksellerer isteden for ham i Bredgade Hahns enke paa
Kj~bmagergade tret ved 0stergade; der betaler maD bedre.
Hr. biskoppen viI nok Iade vrere med at sendepenge tiI Lolland foreI~big, saa
bliver der lidt renter. Det varer vel nok en maanedstid, f~r de nreste kommer.
Maa jeg bede hr biskoppen hurtigst muligt sendemig et fransk brev som det tiI
Krakow tiI rerkebispen af Lemberg Dr. Morawski og et tiI den ruthenske rerkebisp
sammestedskardinal Sembratowicz; kun bedes de:t udeladt, hvormange penge
der endnu beh~ves.
Min adressekan vrere RestanteTamów, Galicien, endnu.
Vinter er her fremdeles ingen ar; temperaturen staar den elle dag paa fryssepunktet, den nrestepaa t~punktet elIer der omkring, saadei kan ikke ~nskes bedre.
Det er sandt, foruden de penge, jeg har faaet, har jeg ogsaa efterhaanden deIs
i det posenske, deIs her nede faaet I~fte om saanrer samtlige kirkeklreder, Iutter
haandarbejde; det meste bringer jeg nok hjem med tiI vaar. TiI Zakopane rej serjeg
forhaabentlig, paa tilbagevejen fra Lemberg tiI Krakau.
Med ~nske om Iykkeligt nytaar
Deres biskoppelige h~jrervrerdigheds
rerb~dige
Edw. Ortved

[pa margenaf s. 4 - E.K.] HllijesteKirkekollekt idag, har med 3 prresters5 fi
givet 60 fi.
39
+NBPJCh
[Kraków? - E.K.] Nowy Rok 1897
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Od czasu gdy opuœci³emDaniê i do dnia dzisiejszego nie przyszed³ do mnie ani
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jeden list i, niestety, nie by³o te¿ powodu, by niepokoiæ ks. Biskupa przesy³k¹
pieniêdzy.
Tutaj w zimie idzie podobnie jak w poprzednich latach w bardzo powolnym
tempie, ale do tego ju¿ siê przywyczai³em. Tutejsi ksiê¿a zwyczajowo daj¹ tylko
l florena, a kolekta w koœcio³achprzynosi po jej zakoñczeniu mozoln¹ pracê przy
liczeniu - jest pe³no grajcarów i pó³grajcarów (centów). Mimo to doszed³emju¿
doœæ
daleko, mianowicie do 600 (szeœciuset)florenów, które wraz z pokwitowaniem ga¿yza kwarta³- mo¿e ruszyæw drogê do Danii. Zawsze to jakiœpocz¹tek.
Pozwalam sobie poleciæ bankiera, mianowicie wdowê po Hahnie przy
Kj0bmagergade, blisko przy 0stergade [w Kopenhadze - E.K.], gdzie p³ac¹ lepiej,
zamiast tego przy Bredgade.
Niech ks. Biskup na razie nie wysy³a pieniêdzy na Lolland - bêdzie z tego
trochê procentów. Nastêpne pieni¹dze zapewne bêdê móg³ przes³aædopiero za
mIeSI¹c.
Proszê ks. Biskupa o jak naj szybszeprzes³anie listu podobnego w treœcijak do
Krakowa, po francusku, dla arcybiskupa Lwowa ks.dr. Morawskiego i jeden do
arcybiskupa unickiego w tym mieœcie,kardyna³a Sembratowicza; proszê tylko nie
pisaæ,ile pieniêdzy jeszcze potrzebujemy.
Mój tymczasowy adres [Poste - E.K.] Restante Tarnów, Galicja.
Zimy w³aœciwie tutaj nie ma - jednego dnia temperatura jest poni¿ej zera,
a nastêpnegopowy¿ej lub w okolicy tak, ¿e nie mo¿na sobie ¿yczyælepszej.
To prawda, ¿e poza pieniêdzmi przyrzeczono mi czêœciowow poznañskim
a czêœciowotutaj prawie ca³y potrzebny koœcielny ubiór, a wszystko wykonane
rêczn¹ prac¹. Wiêkszoœæ
przywiozê zapewne na wiosnê. Do Zakopanego pojadê
prawdopodobnie w drodze powrotnej ze Lwowa do Krakowa.
Z ¿yczeniami szczêœliwegoNowego Roku dla Waszej Biskupiej Przewielebnoœciz szacunkiem Edw. Ortved
[Na marginesie s. [4 - E.K.]
Najwiêksza kolekta koœcielna
w dniu dzisiejszym,³¹cznie z 5 florenami od 3 ksiê¿y
- przynios³a 60 florenów.

40
Stryj tirsdag 16.2.97
Deres biskoppelige hj1Sjrervrerdighed.
Bedes venligst undskylde at jeg af hensyn til vregten skriver paa saa lille et
papir - den ti1 fattigdom ti1 rere.
Vorherre synes ikke at tage den Mariebo - sag alde1esligegy1tdigt; for baade
den elle og den anden siger, at det efter galiciske forhold gaar mig knusende god³o
Naa, gudskelov, naar saaer. Ihvert fa³d har jeg da den store glrede, allerede igjen at
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kunne sendehr biskopen idag 800 fi. Men svarer i stor frygt for de to sidste sendinge, da jeg ikke har hS?)rt
et ord om dem.
For de to fS?)rste,
af 4-de januar og 16-de s.m. er erklrering angaaendemodtagelse ankommen. Men saa sendtesc. 29-de januar i anbefalet brev 340 fi og c 9de febroar vistnok 800 fi Geg har i S?)jeblikketikke korrespondence kontrolbogen
hos mig). Og hr biskopen bedes indstrendig, S?)jeblikkeligskrive mig, om disse to
sendinge er lykkelig ankomne.
Min adressefor den gang: Poste restante. Nb Nicht umadressiren. Przemysi,
Galicya.
Krakauerbispen havde allerede skrevet til kardinalen og rerkebispen, og denne
har igjen skrevet til bispen af Przemysi, hvor jeg nu er paa vej hen.
Lemberg Indbragte 2228 kroner (1483 fi), saadet var et fint resultat. IsS?)ndags
eftermiddags holdt jeg prrediken der, og det blev en ikke galicisk men kaszubisk
kollekt a la den ifjor.
Desvrerre, hS?)rer
jeg, har moder ligget paa hospitalet; jeg har gaaet med udvendig forbrrendt hals; vinteren er mild.
Grev Zamoyski tra Zakopane har indbudt mig, dog venter jeg ikke synderligt
financielt udbytte. I det hele er forelS?)big
den hidsigste indtregstid desvrerreforbi.
Med rerbS?)digste
hilsen
Edw. Ortved
40
Stryj, wtorek 16.2.97
+NBPJCh
Wasza Biskupia Przewielebnoœæ.
Proszêuprzejmie wybaczyæ,¿episzê na takim ma³ym kawa³ku papieru, oddajê
w ten sposób czeœæ
ubóstwu.
Odnoszê wra¿enie, ¿eproblem Maribo na pewno nie jest Panu Bogu obojêtny,
gdy¿ zarówno jeden, jak i drugi mówi, i¿ jak na stosunki galicyjskie - idzie mi
niezwykle dobrze. Jeœlitak jest - Bogu niech bêd¹ dziêki. W ka¿dym razie mam tê
przyjemnoœæ,
¿eju¿ dzisiaj mogê przes³aæks. Biskupowi 800 florenów. Niepokojê
siê jednak o poprzednie dwie przesy³ki, gdy¿ nie otrzyma³em ani jednego s³owa
potwierdzenia odbioru.
Pierwsze dwie z 4 i 16 stycznia zosta³y potwierdzone, lecz wys³ane 29 stycznia
listem poleconym 340 florenów i 9 lutego chyba 800 florenów (nie mam w tej
chwili kontrolki korespondencyjnej przy sobie) jak dot¹d nie. Proszê usilnie ks.
Biskupa o niezw³oczne powiadomienie mnie, czy te dwie przesy³ki szczêœliwie
nadesz³y.
Mój tymczasowy adres: Poste Restante. Z zaznaczeniem, by przesy³kê nie
przeadresowywano. Przemyœl,Galicja.
Biskup krakowski ju¿ napisa³ do kardyna³a i arcybiskupa, a ten do biskupa
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przemyskiego, dok¹d siê w³aœniewybieram.
We Lwowie zebra³em 2228 koron (1483 fi.) - uznano to za dobry wynik.
W ubieg³¹ niedzielê po po³udniu mia³em tam¿ekazanie, a kolekta by³a nie galicyjska, ale, jak w poprzednim roku, kaszubska.
Niestety, s³yszê,¿e moja matka le¿y w szpitalu. Sam chodzi³em niepotrzebnie
z przeziêbionym gard³em. Zima jest ³agodna.
Hrabia Zamoyski z Zakopanego zaprosi³ mnie do siebie, ale nie oczekujêjednak specjalniejakiejœfinansowej korzyœci.W ogóle najintensywniejszy okres zbiórki,
niestety, zosta³ na razie zakoñczony.
Z szacunkiem pozdrawiam
Edw. Ortved
41
+LJC
Przemyœl1.3.97 mandag
Sending nr. 6
H~jrervrerdigste hr biskop!
Iforgaars kom hr. biskoppens to sidste breve mig i hrende; nu har sjrelsro, at
pengene lykkelig ankom. Hermed endnu 700 fi.; jeg har vendt bunden paa min
pengepung for at faa det ronde tal og rejser nu ud "paajagt" uden lommepenge,
kun med haab og frejdigt modo Man t~r vel nreppe sige andet, end at det efter
galiciske pung - og hjerteforhold gaar godt; men at tigge i Galicien er et mer end
almindelig modbydeligt arbejde, fordi det saaofte trreffer, at der bagefter En sjokker f.eks. en gammel kjrerling elIer to, der ogsaa viI tigge, og idet man gaar ind ad
d~ren, m~der man en tiggermunkebroder, der lige har vreret inde at fors~ge sin
lykke. Saabliver man naturligvis slaaeti bartkom med tiggemunken og kjrerlingen,
og modtagelsen er derefter - og bidraget med.
Med frisk mod, Antonius! Det er jo da for Vorherres og mine Polakers skyld,
jeg arbejde, heldigvis.
I det jeg sender disse penge, bedes Deres h~jrervrerdighed, venligst tilstille
Murermester Gluud, Nakskov 3000 kro Under 5-te febroar skrev ban nremlig til
mig, og brevet kom mig f~rst i hrende iforgaars: bygningen er frerdig, og ban bad
om penge. 10000 har banjo faaet, og paa det nrermeste 16000 (ikke ganske skal
ban have; saakan banjo godt faa de 3000, og det resterendeventer, tiljeg kommer
hjem, at vi faar synet bygningen og overtaget dem. Jeg har skrevet bam til igaar
i den retning.
ag saahar jeg en b~n: jeg er i knibe med messeintentioner; ber i Galicien kan
man ikke godt berle om saadanne;det er knapt med dem ber. Hr biskopen bedes
derfor vrere af den godhed, snarestmuligt at sendemig hundrede stykker - og saa
gode som muligt; til en mark t~r jeg ikke tage, for jeg slaar mig ikke igjennem med
saalavt stiuendium.
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.Intentioneme bedes sendt mig restante Przemy sI, stipediet derimod sendt hjem
tiI min s~ster,som er min finansminister.
Det er ogsaaaf interesse for indsam1ingen,at jeg faar bedst muIige intentioner,
og nrestegang skal jeg sige, hvorfor; maDhar nem1ig givet mig en Iys ide.
GratuIerende tiI Horsens-kirke og pastor Hansens konversion
tegner Deres h~jrervrerdigheds
rerbS'idigsthengivne
Edw. Ortved
41
+NBPJCh
Przesy³ka nr 6
Przemyœl,poniedzia³ek 1.3.97
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Przedwczoraj otrzyma³em dwa ostatnie listy ks. Biskupa. Teraz dopiero mam
spokój wewnêtrzny, bo wiem, ¿e pieni¹dze szczêœliwie nadesz³y. Niniejszym
przesy³amjeszcze 700 florenów; wygrzeba³em resztêz mego portfela, by zaokr¹gliæ
sumê i wyje¿d¿am "na polowanie" bez kieszonkowego, a tylko z nadziej¹ i uzbrojony w odwagê.
Nie mo¿na nic innego powiedzieæjak tylko to, ¿êpod³ug galicyjskich kieszeni
i serc idzie dobrze, lecz ¿ebranie w Galicji jest wiêcej ni¿ wstrêtn¹ prac¹, gdy¿
czêsto zdarza siê, ¿epo mnie drepce na przyk³ad mi³y staruszek lub dwóch, którzy
tak¿e ¿ebrz¹, a gdy wchodzi siê do domu, spotyka siê ju¿ braciszka zakonnego,
który przed chwil¹ tam próbowa³ szczêœcia.Przyjêcie zaœ¿ebraka,jak i dar jest
odpowiedni do tego.
Odwa¿nie, Antoni! Pracujê przecie¿ dla naszego Pana i dla szczêœciamoich
Polaków.
Przesy³aj¹c te pieni¹dze, proszê uprzejmie Wasz¹ Przewielebnoœæ
o przekazanie mistrzowi murarskiemu Gluudowi w Nakskov 3000 koron. W liœciez 5 lutego
pisze on do mnie, a list otrzyma³em dopiero przedwczoraj, ¿ebudynekjest gotowy
i prosi o pieni¹dze. 10 000 ju¿ przecie¿ otrzyma³ na prawie 16000 (które ma otrzymaæ)tak, ¿e mo¿e mu przekazaæte 3000, a resztê otrzyma, gdy wrócê do domu;
sprawdzimy wykonawstwo robót i dokonamy odbioru robót. Pisa³em w tym duchu
do niego w dniu wczorajszym.
A teraz mam proœbê- potrzebujê intencji mszalnych. Tutaj w Galicji nie mo¿na
prosiæo to i jest trudno o nie. Dlatego proszê ks. Biskupa, by by³ tak dobry i przys³a³
mi jak najszybciej sto - i to tak dobrych, jak to tylko mo¿liwe. Za jedn¹ markê nie
odwa¿am siê wzi¹æ, gdy¿ nie bêdê móg³ ich zaoferowaæza tak nisk¹ op³atê.
Intencje proszê przys³aædo mnie na (Poste) Restante w Przemyœlu,a stypendia do mojej siostry, która jest moim ministrem fmansów.W interesie zbiórki s¹jak
najlepsze intencje, a nastêpnym razem napiszê dlaczego. Otrzyma³em dobr¹ radê.
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Gratulujê koœcio³aw Horsens i konwersejê pastora Hansena.
Kreœlêsiê Waszej Przewielebnoœciz szacunkiem oddany
Edw. Ortved
42
Jas³o mandag 16.3.97
+
Rj1Sjrervrerdigste
hr biskop!
Saa kan da Gudskelov allerede igjen en sending gaa til Danmark;denne gang
hele 900 (ni) fi., og dermed er de 7000 kro saavidt naaet i disse 3 samlemaaneder
(12-te december begyndte jeg i Kraków).
Bedste tak for de tilsendte intentioner. Da jeg, som jeg skrev ingen havde, kom
de vel tilpas. Men jeg vilde bede hr biskopen sendemig en 100-150 til, mindst, og
med hj1Sjest
muligt stipendium. For min lyse ide bestaar deri, at jeg har faaet nogle
gode prrester til uden vederlag at holde en deI messer for mig, saa stipendiet gaar
til min kirke. Ogjeg viI uden tvivl kunne anbringe en hel deI fIer end de 150. Altsaa
beder jeg hr biskopen ven1igst sendemig en hel deI, og srette stipendieme ind paa
Maribo-kirkens sparebog.
Da jo biskop Leo Redner i Pelplin ifjor tilbj1SdDeres hj1Sjrervrerdihed
messer,af
hvilke stipendiet der har overflod, og disse er gjennemgaaendetilll/2 mark, behj1Sves det jo ikke at tage tilfIugt til marks - stipendier. ViI altsaa hr biskopen vrere saa
god at skrive om intentioner til biskop Leo, saafaar vi nok; det kan ikke nytte, jeg
skriver; for siden den historie med Landraaten i Putzig og von Gossler er jeg sikkert ikke persona grata.
Rer er halv-foraar nu og daarlige veje, markeme grj1Snnes
med let tone. Sapiebas private indsamling i Lemberg har kun givet en bagatel; paa listen staar der
adelsfolk og professorer med 75 j1Sre!
Hr biskopens
rerbj1Sdigste
Edw. Ortved
(pa margen af s. 4)
Nreste adresse: Poste restante, Jas³o, Galicya.
42
+
Jas³o,poniedzia³ek 16.3.97
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Bogu dziêki, ¿eponownie mo¿e pójœæ
przesy³ka do Danii. Tym razem ca³e 900
(dziewiêæset)florenów, a to oznacza,¿e 7000 koron osi¹gniêto w tych trzech
miesi¹cach mojej zbiórki (12 grudnia rozpocz¹³em w Krakowie).
Bardzo dziêkujê za przes³ane intencje. Z uwagi na to, ¿e nikt ich nie mia³,
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przysz³y w sam¹ porê. Lecz chcia³em prosiæks. Biskupa jeszcze co najmniej o 100150, zjak najwy¿sz¹ op³at¹. Moja wspania³a myœlpolega na tym, ¿e mam dobrych
ksiê¿y, którzy bez honorarium chc¹ msze odprawiaæza mnie tak, i¿ wp³aty id¹ na
mój koœció³.Bez w¹tpienia bêdêmóg³ umieœciæ
jeszcze wiêcej ani¿eli te 150. Proszê
uprzejmie wiêc ks. Biskupa o przes³anie mi dalszych, a wp³aty umieszczaæna
ksi¹¿eczkê oszczêdnoœciow¹koœcio³aw Maribo.
Z uwagi na to, ¿ew ubieg³ym roku bp Leon Redner z Pelplina oferowa³ Waszej
Przewielebnoœcimsze, z których wp³aty maj¹ w nadmiarze, a te wynosz¹ œrednio
po 1 1/2 marki, wiêc nie potrzeba braæpo jednej marce. Czy zechcia³by ks. Biskup
byætak dobrym i napisaædo biskupa Leona, to zapewne je otrzymamy; nie ma
sensu bym sam w tej sprawie pisa³. Od czasu sprawy ze starost¹ w Pucku i z von
Goszlerem, zapewne nie jestem tam persona grata.
Tutaj jest ju¿ prawie wiosna i kiepskie drogi, pola zaczynaj¹ siê lekko zieleniæ.
Prywatna zbiórka Sapiehy we Lwowie da³a tylko niewiele; na liœciejest szlachta
i profesorowie - po 75 oerów!
Najprzewielebniejszemu ks. Biskupowi
z szacunkiem
Edw. Ortved

[namarginesie
s. 4 - E.K.]

Nastêpny adres: Poste Restante, Jas³o, Galicya..
43
+UC
Biecz, mandag 26.3.97
H~jrervrerdige hr biskop!
Idag, c.26-de modtaget hr biskopens brev af 23-de med tak for de tilsendte 150
intentioner. Ikke blot er de prrester, som komme til at holde messeme, aldeles til at
stole paa, men jeg har s~gt kun saadanne, som jeg kunde ~nske at vide egne
messer holdte ar.
Jeg er nu strerkt paa hjemvejen og tager antagelig tirsdag til Zakopane. I Krakow vilde jeg gjeme holde prrediken pa1mes~ndagom blot muligt. Saa lister jeg
hjemad gjennem det posenske og sam1ermit messet~j.
Paa vejen ser jeg ind til Breslau; kardinal Kopps polske tolk - jesuit pater fortalte mig, at Kardinalen allerede ved besked om mig; altsaa er det fors~get
vrerd at berle om et bidrag. Hvis hr biskopen synes, bedes De venligst skrive et
brev til kardinal Kopp og sende det poste restante til Breslau. Jesuiten mente, at
hall sikkert viI give, og at hall i de senereaar mindre end f~r er Polakkemes uven.
Kunde jeg faa nogle hundrede mark dessert, var det ikke saa ilde. F~r udgangen af april er jeg nok hjemme.
Fra kultusministeriet har jeg slet intet h~rt om anerkjendelsen som prrest for
Maribo sg?
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Vi er nu ved det nye kvartal, tra hvilket jeg skulde have den hj1jjerelj1jn,og da
jeg ganske vist ikke har arbejdet mindre end de j1jvrigeprrester, kunde det vrere
ganske rimeligt, at jeg, der nu skal have husholdning, faar det samme som de.
Anbefalende dette hr biskopens velvillige betrenkning tegner
med rerbj1jdigstehilsen
Edw. Ortved
43
+NBPJCh
Biecz, poniedzia³ek 26.3.97
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Dzisiaj, 26. otrzyma³em list ks. Biskupa z 23. i dziêkujê za przes³ane 150 intencji. Poszuka³em nie tylko takich ksiê¿y, którzy bêd¹ odprawiali msze, i na których
mo¿na polegaæ,ale tak¿e takich, których ¿yczy³bym sobie, aby moje w³asne by³y
przez nich odprawiane.
Jestemju¿ niemal w drodze do domu i prawdopodobnie we wtorek pojadê do
Zakopanego. W Krakowie, o ile to tylko bêdzie mo¿liwe, chêtnie wyg³osi³bym kazanie w Niedzielê Palmow¹. Nastêpnie cichcem przejadê poznañskie i zabiorê
rzeczy koœcielne.Po drodze zajrzê do Wroc³awia; jezuita, t³umacz z polskiego
kardyna³a Kopp'a powiedzia³ mi, ¿e kardyna³ ma ju¿ o mnie informacje; warto
spróbowaæi prosiæo jakiœdatek. O ile ks. Biskup uwa¿a za s³uszne,to uprzejmie
proszê napisaælist do kardyna³a Kopp'a i przes³anie go na poste restante we
Wroc³awiu. Jezuita uwa¿a, ¿e na pewno coœda i w ostatnich latach jest mniej
nieprzyjazny Polakom, ani¿eli przedtem.
Jeœlibêdê móg³ otrzymaæchcia¿by tylko kilkaset marek na deser, nie by³oby
tak Ÿle. Przed up³ywem kwietnia bêdê zapewne w domu.
Z ministerstwa wyznañ religijnych nic nie s³ysza³emo uznaniu mnie jako duszpasterza w parafii Maribo.
Jesteœmy na pocz¹tku nowego kwarta³u, od którego mia³em otrzymaæ
zwiêkszon¹ ga¿ê, a ¿e nie pracowa³em mniej ani¿eli inni ksiê¿a, by³oby chyba
s³usznym obecnie, gdy bêdê mia³ w³asne gospodarstwo domowe, abym otrzyma³ to
samo co inni.
Polecam siê ks. biskupowi przychylnoœci i pozdrawiam z szacunkiem
Edw. Ortved

44
+
H~jrervrerdigste
hr biskop!
Endnuengangharjeg denfom~jelseat sendeendelpenge:700 fi. og 100Mk,
og saakommer der ikke mere; hvad jeg endnumaaskefaar, tagejeg selv med
h.iem;i 4-deugeaf april formodentligerjeg hjemme.
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Kun et par dage har det vreret smukt vejr; nu er det igjen Sjljle og uhygge.
I Zakopane besjljgtejeg frk Glahn der fIk et pust af hjemve ved besjljget,skjjljnt hun
synes godt om at vrere der. Da jeg ljljrdags tog bort, 6 mil pr landevej, var det
saadant snevejr, at kusken ikke kunde forsone sig med den tanke at have taget
vogn istedenfor slrede.
Zamoyskis var desvrerreikke hjemme. Den sti11euge er jeg i Breslau og roger
saa til det posnanske for at samIe mine kirkesager.
Med rerbjljdigstehilsen
Edw. Ortved
Kraków, 5.4.97
44
+
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Ponownie mam przyjemnoœæ
przes³ania trochê pieniêdzy: 700 florenów i 100
marek i na tym koniec. Byæ mo¿e otrzymam jeszcze coœ,ale to sam zabiorê do
domu. Prawdopodobnie powrócê do domu w czwartym tygodniu kwietnia.
Tylko dwa dni by³a ³adna pogoda, obecnie jest znowu b³oto i nieprzyjemnie.
W Zakopanem odwiedzi³em pannê Glahn, która w czasie wizyty zatêskni³a za krajem, aczkolwiek uwa¿a, ¿e ma tutaj dobrze. Gdy w sobotê wyje¿d¿a³em - 6 mil
poln¹ drog¹, by³a taka œnie¿yca,
¿ewoŸnica ¿a³owa³,i¿ zamiast wozu nie wzi¹³ sañ.
Zamoyskich, niestety, nie by³o w domu. Wielki Tydzieñ bêdê we Wroc³awiu,
a nastêpnie pojadê w poznañskie, by zabraæmoje rzeczy koœcielne.
Z szacunkiem pozdrawiam
Edw. Ortved

Kraków 5.4.97
45
+
LJC
H~jrervrerdigste
hr biskop!
Deresbiskoppeligeh~jrervrerdighed
tillade mig at frembrerede bedste~nsker
om en gIredeligpaaskefest!
Jegtilbringer helligdagenei ro i Breslauog bor i seminariet.fu biskopengIemte vist at medsendede 30 kr., jeg bad om at faa sendt,fordi der beh~vesandeItiI
told for alle kirkeklredero.s.V.,og jeg ingen danskepengehave.
Altsaabedeshr biskopenven1igstsendemig i almindeliganbefaldetbrev uden
pengeangiveIse
- de tre sed1erpr adresse:
Grev BenzeIstjerna-Engestrom,
Konigsplatz1, 1- Posen.
Da den nu dog maagaabrev hjem, er det Iigesaagodt at gIredehr biskoppen
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med hoslagte 400 fi. + 100 Mk + omstaaendekvittering, forel~big sat til den gamIe
l~n 275 kro (somjeg har sendt moder). De sidste dage i april er jeg i Danmark.
lErb~digst
Edw. Ortved
Breslau Langfredag 1897
P.S. Kardinalem gav 100 gy1den.
45
+NBPJCh
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Niech mi Wasza Przewielebnoœæ
pozwoli na przekazanie najlepszych ¿yczeñ
weso³ych Œwi¹t Wielkanocnych!
Œwiêtaspêdzê spokojnie we Wroc³awiu - mieszkam w seminarium. Ks. Biskup prawdopodobnie zapomnia³ mi przys³aæte 30 koron, o które prosi³em, gdy¿
czêœæ
bêdê potrzebowa³ na op³acenie c³a za ubiór koœcielny itd., a ja ¿adnych
duñskich pieniêdzy nie mam.
W zwi~ku z tym uprzejmie proszê o przes³anie mi w zwyk³ym poleconym
liœciebez podawania wartoœcipieniê¿nej - trzy banknoty na adres:
hr. Benzelstjema- Engstrom, Konigsplatz 1, 1 p., Poznañ.
Przesy³aj¹c list, chcêjednoczeœnieks. Biskupowi sprawiæradoœæ
za³¹czonymi
400 florenami i 100 markami wraz z pokwitowaniem, na razie na kwotê starej ga¿y
275 koron (które wys³a³em mojej matce).
W ostatnich dniach kwietnia bêdê w Danii.
Z szacunkiem
Edw. Ortved
Wroc³aw, Wielki Pi¹tek 1897
P.S.Kardyna³ da³ lOO guldenów.

46
Posen,24.4.97
H~jrervrerdigste
hr biskop!
Brev med pengemodtagetidag. Det var jo et glimrendeforslag at sendesagemetil baronesseBoselager- hvis de da i l~bet af maj - juni kommerhjem. ViI
altsaahr biskopenvrere saaven1igat skrive til Bov, saasenderjeg paa torsdag
sagemeherfra; det bliver f!fe messehaglerog lidt smaapillerier.
Sidst i denneuge kommerjeg hjem og tager saatlI Kj~benhavnf~rst i nreste
uge,
Det er temmelig mange flere Polaker iaar i landet end ifjor; jeg har truffet flere
af holdene hemede. Vi har koldt o~ raat ve.ir som oftest; kun ubetydelig sol.
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Med rerb~digstehilsen
Edw. Ortved
Ociaz 25.4.97 [afsendelses daturo? - E.K.:

46
+
Poznañ24.4.97
Najprzewielebniejszy
ks. Biskupie!
List z pieniêdzmiotrzyma³emw dniu dzisiejszym.To by³ wyœmienitypomys³
wys³aniaca³ejsprawydo baronesyBoselager- o ile, rzeczjasna,w ci¹gu majaczerwcaotrzymamyje [dokumenty?- E.K.] z powrotem.
Czy by³by ks. Biskup uprzejmy i napisa³do Boy [k. Flensburga?- E.K.],
a ja przeœlêsprawêst¹d w najbli¿szyczwartek; bêd¹ to cztery ornaty i trochê
drobiazgów.
W koñcu tego tygodnia przyjadê do domu, a w Kopenhadzebêdê dopiero
w przysz³ymtygodniu.
W ca³ymkrajujest w tym roku du¿owiêcej Polaków,ani¿eliw ubieg³ym;tutaj
spotka³emwiele grup "naszych"Polaków.Mamy czêstozimne,wietrznei mokre
powietrzeorazniezbytwiele s³oñca.
Pozdrawiamz szacunkiem
Edw. Ortyed
Oci¹¿ 25.4.97[datawysy³ki? - E.K.]
47
+
December 1897 (?)
Hjljj rervrerdigehr biskop!
Den besked, hr biskoppen fIk gjennem 1egationssekretrerenangaaenderussisk
pas, kjendte jeg paa forhaand, og gaar da ikke i ljljvens gab uden njljdvendighed;jeg
-êrallerede i besiddelse af mit pas til Rusiand, som jeg har skaffet mig ad omvej fra
ud³andetfomy³ig.
Brevet til rerkebiskop Stabelwski har jeg sendt til Posen, men gudeme maa
vide, hvordan svaret viI falde ud. Et par kirkefotografier har jeg ogsaa sendt; bare
det ikke er for elegant!
Men til hvem skal vi bygge skole allerede, hr biskop? 16000 Mark behjljvedes
dertil og til pastorat, skrev De; jeg behjljver 10000 Mark alene til at gjjljre det
begyndte frerdigt og lave nreste aar - og mer end 10 000 bringer vinteren nreppe.
Mine foIk rejser sent iaar af landet.
[pa magrin af s. 2 - E.K.] Min banquier - omsretning beljljber sig iaar tilnresten en snes tusend kroner.
Med rerbjljdigsthilsen
Edw. Ortved
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47
+
Grudzieñ 1897 (?)
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Informacjê, któr¹ ks. Biskup otrzyma³ przez sekretarza poselstwa, dotycz¹c¹
rosyjskiego paszportu zna³emju¿ przedtem; nie pójdê w paszczê lwa bez potrzeby.
Paszport do Rosji ju¿ mam - za³atwi³em go sobie okrê¿n¹ drog¹ z zagranicy.
List do acybiskupa Stablewskiego przes³a³em do Poznania, ale tylko bogowie
wiedz¹, jaka bêdzie odpowiedŸ.Wys³a³emtak¿ekilka fotografii koœcio³a,oby tylko
nie okaza³y siê zbyt eleganckie!
Ksiê¿e Biskupie - dla kogo mamy zaraz budowaæszko³ê?Ksi¹dz biskup pisze,
¿e potrzeba bêdzie 16 000 marek na to i na proboszczówkê. Ja potrzebujê tylko
10 000 marek, by wykoñczyæ to, co jest rozpoczête, a gdy bêdê jeszcze ¿y³
w przysz³ym roku, spodziewam siê, ¿e wiêcej ni¿ 10 000 przez zimê nie bêdzie.
Moi ludzie w tym roku wyjad¹ z Danii póŸniej.
[na marginesie s. 2 - E.K.] Mój bankowiec: obroty s¹ w tym roku prawie
dziesiêætysiêcy koron.
Pozdrawiam z szacunkiem
Edw. Ortved
48
+
Œroda,28.2.1898
H~jrervrerdige hr biskop!
Da hr.biskoppen maaske er kommen hjem nu, vandrer mit f~rste brev ti1 St.
Ansgar afsted. Det er iaar gaaet alt andet end g1imrede;men jeg beder hr biskoppen
ikke sige noget derom til prresteme; der er ikke stor kjrerlighed.
Altsaa fyrstinde Ogiñska, som havde indbud mig ti1 Lithauen, og paa hvem og
paa hvis introduktioner vinterfe1ttoget var bygget, blev syg og jeg maatte rej ser ti1
syden. Da mine hervrerende bekjendte var bange for at give mig introduktioner ti1
kongeriget og Lithauen af frygt for at kompromittere, maatte jeg uden nogetsomhelst undtagen en [!fe aar gl. legitimation fra rerkb(iskopen) Stabelwski og Deres
h~jrervrerdigheds latinske paa brystet slaa mig igjennem derinde.
lErkeb(iskop) Popiel i Warszawa vovede naturligvis ikke heller at give mig
nogen legitimation eller anbefaling, og jeg kunde kun lade mig melde med civile
visitkort saadet var jo vanskeligt nok.
Et tre ugerstid blev jeg dog i RusIand, men aarstiden er ikke heldig, for mange
lithauiske og zmudzkie herskaber tage til udlandet om vinteren.
Derefter togjeg for anden gang til Koœcielecog saatil rerkep.Stablewski. I hej
grad paavirkelig af ejeblikket var ban under indtrykket af de preussiske 100 millio-
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ner og lod mig undgjrelde for det - ikke engang en hel maaned gav han mig til
indsamiing. Smaat gik det; nu er tiden ud1j1jbenog den eneste rigtig prresentable
dag var igaar, som ved kirkekollekt heTindbragte godt 380 Mark.
Ialt har jeg faaet,menjeg beder, lad det blive entre nous - netto kro 1625 og mk
1485, samt nogle realia til kirken; det er godt 1100 mark netto om maaneden.
Somjeg hjljrer i denne egn, hvorfra Nowak er, har han vreret med hr biskoppen
til audiens hos paven; hvilket indtryk gjjljr Nowak.
En god bekjendt af mig har jo i Rom kjjljbt en monstrans ti1 mig; har hr biskoppen se1vden? jeg har al respekt for romerske monstransen de er oftest lidet vrerd
med [pa margin af s. 4 - E.K.] hendsyn ti1 smag; er foden sjlj1veller hvidt metal?
og ved hr biskoppen, hvad den har kostet?
Idet jeg anbefaler mig, haaber jeg at modtage [pa margin af s. 3 - E.K.] et
brev fra hr biskoppen. Min adresseer: Oci¹¿ via Ostrowo, Prow. Posen.
Med rerbjljdigstehilsen
Edw. Ortved
48
+
Œroda28.2.1898
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Byæmo¿e ks. Biskup ju¿ wróci³ do domu, a w tym czasie mój pierwszy list jest
w drodze do ŒwiêtegoAnsgara. Wczoraj posz³o mi niezbyt dobrze, lecz proszê ks.
Biskupa, by o tym nic nie mówi³ ksiê¿om, gdy¿ nie ma (wœródnas) wielkiej mi³oœci.
Ksiê¿na Ogiñska, która zaprosi³a mnie na Litwê i na której to listach polecaj¹cych budowa³em moj¹ zimow¹ wyprawê, zachorowa³a i musia³em pojechaæna
po³udnie. Z uwagi na to, ¿e moi tutejsi znajomi obawiali siê nara¿aæi nie dali mi
listów polecaj¹cych do Królestwa i na Litwê, by³em wiêc bez niczego z wyj¹tkiem
starej, sprzed czterech lat "legitymacji" napisanej po ³acinie, któr¹ otrzyma³em od
arcybiskupa Stablewskiego i Waszej Przewielebnoœci - k³ad¹c j¹ na piersi,
przedziera³em siê na tym terenie.
Arcybiskup Popiel w Warszawie naturalnie tak¿e nie odwa¿y³ siê na wydanie
mi jakiegoœdokumentu czy listów polecaj¹cych tak, i¿ z trudnoœci¹ meldowa³em
siê z cywiln¹ wizytówk¹.
W Rosji by³em przez trzy tygodnie, ale pora roku nie jest odpowiednia, gdy¿
wiele arystokratycznych rodzin litewskich i ¿mudziñskich w zimie wyje¿d¿a za
granIcê.
Z kolei po raz drugi pojecha³em do Koœcielcai do arcybiskupa Stablewskiego.
By³ w najwy¿szym stopniu pod wra¿eniem chwili - pruskich 100 milionów [? E.K.], co skupi³o siê na mojej osobie, daj¹c mi wyj¹tkowo pozwolenie na zbiórkê na
nieca³y miesi¹c. Posz³okiepsko, a teraz czasju¿ up³yn¹³ i wczorajszy dzieñ by³jedynym dobrym dniem,który przyniós³z kolekty koœcielnej380 marek.W sumiezebra³em,
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ale proszê niech to bêdzie entre nous - netto 1625 koron i 1485 marek oraz trochê
rzeczy do koœcio³a,czyli przez miesi¹c, licz¹c na okr¹g³o, 1100marek netto.
Jak us³ysza³em tutaj, Nowak pochodzi z tych stron i by³ z ks. Biskupem na
audiencji u papie¿a.Jakie on zrobi³ wra¿enie na ks. Biskupie?
Mój dobry znajomy kupi³ dla mnie w Rzymie monstrancjê. Czy otrzyma³j¹ks.
Biskup? Z pe³nym respektem dla rzymskich monstrancji, ale czêsto s¹ o ma³ej
wartoœciestetycznej; czy podstawa jest srebrna, czy te¿ bia³y metal? Czy ks. Biskup wie, ile kosztowa³a?
Polecaj¹c siê, mam nadziejê, ¿e otrzymam [na marginesie s. 3 - E.K.] list od
ks. Biskupa. Mój adres: Oci¹¿ via Ostrowo, prowincja Poznañ.
Pozdrawiam z szacunkiem
Edw. Ortved
49
+LJC
H~jrervrerdigste hr biskop!
Dessvrerre har jeg maatte bevare tavshed saalrenge, da def ikke vilde vrere
raadeligt at skrive ira Rusiand, og f~rst inat vendte jeg tilbage. Paa grrensenholdt
man mig fire dage fast uden at ville slippe mig ud af landet. Der blev ikke noget af
at komme sydpaa fil Wolhynien og Ukraine som trenkt; foholdene ordnede sig
anderledes,jeg kom fil Moskwa istedenfor, og har faaet saa meget samlet, at jeg
kan betale min smule gjreld, faa gulv og lys i kirken og bygge forsam1ingshuset.
Men def er vanskelige forhold at arbejde under i Rusland, og dobbelt forsigtig
maatte jeg vrere, fordi adskillige af de russisk-polske aviser havde skrevet om mig
og mit arbejde med navnes nrevnelse.
Messen har jeg nrestenbestandig i al stilhed kunnet holde.
Hvormeget sam1ingenhar givet netto, kan ikke vide s n~jagtig, inden rejseregnskabet er opgjort; rejsen selv med de store afstande har jo kostet ikke lidt. Rask
har jeg hele tiden vreret; vintertemperaturen holdt sig paa en -8 /-15 R midt i den
grille uge er jeg tilbage, for de to paaskedageat holde gudstjenesten.
Haabende vel snart efter at kunne gj~re Deres biskoppelige h~jrervrerdighed
mit bes~g anbefaler jeg mig og mit arbejde med rerb~digst hilsen
Edw. Ortved
Inowroc³aw 22.3.99
49
+NBPJCh
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Niestety, musia³em milczeætak d³ugo, gdy¿ zalecanomi, abym nie pisa³ z Rosji,
a dopiero dzisiaj w nocy wróci³em z powrotem. Na granicy trzymano mnie przez
cztery dni i nie chciano mnie wypuœciæ.
Myœ³a³em,¿epojadê na po³udnie na Wo³yñ
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i Ukrainê, ale nic z tego nie wysz³o. Z³o¿y³o siê inaczej i w zamian by³em w Moskwie, i tam zebra³em tak du¿o, ¿e mogê sp³aciæmój d³ug, zrobiæposadzkê i œwiat³o
w koœcieleoraz zbudowaædom zebrañ.
Ale praca w Rosji jest bardzo ciê¿ka i trzeba byæpodwójnie ostro¿nym, gdy¿
ró¿ne rosyjsko-polskie gazety pisa³y o mnie i mojej pracy z podaniem nazwiska.
Mszê œw.mog³em w ciszy prawie stale odprawiaæ.
Ile przynios³a zbiórka netto, dok³adnie nie mo¿napowiedzieæ,zanim nie zrobiê
rozliczenia z podró¿y. Sama podró¿ przy tych du¿ych odleg³oœciachkosztowa³a
niema³o. Przez ca³y czas zdrowie mi dopisywa³o. Temperatura utrzymywa³a siê od
-8 do -15 stopni. W po³owie Wielkiego Tygodnia bêdê z powrotem, by w œwiêta
wielkanocne odprawiæ Mszê œw.
W nadziei, ¿enied³ugo bêdêmóg³ z³o¿yæwizytê u WaszejBiskupiej Przewielebnoœci,polecam siê i moj¹ pracê, z szacunkiem pozdrawiam
Edw. Ortved
Inowroc³aw 22.3.99
50
W³oc³awek, 21.1.1900
+
HjlSjrervrerdigstehr biskop!
Skjent der ikke er noget videre at berette, er det dog bedst at give livstegn fra
mig. Endnu sidder jeg meget nrer ved den russ(isk)-preuss(isk) grrense,i bispestaden W³oc³awek, som er det ferste stedjeg har samlet noget; men da jeg har vreret
her ref, har jeg ikke bedet om noget, blot taget imod. Dog har maD givet mig saa
meget, at forelj1Sbigfrem - og tilbage rejsen menem Maribo og W³oclawek ingen
udgift medfjlSrer.
Den tid, jeg opholdt mig i Koœcielec,sled jeg voldsomt med at skrive kontrakter, forretningbreve, artikler. Her bor jeg i seminariet og har det svrert godt blandt
lutter kjendte. Forelebig sidder jeg og venter paa, at vicebispen skal komme hjem
og give mig et halvt hundred kroner. Saagaar rej senvistnok sydpaaferst til Czêstochowa og bispeme i Kielce, Sandomierz og Lublin og derefter nordpaa.
Nogen adressekan jeg desvrerre endnu ikke opgive; den nrermeste bliver vel
poste restante Reval. Om knap tre uger er jeg vel der. Desvrerre er msgr Tomassi
- overhovedet nogen pavelig reprresentant - endnu ikke kommen ti1 Petersborg.
Vilde hr. biskoppen formaa grevinde Holstein-Ledreborg jun. til at skrive til sin
broder gesandtenderovre og anbefale mig til ham - jo varmere, jo bedre - kunde
det vist vrere meget heldigt.
Kulde har her forelj1Sbigikke vreret noget videre ar; i disse dage er det fuldtstrendig tjlS,og pudsig nok er her den samme erfaring som i Danmark - at k1imaet
i det sidste snes aar har mildnet sig ganske betydeligt; det er nresten kjedeligt,
engang maD nu har saa varm paaklredning.
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Jeg har benyttet lidt otium til at gjennemgaa min dagbog, og resultatet er bl.a.
dette, at i 1898 (resp. 7 maaneder) uddelte jeg blandt Polakkeme 2058 kommunioner, hvoraf755 i kirken; i 18992066, hvoraf 853 i kirken. Godt 2000 synesaltsaa at
vrere saa nogen1undedet h~jst opnaaelige, naar maD skal rejse paa gaardene og
samtidig paase sin kirke.
I det jeg anbebefaler mit arbejde og mig selv ti³ hr.biskoppens forb~n, forbliver
jeg med bedste hilsen Deres biskoppelige h~jrervrerdigheds
rerb~digst hengivne
Edw. Ortved
£ódŸ 25.1.(1900)
Da brevet endnu ikke er blevet frerdigt til afsendelse,vilde jeg gjeme tilf~je et
par ord: Med idag har jeg faaet halvsjette hundred kroner, saa hele vinterrejsens
udgifter allerede er rigelig drekkede; saa staar kvarta1sl~nnen for tur, og derefter
kan der begyndes at lregges tilside til stationens behov.
Her er regnvejr og s~le, ikke spor af russisk vinter. For ~jeb1ikket bor jeg hos
redemptoristpater Bernhard Lubienskis broder, grev, pavelig husprrelat, provst og
sogneprrestect.ect. i fabriksbyen £ódŸ, en by saa stor som Kj0benhavn, og som
ingen gode vejer med bedre brolregning end Nyboders de vrerste.
A3-rb~digstEO
50
W³oc³awek 21.1.1900
+
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Aczkolwiek nie mam nic ciekawego do zakomunikowania, myœlê,i¿ najlepiej
daæznak ¿ycia. Dot¹d siedzê bardzo blisko rosyjsko-pruskiej granicy w siedzibie
biskupstwa. Jestto pielWsze miejsce, w którym trochê zebra³em [pieniêdzy - E.K.].
Z uwagi na to, ¿eby³em ju¿ tutaj wczeœniej,nie prosi³em o nic, ale tylko przyj¹³em
to, co mi ofiarowano. Jednak¿e dano mi tyle, ¿e na razie podró¿ z Maribo do
W³oc³awka i z powrotem jest zap³acona.
Czas mego pobytu w Koœcielcuwype³niony by³ pisaniem kontraktów, listów
handlowych i artyku³ów, co nieco nadwyrê¿y³o moje si³y. Tutaj mieszkam w seminarium, wœródsamych znajomych i jest mi bardzo dobrze. Na razie siedzê i czekam, by koadiutor wróci³ do domu i da³ 50 koron. Nastêpnieprawdopodobnie pojadê
na po³udnie - wpielW do Czêstochowy i do biskupów w Kielcach, Sandomierzu
i w Lublinie, a nastêpnie na pó³noc.
Na razie ¿adnego adresu mego postoju -niestety, nie mam; najbli¿szym zapewne bêdzie Poste Restante Reval. Prawdopodobnie bêdê tam za ma³e trzy tygodnie. Niestety, reprezentant papie¿a monsigniore Tomassi dot¹d nie przyby³ do
Petersburga. Czy zechcia³by ks. Biskup namówiæhrabinê Holstein-Ledreborg do
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napisania listu do swego brata, pos³a w Rosji i poleci³a mnie - im ¿yczliwiej, tym
lepiej, co by³oby bardzo potrzebne.
Na razie specjalnie zimno nie by³o, a w tych dniach jest zupe³na odwil¿. Dziwnie, i¿ tutaj stwierdzam to samo co w Danii, mianowicie, ¿e klimat w ostatnich
dziesiêciu latach znacznie z³agodnia³. Prawie ¿a³ujê, i¿ zabra³em tak ciep³y ubiór.
Zrobi³em sobie trochê wolnego, celem przegl¹dniêcia mego dziennika, z którego wynika m.in., ¿e w 1898 [na marginesie s. 4: w ci¹gu 7 miesiêcy - E.K.]
udzieli³em Polakom 2058 komunii, z tego 755 w koœciele;w 1899 - 2066, z tego
853 w koœciele.S¹dzê, ¿e najwy¿ej 2000 [komunii - E.K.] mo¿na wykomunikowaæ,gdy trzeba jechaædo folwarków i jednoczeœniepilnowaæ koœcio³a.
Polecaj¹c moj¹ pracê i mnie osobiœciemodlitwie ks. Biskupa, pozostajê z najlepszymi pozdrowieniami
Waszej Biskupiej Przewielebnoœcioddany z szacunkiem
Edw. Ortved
£ódŸ 25.1. (1900)
Z uwagi na to, ¿e list nie jest gotowy do wysy³ki, pragnê dodaækilka s³ów.
£¹cznie z dniem dzisiejszym otrzyma³em trzysta koron tak, ¿e wydatki zwi¹zane
z zimow¹ podró¿¹ s¹ z nadwy¿k¹ pokryte. Pozostajeteraz zebraæna ga¿êza kwarta³,
a nastêpnie mo¿na bêdzie rozpocz¹æ odk³adanie na potrzeby stacji [misyjnej
w Maribo - E.K.].
Tutaj mamy deszczow¹ pogodê i b³oto, zupe³llie nie widaæ rosyjskiej zimy.
Obecnie mieszkam u redemptorysty, brata Bernarda £ubieñskiego, hrabiego, pra³ata
Jego Œwi¹tobliwoœci,proboszcza etc.etc.w fabrycznym mieœcie£odzi, miasta tak
wielkiego jak Kopenhaga, ale niemaj¹cego dobrych ulic, z brukiem nie lepszym od
naj gorszego na Nyboder [dzielnica zamieszka³a przez marynarzy - E.K.].
Z szacunkiem EO

51
St. Petersborg,22.3.1900
+
H~jrervrerdigste
hr biskop!
Idag harjeg stukketmit blodige svrerdiskeden efter i l~bet af en 64 dageskrig
mod alle pengehavende
at haveerobretrem tusinderubler elIer halvandethundredekrodaglig.
Imorgenl~rdagrysterjeg Petersborgssneaf mine f~dderog vendermine fjed
saasmaatmod Maribo, hvor jeg antageligpa1mes~ndag
kan begyndegudstjenesten.Til den tid intrreffer ogsaas~strene,og hurtigst mulig tagerjeg dereftertil
Kj~benhavnfor at aftale med Deresh~jrervrerdighed,hvad der er at gj~re. Slet
intet brev fra hr. biskoppener kommetmig i hrende.
Med rerb~digstehilsen
Edw. Ortved
prrest
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51
Sankt Petersburg 22.3.1900
+
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Dzisiaj, po 64 dniach wojny z wszystkimi, którzy maj¹ pieni¹dze i zdobyciu
piêciu tysiêcy ru~li, czyli stu piêædziesiêciu dziennie - z³o¿y³em moj¹ szablê do
pochwy .
Jutro, w sobotê otrz¹snê moje buty z petersburskiego œniegui powoli bêdê siê
kierowa³ ku Maribo, gdzie prawdopodobnie w Niedzielê Palmow¹ rozpocznê odprawianie Mszy œw.
Do tego czasu przyjad¹ tak¿e siostry [zakonne - E.K.], a nastêpnie jak
najszybciej przybêdê do Kopenhagi w celu omówienia z Wasz¹ Przewielebnoœci¹
dalszych planów.
¯adnego listu od ks. Biskupa nie otrzyma³em.
Pozdrawiam z szacunkiem
Edw. Ortved
duszpasterz
52
NBPJCH
Kopenhaga, 3 kwietnia 1900
Wielebny Ksiê¿e Dobrodzieju!
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Przychodzimy z wielk¹ proœb¹,
o nasze dusze chodzi i o to: mamy 15 kwietnia jechaæ,a tu ju¿ 6 miesiêcy jak do
Sakramentów Œw.(tych) nie przystêpowaliœmy; i straszno nam bardzo bez spowiedzi tak d³ug¹ podró¿ i przez wodê bez spowiedzi rozpoczynaæ.Niech wiêc
Ksi¹dz Dobrodziej bêdzie tak ³askaw do nas przyjechaæi nas wyspowiadaæ,a Pan
Jezus wynagrodzi. Matka nas do Ordrup posy³a³a, ale ten Ksi¹dz nie umie po
polsku i nawet do nas nie wyszed³.
Za list bardzo dziêkujemy i o b³ogos³awieñstwo prosimy
Magdalenia Czadhara
Antonia Pabian
53
+
H~jrervrerdigste hr biskop!
Aldeles spildt er rej sen daikke - hvad Hoffman skal have, ligger og venter her
hos mig, saahvis hr biskoppen har saamange, saabeta! Hoffman, at vi kan spare
renteme, om De viI vrere saavenlig. Tusend kroner til skulde jeg imidlertid gjeme
bringe sammen for at vrere helt klar, og saaer der endda ingenting til nye vinduer.
Men det gaar vel nok ogsaa, er det gaaet hidtil.
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Desvrerrekoster den langerejse alt i alt en 275 kr., og saaregnerjeg endda
kun III klassei Tyskland.
Jegbor ber hos mine; de spekuleresvrertpaa at faa messei egetkapel hjemme i M., menjeg haaber,hr biskoppenikke indr~mmerdemdet udenh~jst i svrerere sygdomsti³frelde.
Messedragtenog kalk er nok alleredetilstedei M[aribo - E.K.]. Onsdagi den
stille ugeerjeg hjemme.
Med rerb~digthilsen
Edw. Ortved
Warszawa,10.3.01
53
+
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Tak zupe³nie niepotrzebna ta podró¿ nie by³a. To, co Hoffinan ma otrzymaæ,
czeka na niego u mnie tak, ¿ejeœliks. Biskup ma tyle [pieniêdzy - E.K.], to proszê
uprzejmie zap³aciæHoffinanowi, by zaoszczêdziæprocenty. ¯eby by³o jasne, myœlê,
¿etysi¹c koron zbiorê, ale to nie wystarczy na nowe okna. Myœlêjednak, ¿epójdzie
tak, jak dotychczas.
Niestety, ta d³uga podró¿ kosztowa³a w sumie 275 koron i to, licz¹c trzeci¹
klasê w Niemczech.
Tutaj mieszkam u swoich; [siostry zakonne - E.K.] marz¹, by móc wys³uchaæ
codziennej Mszy œw.we w³asnej kaplicy w M(aribo). Mam nadziejê, ¿eks. Biskup
nie zapewni im tego, chyba z wyj¹tkiem ciê¿kiej choroby.
Ubiór koœcielnyi kielich jest ju¿ na miejscu w M (aribo). W œrodêw Wielkim
Tygodniu bêdê w domu.
Pozdrawiam z szacunkiem
Edw. Ortved
Warszawa, 10.3.01
54
Wiêckowice,11.1.02
H~jrervrerdigste hr biskop!
F~rst tillader jeg mig at udtale hr biskoppen mine bedste~nsker om et glredeligt
og frugtbart nyt aar.
Biskoppens brev kom mig i hrendehemede; da kun de numererede papirer var
for1angt ti1bage sendte inden afrejsen, sendtejeg disse med undtage1seaf et par,
jeg har med og kan retumere, inden jeg gaar over den russiske grrense; senerekan
jeg jo saa1aaneet par af dem igjen. Skj~det har jeg naturligvis ikke taget med; det
ligger endnu ve1forvaret i jemskabet ti1 min hjemkomst. leg har siddet henede og
arbejdet flittig de1spaa avisartikler, de1spaa regnskab og kr~nnike. Paa mandag
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gaar rej sen antagelig til Rusland.lErkebisp Stablewski er syg og roger ikke imod
nogen. Biskop Likowski har det godt og beder hjerteligt hilse.
Nowak er nu ansat som f~rste vikar ved en kirke i Posen.
Hoslagt f~lger kvittering for f~rste kvarta1; hr biskoppen bedesven1igsttilstille
moder pengene snarest.
Med rerb~digste hilsen
Edw. Ortved

(P.S.)Mrkebispen har stiftet en forening til modarbejdelsear, at der gives
pengeti1 understfljttelse
af uden³andskeforetagender.
54
Wiêckowice 11.1.02
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Na pocz¹tku proszê przyj¹æ moje najlepsze ¿yczenia radosnego i owocnego
nowego roku.
List ks. Biskupa otrzyma³em w³aœnietutaj. Z uwagi na to, ¿e za¿¹dano tylko
numerowanych dokumentów, przes³a³emje przed wyjazdem, z wyj¹tkiem dwóch,
które zabra³em ze sob¹ i mogê je przes³aæ,zanim przekroczê granicê rosyjsk¹.
PóŸniej, w razie czego, mogêje przecie¿ ponownie wypo¿yczyæ.Oczywiœcienie
zabra³em ich ze sob¹ i le¿¹ dobrze zabezpieczone w kasie ogniotrwa³ej do mego
powrotu.
Bêd¹c tutaj, pracowicie spêdzi³em czas, czêœciowoprzy pisaniu artyku³ów,
a w czêœcina prowadzeniu dziennika i rachunkowoœci.W poniedzia³ek prawdopodnie wyjadê do Rosji. Arcybiskup Stabelwskijest chory i nikogo nie przyjmuje.
Biskup Likowski ma siê dobrze i prosi o przekazanie serdecznych pozdrowieñ.
Nowak jest pierwszym wikariuszem w jednym z koœcio³óww Poznaniu.
W za³¹czeniu pokwitowanie za pierwszy kwarta³ z uprzejm¹ proœb¹ do ks.
Biskupa o przekazanie pieniêdzy jak najszybciej mojej matce.
Pozdrawiam z szacunkiem
Edw. Ortved
(p.S.) Arcybiskup za³o¿y³stowarzyszenie,które ma za zadanieprzeciwdzia³anie
zbieraniu pieniêdzy na przedsiêwziêcia zagraniczne.
54
Jankowice,24.1.02
+ Hj1jjrervrerdigehr biskop!
Hos1agt fj1j1geret af ti1 de numerede papirer. I brev af 11.1. ti11odjeg mig at
sendebiskoppen kvittering for 1 kvartals gage; da det sidste brev hjemmefra intet
meddeIer om, at de fane er naaet tiI Maribo, er maaske mit brev gaaettabt, hvorfor
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jeg tillader mig hoslagt at sendeny kvittering, med h~fligste anmodning om, at hr
biskoppen velvilligst viI tilstille moder pengene,snarest.
Endnu er jeg ikke kommet over grrensen;det er vanskeligt med introduktioner
til Sydrusland; mandag morgen tager jeg afsted, og brev viI kunne naa mig Poste
restante Kraków.
Tiden har jeg bl.a. tilbragt med at gj~re de ni aars regnskaber saa vidt frerdige
og flfe aar af stations kr~nniken.
Og saa har jeg faaet 86 Mk, hvormed de hidtidige rejseudgifter er drekkede,
og 300?
Som jeg h~rer, har dr Hansen vreret i Maribo; men jeg beder hr biskoppen
indtrrengende -lad os ikke faa den nye station ~delagt ved at hall, der ikke egner
sig til arbejdet, komme dermed!
Vinter har vi ingen ar, i Sydrusland er der ligsodan, saalandevejsrejseriet der
bliver vist dr~jt.
Hvad angaar regsnakbet for 1898, saa har jeg noteret som modtaget af vikariatet d.7 .8. kro 369.50; men hr biskoppen maa vrere saa venlig, at opgive mig
(he1stendnu til Kraków) hvad mere jeg i det aar modtog af tilskud, og om jeg fIk
nogen l~n ira vikariatet; uden det kan jeg intet regnskab afslutte. leg mener, at der
er endnu en post sidst i september men ingen l~n.
Med rerb~digste hilsen
Edw. Ortved
55
Jankowice 24.1.02
+ Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Za³¹czam jeden z tych numerowanych dokumentów. W liœciez 11.1.pozwoli³em
sobie przes³aæks. Biskupowi pokwitowanie za ga¿êpierwszego kwarta³u. Z uwagi
na to, ¿ew ostatnim liœciez Danii nie ma ¿adnejwiadomoœci,czy chor¹giew dosz³a
do Maribo, byæmo¿e mój list siê zagubi³, dlatego pozwalam sobie na przes³anie
nowego pokwitowania i najuprzejmiej proszêo jak najszybszeprzekazaniepieniêdzy
mojej matce.
Jeszcze nie przekroczy³em granicy. Jest bardzo ciê¿ko otrzymaæjakieœ listy
polecaj¹ce na po³udnie Rosji. W poniedzia³ek rano wyjadê, a list osi¹gnie mnie na
Poste Restante w Krakowie.
Czas poœwiêci³emm.in. na sporz¹dzenie rachunkowoœciza dziewiêæ lat oraz
czetroletni¹kronikê stacji (misyjnej w Maribo).
Pozatym otrzyma³em 86 marek, które pokry³Y dotychczasowewydatki podró¿y
oraz 300 [florenów? - E.K.].
Jak s³Yszê,ks. dr Hansen by³ w Maribo, ale usilnie proszê ks. Biskupa - nie
dopuœæmy
do tego, by przez osobê nienadaj¹c¹ siê do pracy, dosz³o do zniszczenia
tej nowej stacji!
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Tutaj nie ma zimy, a w po³udniowej Rosji jest podobno tak sroga, ¿e podró¿e
polnymi drogami bêd¹ zapewne ciê¿kie.
Co siê tyczy rachunkowoœci za 1898 r. zanotowa³em sobie, ¿e z Wikariatu
(Apostolskiego) otrzyma³em dnia 7.8. 369,50 koron, ale niech ks. Biskup bêdzie
tak uprzejmy i poda mi Geszczedo Krakowa), co ponadto otrzyma³em w tym roku,
oraz czy Wikariat wyp³aci³ mi jak¹œ ga¿ê,gdy¿ bez tego nie bêdê móg³ zakoñczyæ
sprawozdania. Myœlê, ¿e by³a jeszcze jakaœpozycja w koñcu wrzeœnia,ale nie
ga¿a.
Pozdrawiam z szacunkiem
Edw. Ortved
56
Warszawa, 5.2.03
+
Hfi)jrervrerdigstehr biskop!
Skjfi)nt der intet interessant er at melde, viI jeg dog lade hfi)retra mig.
Torsdag efter hl. trekonger rejste jeg bort og sporenstregstil Posen. .³3.rkebispen saajeg ikke noget, da ban er saadaarlig, at ban kun undtagelsesvis tager imod
nogen. Biskop Likowski derimod overbragte jeg hr. biskoppens hilsen og modtog
gjenhilsen. Han har det godt, men er overtrret af arbejde.
Saa besfi)gtejeg forskjellige gode venner - for besfi)getsskyld - i storhertugdfi)mmetog tog ffi)rst i lfi)rdags(3 l-te) herind i kongeriget... for atbruge PolakkerDes udtryksmaade.
Resultatet af rej senbliver sikkert daarlige iaar. I og ffi)r sig har jo tiggerarbejdet
bestandig vreret mig modbydeligt og nu da der hjemme er saavidt tilendebringt
hvad der skulde tilendebringes, mangler paagaaenhedenmig fuldstrendig, og jeg
har for tiden intet hfi)jerefi)nskeend snarest muligt at vende hjem til min haps.
N aa, forskjellige brugsgjenstande til kirken faar jeg jo, men kontanter har jeg
endnu kun faaet saa mange ar, at rejsen til dato er drekket. Til aarets lfi)bende
udgifter slaar sluttelig aarets lfi)bendeindtregten da ogsaa til.
I Posenbesfi)gtejeg p. Knapen i seminariet. Han er f1ittig beskjreftiget med det
polske, men seminariet er dog ikke noget praktisk sted - alumneme er optagne af
arbejde, og professorene interesserer sig ikke.
Han kan dog allerede forstaar endel af hvad ban lreser og hfi)rerog har jo kun
vreret der et par maaneder endnu. Jeg synes godt om bam.
Og henned anbefalder jeg mig saa, med det haab, at maaske hr biskoppens
bfi)nkan faa guldstrfi)mmen til at flyde.
Med rerbfi)digstehilsen
Edw. Ortved
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56
Warszawa 5.2.03
+
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Chocia¿ nie mam nic ciekawego do przekazania - chcê tylko daæznak ¿ycia.
We wtorek, po Trzech Królach, niezw³ocznie pojecha³em do Poznania. Arcybiskupa nie widzia³em, gdy¿ jest w takim stanie zdrowotnym, i¿ tylko wyj¹tkowo jutro
przyjmie kogoœ.Natomiast biskupowi Likowskiemu przekaza³empozdrowienia ks.
Biskupa, który je odwzajemnia. Ma siê na ogó³ dobrze, lecz jest przemêczony prac¹.
Odwiedzi³em tak¿e kilku dobrych przyjació³ w Wielkim Ksiêstwie i dopiero
w sobotê (31.) pojecha³em, jak mówi¹ Polacy - do Królestwa.
Wyniki podró¿y w tym roku bêd¹ na pewno gorsze. Zreszt¹ ¿ebranina by³a
stale dla mnie odra¿aj¹ca i obecnie, gdy w Danii to, co mia³o siê zrobiæ, jest
dokoñczone, brak mi zupe³nie ochoty i najwiêkszym moim ¿yczeniem jest jak
najszybciej wróciæ do mojej chatki.
Ró¿neprzedmioty do koœcio³aotrzymam, ale pieniêdzy dosta³emtylko tyle, ¿e
pokry³y wydatki do dnia dzisiejszego. Na bie¿¹ce wydatki w tym roku przychody
bêdê wystarczaj¹ce.
W Poznaniu w seminarium odwiedzi³em ojca Knappena. Uczy siê pilnie polskiego, ale seminarium nie jest jednak dobrym miejscem do nauki - klerycy s¹
zajêci prac¹, a profesorowie nie interesuj¹ siê dodatkowymi obowi¹zkami. Jednak¿e
o. Knappen ju¿ rozumie doœæ
du¿o z tego, co czyta i s³yszy, a jest dopiero dwa
miesi¹ce. Podoba mi siê.
Na tym polecam siê w nadziei, ¿ebyæmo¿e modlitwa ks. Biskupa pomo¿e, by
strumieñ z³ota zacz¹³ p³yn¹æ.
Pozdrawiam z szacunkiem
Edw. Ortved
57
Warszawa, 20.2.[1903 - E.K.]
HJiSjrervrerdigste
hr biskop!
Idet jeg forlader hovedstaden - hvor jeg iaar fuldstrendig har undgaaet aristokratiet og holdt mig til den saakaldte "intelligens" - senderjeg blot en efterretning
som sikkert viI glrede hr. biskoppen, nemlig at jeg efter al sandsynlighed forelJiSbig
i rem aar viI faa 500 fbi. stillet til raadighed, saaaltsaamed de fastsatte 1000 krofra
vikariatet og hvad andet jeg har, viI de lJiSbende
udgifter kunne drekkes og endda
forhaabent1ig ved udlJiSbetaf de rem aar viI den paatrenkte sum af 10 000 kro vrere
ibankem.
Med rerbJiSdigste
hilsen
Edw. Ortved
(P.S.) Min afdJiSde
moder tillader jeg mig at anbefale ti1 forbJiSn.
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57
Warszawa 20.2. [1903 - E.K.]
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Ze wzglêdu na to, ¿eju¿ opuszczam stolicê, gdzie ca³kowicie pomin¹³em arystokracjê i trzyma³em siê tylko tej tzw. inteligencji, przesy³am wiadomoœæ,która
zapewne ucieszy ks. Biskupa, mianowicie, ¿e wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa na razie bêdê przez piêælat otrzymywa³ do dyspozycji 500 rubli, co razem
z 1000 koron przyznanych przez Wikariat Apostolski oraz z tym, co mam, pokryje
bie¿¹ce wydatki. Miejmy nadziejê, ¿e z up³ywem tych piêciu lat zak³adana suma
10 000 koron bêdzie z³o¿onaw banku.
Pozdrawiam z szacunkiem
Edw. Ortved
[na marginesie 2 s. - E.K.]
Moj¹ zmar³¹ matkê pozwalam sobie poleciæmodlitwie.

57
Warszawa,21.2.04
+
HS?)jrervrerdigste
hr biskop!
Havde jeg havt brevpapir med sort rand, havde jeg taget det til dette brev. Det
gaar nemlig saa slet, som maD vel kan S?)nske
sig. De gode herrer, der saa sikkert
lovede, at 500 rbl aarlig i de fS?)rste
tre aar skulde jeg nok faa, har i kraft af den
polske champagne karakter med sin lette opbrusen og hurtige atbrusen ikke holdt
ord. Ifjor fIk jeg kun ca 280 af de 500, og iaar er der slet intet; nreste aar bliver
naturligvis lige saaudbytterigt. Der til kommer saa den store nS?)d,
oversvS?)mmelseme sidste efteraar har voldt, og som for de ikke - vand1idteer ialtfald et belejligt
paaskud. Og nu krigen. Saaer det tillige det modbydeligste vejr med regn og vaad
sne, og vejene, der i og for sig er alt andet end gode, er nu under al kritik.
Summa summarum - udbyttet er yderst tarveligt, og udsigteme ligedan, og jeg
hevade fiest lyst til vende hjem ti1 reden snarest.
Rejseudgifteme har jeg reduceret til det lavest mulige trods de heraf fS?)lgende
ubekvemligheder.
Krigen er maD ber alt andet end glad for, galt som det gaar. Censuren tillader
ikke de ufordelagtige meddelser i inden1andskeblade, og de uden1andskebliver
enten konfiskerede eller maD oversvrerter enhver ufordelagtig meddelselse. De
talrige manifestationer, censurenderimod lader bladenefyldes med, en srettei scene
af regjeringen ved tvang mod dem, der er afl1rengigeaf denne - altsaa humbug;
moddemonstrationer undertrykkes. Men tabes krigen, fS?)lger
vistnok store sociale
uroligheder i det indre efter.
Med rerbS?)digste
hilsen
Edw. Ortved
(P.S.) Imorgen rej serjeg til Viina.
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58
Warszawa 21.2.04
+
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Gdybym mia³ papier listowy z czarn¹ obwódk¹, u¿y³bym go do napisania tego
listu. Chodzi o to, ¿e tutaj idzie tak Ÿle,jak tylko mo¿na sobie wyobraziæ. Otó¿ te
500 rubli rocznie, które mi przyrzekli mili panowie, zapewne przez pierwsze trzy
lata otrzymam. Z uwagi na szampañski charakter Polaków obiecywania w chwili
lekkiego podchmielenia, po otrzeŸwieniu - nie dotrzymuj¹ danego s³owa.
W ubieg³ym roku na przyrzeczone 500, otrzyma³em tylko oko³o 280, a w tym
roku ani grosza. W nastêpnym roku bêdzie oczywiœciepodobnie. Do tego dochodzi
wielka bieda - ostatniejjesieni by³a powódŸ, ale dla tych, którzy nie ucierpieli z tego
powodu - jest ona wygodn¹ wymówk¹. A teraz znowu wojna. Do tego dochodzi
wstrêtna pogoda z deszczemi mokrym œniegiem,a drogi w ogóle s¹ z³e - wszystko
jest poni¿ej wszelkiej krytyki.
Summa summarum - sytuacja jest krañcowo niekorzystna, a widoki na
przysz³oœæ
podobne. Obecnie moim najwiêkszym pragnieniemjest jak najszybciej
wróciædo domowego gniazda. Koszta podró¿y, pomimo tutejszych niedogodnoœci,
zredukowa³em do minimum.
Wojn¹ nikt nie jest zachwycony, a zw³aszcza niepowodzeniami [rosyjskimi E.K.]. Cenzura nie pozwala na publikowanie niekorzystnych wiadomoœciw rosyjskich gazetach, a zagraniczne s¹ konfiskowane, albo te¿ zaczernia siê ka¿d¹
niekorzystn¹ [dla Rosji - E.K.] wiadomoœæ.W przeciwieñstwie jednak do tego
odbywaj¹ siê liczne manifestacje, a cenzura pozwala tylko na zape³nianie gazetowych szpalt informacjami zainscenizowanych przez rz¹d, a skierowanych przeciw niezale¿nym - groteska. Demonstracje przeciwko rz¹dowi s¹ zwalczane. O ile
Rosja przegra wojnê, nast¹pi¹ zapewne wielkie spo³eczneniepokoje w kraju.
Z szacunkiem pozdrawiam
Edw. Ortved
(P.S.) Jutro jadê do Wilna.
59
(Mañbo,4.4.1904)
H~jrervrerdigste hr biskop!
At jeg skriver paa kort, bedes meget undskyldt, men jeg ejer hverken et ark
brevpapir og en konvolut og kan i dise dage ingen faa. I~vrigt fortjente disse Qrd at
skrives paa et mere glredebetydende papir.
Rejsen fa³dt nem³ig trods de gode Warszawares og Vilnaeres nordholdenhed
godt ud - bille end ifjor, skj~nt turene var lige lange.lfjor f1kjeg 1346 kro brutto,
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1079 netto; iaar 2151 brutto, 1920 kr netto - altsaa alt hvad hjertet begj~rde, og saa
endda en flot vio1etkappa oven i kj~bet. Og baadeden og vokslys m.m. slap toldfñt
ind. Jeg medbragte en ny, gad s~ster.Pastor Verheim synes at vrere ganske betydelig under indflydelse af sindsygelighed; han har me1dt sig fra hele paasketjenesten. Straks over paaske kommer jeg til byen.
Glredelig fest og rerb~dig hilsen
Edw. Ortved
Skrertorsdag(ulreslig)
59
[Maribo 4.4.1904 - E.K.]
+
Najprzewielebniejszy ks. Biskupie!
Proszê wybaczyæ,¿e piszê na kartce pocztowej, ale nie mam ¿adnegopapieru
listowego i koperty, a w tych dniach nie mogê ich kupiæ.Ten list zas³ugujena to, by
go pisaæna bardziej cennym papierze.

Podró¿,pomimowarszawskieji wileñskiej nordyckiejaury- wypad³adobrze,

lepiej ani¿eli w ubieg³ym roku, chocia¿ czas podró¿y trwa³ podobnie d³ugo.
W ubieg³ym roku zebra³em 1346koron brutto, 1079netto, w tym roku natomiast
2151 brutto, 1920 koron - netto, a wiêc wszystko, czego serdecznie pragniemy.
Ponadto otrzyma³em fioletowy ornat. Ornat, jak i œwieceitd., przewioz³em bez c³a.
Przyjecha³em razem z now¹, dobr¹ siostr¹ zakonn¹.
Ksi¹dz Verheim jest zajêty swoj¹ chorob¹ i zg³osi³, ¿e nie weŸmie udzia³u
w uroczystoœciachWielkiego Tygodnia.
Zaraz po Wielkanocy przyjadê do miasta [Kopenhagi - E.K.].
Weso³ych Œwi¹t i ³¹czê z szacunkiem pozdrowienia
Edw. Ortved
(Wielki Czwartek...) [nieczytelne - E.K.]

Objaœnienia
alen - duñska miara d³ugoœcirówna 62,77 cm
Bonifaciusverein - katolicke stowarzyszenie humanitarne w Niemczech
cyborium (cymborium) - szatka ozdobna na oharzu, do przechowywania
puszki z Najœwiêtszym Sakramentem
grajcar (krajcar) - dawna moneta w Austrii, równa 1/100 guldena
intencje - wierni zamawiaj¹ msze œw.w jakiejœ intencji, p³ac¹ za to; nadwy¿ki
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w parafii przekazuje siê biskupowi, który rozdziela je miêdzy tych duchownych,
którzy ,ich nie maj¹, ale intencje musz¹ byæodprawione w ci¹gu ka¿dego roku

koadiutor- biskuptytularny,pomocniczyordynariuszaz prawemnastêpstwa
kolekta - zbiórka pieniê¿na w koœciele
koœció³p.w. MB Ró¿añcowej - od 1942 r. koœció³p.w. NMP na Frederiksbergu
królestwo - Królestwo Polskie (zabór rosyjski)
ksiêstwo - Wielkie Ksiêstwo Poznañskie (zabór pruski)
legitymacja - pismo z fotografi¹ ksiêdza upowa¿niaj¹ce do czynnoœci
kap³añskich
NBPJCh - skrót od: "Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus"
patena - ma³y, p³aski talerz z³oty lub srebrny, na którym k³adziona jest hostia
Polonicum - Kolegium Polskie w Rzymie
Prusy Zachodnie - dawne Prusy Królewskie (Pomorze Nadwiœlañskie),
w³¹czone do Prus
relikwie - szcz¹tki cia³a œwiêtychlub przedmioty czci religijnej, które znajduj¹
w oharzu; koœció³w Maribo ma udokumentowanerelikwie œwiêtych:Brygidy, Franciszka i Klary, Wojciecha i Jadwigi królowej i Stanis³awa BM
subdiakon - kleryk maj¹cy pierwsze wiêksze œwiêcenie
sufragan - biskup tytularny bez diecezji, pomocniczy ordynariusza
stypendia - to samo co intencje mszalne
talar - moneta srebrna, ok. 15 gr wagi, jednostka monetarna wielu krajów
europejskich do drugiej po³owy XIX w., w Niemczech do 1875 r.
woreczek z dzwoneczkiem - welurowy woreczek z zawieszonym u do³u dzwonkiem na drewnianym trzonku, u¿ywany w koœcio³achna kolektê

( ) - nawiasyzwyk³e orazpodkreœlenia
s³ówpochodz¹ od autoralistów
[ ] - w nawiasachkwadratowychpodanododatkoweinformacje od E.K.
Wykazomawianychosób i informacje biograficzne
Baliñski Micha³ - 1794-1863, historyk, publicysta, dzia³acz oœwiatowy,dzia³a³
g³ównie w Wilnie
Benzelstjema-Engstrom, hr. Wawrzyniec - 1829-1910, dzia³acz polityczny,
literat i przez 25 lat sekretarz Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk
Beck - aptekarz
Boselager - baronesa
D¹browski (Dombrowski) Walenty - 1847-1931, ks. dziekan
Euch Johannes von - 1834 Meppen-1922 Kopenhaga, ks. prefekt apostolski
w latach 1884-1892, bp i wikariusz apostolski w latach 1892-1922

GawroñskiRawitaFranciszek- 1845-1930,historyk, publicystai powieœciopiSarz
Glahn N anna- Dunka, córka architekta, pracowa³aw Zak³adzieWychowawczo-
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Gospodarczym Zamoyskich w Zakopanem (KuŸnice)
G1und,L. - mistrz murarski (N akskov)
Gosz1er- starosta powiatowy pucki

GrabowskiMicha³ - 1804-1863,ps. Edward Tarsza,pisarz, krytyk literacki
i publicysta, przyjaciel M. Mochnackiego
Grottger Artur-1837-1867, rysownikima1arz, cyk³erysunków "Warszawa I"
i "Warszawa n" (1861/62), "Polonia" (1863) oraz "Lituania" (1864-66)
Grueder Hermann - 1828 Schwerin-1883 Kopenhaga, ks. pra³at, w Danii od
1851 r.
Hahn - bankier duñski
Hansen B. - dr teologii, pastor konwertyta, duszpasterzkatolicki
Hartman - ksi¹dz
Hoffman August - s. Johannes,proprietrer w Hofmanns Minde
Holstein- Ledreborg, hr. Johan Ludvik - 1839-1912, w³aœcicielziemski
Jas³owski Franciszek -ksi¹dz w Zakopanem
Kopp Georg - 1837-1914, przyj¹³ sakramentkap³añstwaw Hildesheim w 1862
r.; 1881bp Fuldy, a w 1887 r. abp wroc³awski najwiêkszej metropolii w Niemczech
(Œl¹sk, Brandenburgia z Berlinem i Pomorzem oraz Œl¹sk austriacki); po ustaniu
kulturkampfu w 1887 r. szybko odbudowa³ zniszczone diecezje i przyczyni³ siê do
pojednania pañstwa pruskiego z Koœcio³em,by³ wybitn¹ postaci¹ w niemieckim
Koœciele
Knappen Joseph - ks. mortfortianin holenderski (zm. w 1913 w Maribo)
Lange Thor - konsul Danii w Moskwie, prokatolicki, formalnie luteranin
Leonxm - papie¿(1878-1903),w 1882r. wskrzesi³diecezjêkieleck¹ i mianowa³
12 biskupów na wakuj¹ce stolice; zabiegi w interesie Koœcio³apolskiego uj¹³
w encyklice Charitatis providentiaeque (1894), podkreœlaj¹c zas³ugi Polski dla
ca³ego chrzeœcijañstwa
Lewicki - ks. prob. dr w Poznaniu
Likowski Edward - 1836-1915, ks. bp sufragan, póŸniejszy abp gnieŸnieñski
i poznañski, prezes Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk
£ubieñski Bernard - redemptorysta
£ubieñski Zygmunt - ks. pra³., brat Bernarda
Mo1tke-Huitfe1dt, hr. Gebhardt Leon Glorup - pose³ Danii w Pary¿u i w
Petersburgu
Morawski Seweryn Tytus-1819-1900, bp, metropolita lwowski
Naleppa JohannesM. - ksi¹dz w Pilichowicach na Górnym Œl¹sku
Nowak Konstanty - subdiakon w 1896 r. w Robakowie w poznañskim
Ogiñska - ksiê¿na
Ortved Agnes Marie - ur. 19 IX 1853, ksiêgowa, siostra ks. Ortveda
Ortved Dorothea Christine (de domo Rasmussen)- 28 vn 1827-1111 1903,
matka ks. Ortveda
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Ortved Jens Andersen - mistrz ciesielski, ojciec ks. Ortveda
Poniñski Alfred Antoni - 1840-1915, ks. pra³., dzia³acz spo³eczny
Popiel Wincenty Teofil- 1825-1912, ks. abp metropolita warszawski
Prus Boles³aw (w³aœciwieAleksander G³owacki) -1847-1912, powieœciopisarz
i nowelista
Puzyna Jan Duklan - 1842-1911, ks. abp, biskup krakowski
Redner Leon -1828-1898, ks. bp ordynariusz che³miñski
Rosenkrantz - baron Palle Adam Vilhelm, 1867-1941
Sapieha - 1867-1946, ksi¹¿ê, prawdopodobnie Adam Stefan Stanis³aw Bonifacy Józef, wicedyrektor Seminarium Duchownego we Lwowie, bp (od 1912 r.)
i abp metropolita krakowski od 1925 r.
Sembratowicz Sylwester - 1836-1898, abp, grecko-katolicki metropolita lwowski od 1882 r.; zwolennik umiarkowanego skrzyd³a ruchu narodowo-ukraiñskiego;
wspó³pracowa³ z namiestnikiem K. Badenim nad ugod¹ polsko-ukraiñsk¹; z konsystorza œwiêtojurskiegousun¹³ ksiê¿y moskalofilów, zastêpuj¹c ich zwolennikami
narodowego ruchu ukraiñskiego
SemenenkoPiotr Adolf-1814-1886, bra³ udzia³ w powstaniu 1831 r., naemigracji we Francji, dzia³acz Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, przeciwnik
towianizmu; w 1836 r. wspó³za³o¿yciel zakonu zmartwychwstañców w Pary¿u; od
1837 r. w Rzymie i w 1841 r. przyj¹³ sakrament kap³añstwa, prze³o¿ony generalny
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (1842-1855,
1873-1886);jako filozofby³ jednym z pierwszych tomistów w Europie przed 1879
r.
Smith Casper Wilhelm - 1811-1881, pierwszy slawista duñski, od 1859 r. docent, a od 1865 r. profesor Uniwersytetu Kopenhaskiego, cz³onek honorowy Towarzystwa Przyjació³ Nauk Poznañskiego(1861), czynnie zaanga¿owanyw sprawê
Polski
Smith Georg - ksi¹dz (?)
Stablewski Florian - 1841-1906, abp, ordynañusz gnieŸnieñsko-poznañski
Stengert Abdon - 1834-1917, ks. prob. parafii œw.Brygidy w Gdañsku
Œmigielski - ks. prob. w Ostrowiu Wlkp.
Tomassi - abp, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Rosji
Tomasza Kempis (w³aœciwieT. Hemerken)- 1380-1471, przeor zakonu augustianów
Tyszkiewicz - hrabia
Unger - adwokat duñski
Verheim Franz - ksi¹dz, do Danii przyby³ w 1903 r. z Mecklemburgii i by³
kapelanem sióstr z Polski w Maribo
Vemer Karl- 1846-1896, filolog, nastêpcaC. W. Smitha na katedrze slawistyki Uniwersytetu Kopenhaskiego
Wang - o. franciszkanin
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Whitte Axel - ksi¹dz w Odense
Wilkoñska Paulina (z Lauczów) - 1815-1875, literatka, pamiêtnikarka
Williams Mary - Sclerde Dulve, Cornwall, Anglia
Yutema - o. franciszkanin
Zamoyska, hr. Jadwiga Maria Immakulata - za³o¿ycielka Fundacji Kórnickiej
oraz Szko³y Gospodarstwa Domowego w KuŸnicach, zak³adu o tradycjach katolickich i narodowych; siostra hr. W³adys³awa, zm. 2311 1937 r. w Zakopanem
Zamoyski, hr. W³adys³aw - 1853-1924, dzia³acz spo³eczny w Wielkopolsce;
zapisa³wszystkie swoje dobra narodowi polskiemu, tworz¹c fundacje p.n. Zak³ady
Kórnickie i uratowa³ czêœæ
polskich Tatr od przejœciaw cudze rêce.

JERZY KUNIEWSKI

LOSY ZAWODOWE KOWALI
NA KASZUBACH I KOCIEWIU
Kowalstwo wiejskie nale¿y ju¿ do przesz³oœci.Na zanik tego rzemios³a wiejskiego tak charakterystycznego dla wsi z³o¿y³o siê szereg przyczyn nasilaj¹cych
siê przez ca³y wiek XX. Najwa¿niejsze powody wi¹¿¹ siê z przemianami komunikacyjnymi, transportowymi, technologicznymi i technicznymi, jakie zaczê³yzachodziæw otoczeniu wsi i po wprowadzeniu nowych technik pracy. Upowszechnienie
siê ci¹gnika rolniczego i samochodudoprowadzi³o do wyparcia konia z jego ugruntowanej pozycji g³ównej si³y poci¹gowej na wsi i zarazem nast¹pi³ spadek zapotrzebowania na us³ugi podkównicze, realizowane tradycyjnie przez kowala.
Wprowadzenie nowych ci¹gnikowych maszyn rolniczych o du¿ych gabarytach,
wykonywanych ponadto ze stopów twardej stali, w przeciwieñstwie do konnych
maszyn rolniczych nie pozwala³o na wykonywanie napraw i przeróbek tradycyjnymi metodami kowalskimi przy pomocy zgrzewania i obróbki w ogniu. Nadaj¹ce siê
do tego nowe narzêdzia pracy, spawarki elektryczne i autogeny, upowszechniaæ
siê zaczê³ytak¿eu rolników i to wp³ywa³o tak¿eograniczaj¹co na mo¿liwoœciœwiadczenia us³ug kowalsko-œlusarskich.Zarysowane przemiany o charakterze cywilizacyjnym mia³y miejsce wczeœniejw wielu innych krajach Europy Zachodniej czy
w Stanach Zjednoczonych. Specyfik¹ Polski i innych krajów Europy Œrodkowej
by³y dramatyczne wydarzenia zwi¹zane z okresem ostatniej wojny i okresem powojennym. Prymat polityki nad ekonomi¹ fatalnie zaci¹¿y³ na kondycji i strukturze
polskiego rzemios³a! . Zwa¿ywszy jeszcze na okresy lepszej i gorszej koniunktury
wystêpuj¹cej w gospodarce, a zw³aszcza w rolnictwie w ró¯nych okresach XX w.,
mo¯na posi¹œæ
wyobra¿enieo ró¯nych wyzwaniach i strategiach,jakie musieli przyj¹æ kowale w walce o przetrwanie i to nie tylko rozumianej w sensie ekonomicznym, ale w ogóle bytowym. Dzisiaj, kiedy du¿osiê mówi o indywidualnej aktywnoœci
w poszukiwaniu pracy i przeciwstawia siêj¹ rzekomej biernoœciw tym wzglêdzie
wyniesionej z czasów PRL, takie stwierdzenie w przypadku kowali wiejskich wydaje siê zupe³nie nieprawdziwe. Doktrynalne traktowanie rzemios³ajako forpoczty

Zob. J. Kuniewski, Warunkifunkcjonowania kowalstwawiejskiegona Kaszubachi Kociewiu
w XX wieku,"GdañskieStudiaAntropologiczne", 1997,s. 105-143.
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kapitalizmu powodowa³o, ¿erzemios³o przez czynniki polityczne w PRL traktowane by³o wrogo, a w najlepszym przypadku podejrzliwie i nieprzychylnie. Domiary
podatkowe, mno¿enieró¿nych barier biurokratycznych, braki w zaopatrzeniu w surowce i materia³y, w niektórych okresach uniemo¿liwia³y prowadzenie prywatnej
dzia³alnoœcirzemieœlniczej,a w innych niezmiernie j¹ utrudnia³y. To powodowa³o,
¿e rzemieœlnicy, w tym tak¿e wiejscy, musieli wykazywaæ siê nadaktywnoœci¹
w dostosowywaniu siê do zmieniaj¹cych warunków pracy, poszukiwaæ nowych
mo¿liwoœcizarobkowych, doskonale wykorzystywaæju¿ istniej¹ce, nabywaænowe
kwalifikacje zawodowe, czy wrêcz imaæsiê ró¿nych zajêæzarobkowych, gdy wymaga³a tego potrzeba chwili. Rozpatruj¹c losy zawodowe 48 kowali, z których
czêœæ
przypada³a jeszcze na okres miêdzywojenny, paradoksalnie mo¿na stwierdziæ,¿ekowale w socjalistycznej Polsce musieli wykazywaæ siê wiêksz¹ inwencj¹
i pomys³owoœci¹w sensieprzetrwania na rynku pracy ni¿ to mia³o miejsce w przedwojennej kapitalistycznej Polsce, w której sytuacja rzemios³a by³a stabilna, a g³ówne zagro¿eniadla dzia³alnoœcirzemieœlniczejmia³o jedynie pod³o¿eekonomiczne.
Losy zawodowe kowali widziane w sposób dynamiczny ró¿ni³y siê miêdzy sob¹,
co zale¿a³ow du¿ej mierze od okresu, w jakim przysz³o kowalom ró¿nych roczników prowadziæswoj¹ dzia³alnoœæ
rzemieœlnicz¹ i jakie wówczas posiadali mo¿liwoœci dla jej prowadzenia. Szczególnie bolesnych przejœæ,tak¿e w sensie
psychologicznym, doœwiadczy³ageneracjakowali prowadz¹ca lub rozpoczynaj¹ca
swoj¹ dzia³alnoœæ
w okresie miêdzywojennym, poprzez okres okupacji i w zetkniêciu z now¹ rzeczywistoœci¹polityczn¹ po 1945 roku, kiedy wszelkie zasady ekonomicznej racjonalnoœcii praworz¹dnoœci leg³y w gruzach.
Aby móc przeœledziæ
losy zawodowe kowali wywodz¹cych siê ze wsi, nale¿y
ustaliæw pierwszym rzêdzie mo¿liwoœciwykonywania tego zawodu w œrodowisku
wiejskim.

Rodzaje kuŸni wystêpuj¹cych na wsi
Kowalstwo ze wzglêdu na swoje œcis³ezwi¹zki z rolnictwem zaliczyæ mo¿na
w przesz³oœcido najczêœciejspotykanego rzemios³a na wsi. Pomimo ¿e wielu kowali pracê znaleŸæmog³o tak¿e w mieœcie,w ró¿nych zak³adach metalowych, np.
w stoczniach, a tak¿e w kowalstwie artystycznym, to przypuszczaæmo¿na (na
razie brak jest danych), ¿e dawniej, jeszcze w okresie miêdzywojennym i powojennym, wiêcej miejsc pracy dla kowala by³o na wsi ni¿ w mieœcie.
W okresie miêdzywojennym mamy do czynienia z kontynuacj¹ istniej¹cych
rodzajów kuŸni z okresu zaboru pruskiego. Na wsi i w miastach dominuj¹cym
typem kuŸni by³y warsztaty prywatne. Drugim najczêœciejspotykanym rodzajem
by³y kuŸnie dworskie. W okresie miêdzywojennym na Kaszubach i Kociewiu spotyka³o siê kuŸnie bêd¹ce w³asnoœci¹gmin, zwi¹zku ³owieckiego, a tak¿e parafii.
W terenie wystêpowa³y równie¿ kuŸnie zwi¹zane z niektórymi zak³adami pracy,
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np. kuŸnie tartaczne, czy z instytucjami pañstwowymi, np. kuŸnie kolejowe, wiêzienne. KuŸnie wszystkich typów indywidualnie ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ wielkoœci¹
i wyp()sa¿eniemw ró¿ne narzêdzia, urz¹dzenia i maszyny.
W okresie okupacji w zasadzieutrzymane zosta³y zasady organizacyjne i w³asnoœcioweró¿nych typów kuŸni. Naziœcipoprzez stosowanie kryterium etnicznego
i narodowoœciowegozmierzali do tego, aby ca³e rzemios³o znalaz³o siê w rêkach
niemieckich. St¹d niektórym polskim kowalom warsztaty skonfiskowano albo te¿
zabroniono im prowadzenia samodzielnej dzia³alnoœcirzemieœlniczej.
W okresie zaraz po zakoñczeniu II wojny œwiatowej widoczne by³o wœród
kowali d¹¿enie do odtworzenia struktury funkcjonowania kowalstwa z okresu miêdzywojennego.Na skutekjednak dzia³añ w³adzy, stosowania restrykcyjnej polityki
podatkowej wobec kowali nieposiadaj¹cych ziemi, do po³owy lat 50. doprowadzono do wyeliminowania z dzia³alnoœcikowali prywatnych. Ograniczono te¿ rozwój
techniczny kowalstwa poprzez wydanie ustawy o rejestracji i przymusowym wykupie maszyn2. Ustawa ta dotknê³a przede wszystkim wiêksze i lepiej wyposa¿one kuŸnie, z których wywieziono co kosztowniejsze i nowoczeœniejszeurz¹dzenia
lub maszyny albo te¿ w najlepszym wypadku warsztaty te upañstwowiono b¹dŸ
przekazano spó³dzielniom. Na skutek przemian politycznych okresu powojennego
uksztahowa³y siê nowe formy w³asnoœciowekuŸni. W miejsce kuŸni dworskich
powsta³ykuŸniePGR, nieliczne kuŸniegminne przejêtezosta³yprzez gminne oœrodki
maszynowe lub spó³dzielnie. Powsta³y te¿ nowe rodzaje kuŸni zrzeszonych w spó³dzielniach metalowych i wielobran¿owych, kuŸnie kó³ek rolniczych, pañstwowych
oœrodkówmaszynowych. Po zmianach politycznych w 1956 r. dosz³o do czêœciowej odbudowy kuŸni prywatnych, które jednak nie osi¹gnê³y ju¿ stanów liczebnych
z okresu miêdzywojennego i powojennego3. Od koñca lat 60., pomimo licznych
przeszkód i utrudnieñ stawianych rzemieœlnikom przez ówczesn¹ w³adzê, coraz
œmielejzaczynaj¹ powstawaæ,zazwyczaj wiêksze powierzchniowo od tradycyjnych kuŸni, warsztaty kowalsko-œlusarskie.Ten typ zak³adu stopniowo zacz¹³ wypieraætradycyjne kuŸnie. Po prze³omowych zmianach politycznych w 1989 r. na
pocz¹tku lat 90. dominuj¹cym warsztatem staje siê na powrót prywatny zak³ad, ale
œwiadcz¹cyju¿ us³ugi kowalsko-œlusarskie.Po czêœcidziedziczy on wczeœniejsze
tradycje kowalskie, zwa¿ywszy, ¿e czêœæ
ich wspó³czesnych w³aœcicieli posiada
równie¿ kwalifikacje kowalskie. Jednak liczba tych zak³adów w terenie nie jest
zbyt wielka i nie stanowi prostego nastêpstwa wczeœniejszejgêstej siatki warsztatów kowalskich istniej¹cych niemal w ka¿dej wsi. Istotnym novum w stosunku do
wczeœniejszychokresów, wartym równie¿ obserwacji naukowej, jest pojawienie
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wych rzemios³akowalskiegona Kaszubachi Kociewiu.
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siênawsi zak³adówkowalskichspecjalizuj¹cychsiêw kowalstwieartystycznym
metaloplastyce.
Ruchliwoœæ
zawodowa kowali
Zgromadzone ¿yciorysy 48 kowali odzwierciedlaj¹ zmienne koleje pracy kowala wiejskiego. W biografiach odnaleŸæmoŸna nie tylko w³asne aspiracje do
polepszenia swojego bytu, ale równie¿ wp³yw czasuhistorycznego, który odciska³
swoje indywidualne piêtno na poszczególne generacjepracuj¹ce w tym rzemioœle.
Spoœród48 kowali a¿45 w róŸnych okresach swojego ¿ycia pracowa³o w kuŸniach prywatnych, ale jedynie 18 pracowa³o wy³¹cznie w zak³adzie prywatnym.
Wyt³umaczenie tego faktu nale¿y wi¹zaæ ze zmieniaj¹cymi siê relacjami polityczno-ekonomicznymi. W okresie miêdzywojennym zauwa¿yæmoŸnasilny trend kowali do posiadaniaprywatnej kuŸni.Kowale, którzy pracowali w kuŸniachdworskich,
gminnych lub u innych w³aœcicielikuŸni, w miarê swoich mo¿liwoœcizmierzali do
wykupienia b¹dŸ wybudowania warsztatu bêd¹cego ich prywatn¹ w³asnoœci¹.
W okresie powojennym, ze szczególnym nasileniem do po³owy lat 50., odnotowaæ
moŸnaodwrotny kierunek przemian. Kowale wbrew swej woli rezygnuj¹ z prowadzenia prywatnych warsztatów i przechodz¹jako wykwalifikowani robotnicy kowalscy do pracy w PGR-ach i innych zak³adl:³ch pañstwowych, a tak¿e
w spó³dzielni. Po 1956 r. zaznaczy³ siê natomiast trend odwrotny, d¹¿enie do pracy
we w³asnejkuŸni. Wielu jednak kowali spoœróddawnych w³aœcicielikuŸni powstrzymywa³o siê od chêci do pracy we w³asnym warsztacie. Wp³yw na takie podejœcie
mia³a ogromna nieufnoœæ
co do intencji nowej w³adzy i silne obawy przed powtórnym stosowaniem przez pañstwo wobec rzemios³a drastycznych przepisów podatkowych, zw³aszczadomiarów. Do prywatnej dzia³alnoœcizniechêca³kowali równie¿
brak odpowiedniej jakoœcisurowca dla rzemios³a prywatnego, wêgla oraz k³opoty
zwi¹zane z wyposa¿eniem kuŸni w niezbêdne urz¹dzenia i maszyny. St¹d spora
grupa kowali uzna³a, ¿e praca "na pañstwowym" lepiej zagwarantuje im przysz³oœæ,
np. pewnoœæ
otrzymywania emerytury. Zmiennoœæwarunków prowadzenia prywatnej dzia³alnoœcirzemieœlniczej w okresie powojennym spowodowa³a
zwiêkszon¹ ruchliwoœæzawodow¹ kowali. W wielu wypadkach przedwojenny
mistrz, który przed wojn¹ swoj¹ ciê¿k¹ prac¹ dorobi³ siê prywatnej kuŸni, w okresie powojennym a¿ do emerytury zostawa³ kowalem PGR-owskim albo te¿ odbywa³ bardziej skomplikowan¹ drogê zawodow¹, np. od kowala dworskiego do
prywatnego i dalej PGR-owskiego lub spó³dzielczego, aby na koniec zostaæznów
kowalem prywatnym.
W okresie powojennym, od po³owy lat 50., nasila siê te¿ zjawisko ³¹czênia
pracy pañstwowej z prowadzeniem prywatnej dzia³alnoœcirzemieœlniczej.Kowal
po zakoñczeniu dnia pracy w zak³adzie pañstwowym rozpoczyna³ dzia³alnoœæ
w swojej prywatnej kuŸni. Znana jest kategoria ch³oporobotników, mniej znana-
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robotników-rzemieœlników. Kowale, zw³aszcza ci mieszkaj¹cy bli¿ej aglomeracji
trójmiejskiej, czêstopracowali przez d³u¿szelub krótsze okresy swojego ¿yciajako
kowale w stoczniach i innych du¿ych zak³adach zajmuj¹cych siê obróbk¹ ciepln¹
metali. Zmiennoœæ
warunków funkcjonowania kowalstwa powodowa³a zmiennoœæ
losów zawodowych kowali, z których wielu na przestrzeni swojego ¿ycia wielokrotnie zmienia³o miejsce swojej pracy. Jednak spoœród48 kowali ró¿nych roczników najwiêcej z nich, jak ju¿ wspomniano wczeœniej, pracowa³o w kuŸniach
prywatnych. W okresie miêdzywojennym z naj starszej generacji kowali 8 zatrudnionych by³o w kuŸniachdworskich, po jednym w kuŸni gminnej, parafialnej (w Wygodzie na Kaszubach) i w fabryce Horsemanna w Starogardzie, w której
produkowano powozy. W okresie powojennym 9 kowali pracowa³o w swoim zawodzie w ku¿niach PGR-owskich, 5 w spó³dzielniach kó³ek rolniczych, 6 w ró¿negorodzaju innych spó³dzielniach, 3 w pañstwowych oœrodkachmaszynowych, po
jednym w Stoczni Gdyñskiej, przedsiêbiorstwie po³owów dalekomorskich "DALMOR", w Zak³adach Naprawczych Taboru kolejowego PKP, PKS, w kuŸni tartacznej, w Sopockich Zak³adach Przemys³u Terenowego i w kuŸni komunalnej
w Wejherowie, dzier¿awionej od miasta. Zaprezentowane miejsca pracy kowali
zapewnenie wyczerpuj¹ wielu innych mo¿liwoœciwykonywania tego zawodu przez
kowali wiejskich wywodz¹cych siê z Kaszub i Kociewia. Chocia¿ dane archiwalne wskazuj¹, ¿e równie¿ przed wojn¹ kowale wywodz¹cy siê z tych terenów na
przestrzeni lat swojej aktywnoœcizawodowej pracowali d³u¿ej lub krócej w zak³adach bran¿y metalowej, g³ównie w Stoczni Gdañskiej, to skala tych przemieszczeñ
zawodowych z terenów wiejskich do du¿egomiasta by³a znaczniewiêksza w okresie
powojennym4 . Kowale z Kaszub i Kociewia zasilali szeregi pracowników bran¿y
metalowej w aglomeracji trójmiejskiej.

Praca w kuŸni i na roli
Zdecydowana wiêkszoœæ
kowali, 37 na 48, by³a posiadaczami ró¿nej wielkoœci
area³ów ziemi. Nie posiada³ojej 11 kowali. 7 kowali mia³o do 2 ha ziemi, 14 od 25,5 ha, 8 od 5,5-10 ha, 1 od 10-15 ha, 4 od 15-20 ha, u trzech kowali area³nie zosta³
ustalony b¹dŸ ziemia by³a w dzier¿awie. Niew¹tpliwie uprawa ziemi przez rzemieœlnikówposiadaj¹cych kuŸnie traktowana by³a jako miejsce pracy daj¹ce mo¿liwoœæ uzyskiwania uzupe³niaj¹cych a nawet podstawowych dochodów.
W zale¿noœciod ró¿nych sytuacji kowal swoje dochody p³yn¹ce z kuŸni i uprawy
ziemi móg³ traktowaæprzemiennie. W okresach niekorzystnej koniunktury dla kowalstwa lub rzemios³a w ogóle kowal móg³ ograniczyæ,a nawet ca³kowicie zawie-

Szczególnieinteresuj¹ces¹ materia³ypochodz¹cez dawnejIzby Rzemieœlniczej
w Grudzi¹dzu,
a znaiduiacesie w Archiwum Pañstwowymw Bydgoszczy.
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siæ,swoj¹ pierwotn¹ dzia³alnoœæ,
poœwiêcaj¹csiê ca³kowicie uprawie roli. W zmienionych okolicznoœciachdu¿egozapotrzebowania na us³ugi kowalskie ziemiê czêsto oddawano w dzier¿awê albo zlecano do obróbki innym gospodarzom. Dochód
z ziemi uzupe³nia³ wówczas zarobki p³yn¹ce z kowalstwa. Znaczenie dochodów
uzyskiwanych z ziemi wzrasta³o wraz z pog³êbianiem siê kryzysu strukturalnego
tradycyjnego kowalstwa i stale zmniejszaj¹cymi siê mo¿liwoœciamizarobkowymi
w tym rzemioœle.
Posiadanie ziemi przez kowala mia³o podstawowe znaczenie w okresie powojennym. W okresie przed II wojn¹ œwiatow¹ wielu kowali nie posiada³o w ogóle
ziemi, a ci, którzy j¹ posiadali, nie zawsze byli wyszczególniani w ró¿nych spisach
rzemieœlnikówjako kowale-rolnicy5 . Przypuszczaæmo¿na, ¿ejako kowali-rolników ujmowano jedynie tych rzemieœlników,którzy preferowali uzyskiwanie wy¿szych dochodów z pracy na roli, ni¿ z rzemios³a6. W okresie powojennym obie
grupy rzemieœlników,tj. ci, którzy ziemiê posiadali i ci, którzy jej nie mieli, zosta³y
œciœle
rozgraniczone. Do jednej zaliczono rzemieœlnikówposiadaj¹cych zorganizowane gospodarstwo i ziemiê, których zwolniono z p³acenia rujnuj¹cych domiarów
podatkowych. Do drugiej grupy zaliczono rzemieœlnikówprywatnych niemaj¹cych
ziemi, wobec których zastosowano wszelkie represyjne przepisy podatkowe. St¹d
wydaje siê, niezale¿nie od panuj¹cej koniunktury dla kowalstwa, ¿eposiadanie ziemi przez kowala w okresie powojennym wykracza³o poza czysty wymiar ekonomiczny. Okazywa³o siê kluczowe dla jego przetrwania w rzemioœle.Posiadanie
ziemi stanowi³o czêsto parawan ochronny, os³aniaj¹cy dzia³alnoœæ
rzemieœlnicz¹
przed represyjn¹ polityk¹ podatkow¹ pañstwa wymierzon¹ przeciwko rzemios³u
prywatnemu. Represyjna polityka podatkowa pañstwa wobec rzemios³a z koñca
lat 40. i po³owy lat 50. spowodowa³a, ¿etak¿ew póŸniejszym okresie wielu kowali,
którzy mieli zami³owanie do swojego rzemios³a, a nie mieli go do uprawy rolnictwa,
nadal posiada³oziemiê na" wszelki wypadek". St¹d te¿wielkoœæ
area³uziemi w posiadaniu kowala nie zawsze okreœla³ajego preferencje co do uzyskiwania podstawowych dochodów z rzemios³a albo rolnictwa. Kowal, który by³ w³aœcicielem
wielohektarowego gospodarstwa, móg³ czuæsiê rzemieœlnikiem, poœwiêcaj¹c siê
ca³kowicie swojej pracy, a inny kowal, maj¹cy ma³e gospodarstwo rolne, swoich
g³ównych Ÿróde³utrzymania upatrywa³ w uprawie roli.
5

W spisie warsztatów rzemieœlniczychna terenie powiatu Kartuzy z 1923 r. na 109 ujêtych
kowali prowadz¹cych samodzieln¹ dzia³alnoœæ
rzemieœlnicz¹ by³o 8 kowali dworskich, 1 dominialny, 1 dzier¿awca kuŸni i tylko 8 kowali-rolników. AP-Bydgoszcz, IRG., sygn. 215. Gdyby
dos³ownie traktowaæ dane tego spisu, to wynika³oby z niego, ¿e 91 kowali prywatnych nie by³o
rolnikami. W rzeczywistoœci liczba kowali posiadaj¹cych czy uprawiaj¹cych ziemiê musia³a byæ
znacznie wy¿sza od danych podanych w spisie.

6

Poœrednio
to przypuszczeniepotwierdzaj¹ charakterystykiniektórych kowali, np. Franciszka
Baranowskiego, czeladnika kowalskiego i rolnika. " Udaje, ¿epracuje tylko z przerwami, ponie-

wa¿ma 30 mórg gospodarstwado upra~". Ibidem.
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W³asna pozycja ekonomiczna w odczuciu kowali
Zamo¿noœæ
kowali w stosunkudo innych mieszkañcówwsi w odczuciukowali
Okres
miAdzvwoiennv
-

Mnie"zamo¿ni
Taksamozamo¿ni
Bardzie"
zamo¿ni
Suma

Okres od 1980

Okres powojenny
do 1980-r.

do 1989
- r.

11

18

29

20
7
38

21
6
45

12
4
45

Okres powojenny

Okres miêdzywojenny

do 1980 r.

13%

18%
29%

40%

53%

Okres od 1980 do 1989 r.
9%

~z~

27%

.taksarro

zarro¿ni
64%

D bardziej

J' ! '

zarro¿ni

•ród³o: Badania w³asne

Zestawienie to wymaga komentarza. Cezura okresu powojennego wynika z wypowiedzi kowali. Wiêkszoœæ
z nich uwa¿a, ¿e za³amanie siê tradycyjnego kowalstwa nast¹pi³o w latach 70., ¿adenz kowali nie wymieni³ daty póŸniejszejod 1980 r.
Rok ten wyznacza równie¿ wed³ug kowali pocz¹tek niezwykle niekorzystnych
warunków do prowadzenia dzia³alnoœcikowalsko-œlusarskiej.
Ocena zamo¿noœci kowali w stosunku do innych mieszkañców wsi ma
charakter generalizuj¹cy i zwi¹zana jest z ca³oœciow¹ ocen¹ d³u¿szych okresów
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historycznych, które rozpatrywane szczegó³owo dzieli³y siê na gorsze i lepsze czasy dla tego rzemios³a. W odczuciu autora suma wypowiedzi kowali odpowiada
rzeczywistym trendom zmieniaj¹cych siê mo¿liwoœcizarobkowych w tym rzemioœle.Charakterystyczne w tych zestawieniach jest, ¿e tylko niewielka czêœæ
respondentów zdecydowa³a siê umieœciækowali w grupie "bardziej zamo¿nych",
wiêkszoœæsytuowa³a kowali w grupie "tak samo zamo¿nych" i "mniej zamo¿nych", przy czym zauwa¿yæmo¿na, ¿e w miarê bli¿szych nam czasów systematycznie spada odsetek "bardziej zamo¿nych", a wzrasta znacznie odsetek "mniej
zamo¿nych". Reasumuj¹c, mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e a¿ 71 % respondentów
sytuowa³o kowali w grupie "tak samo" i "bardziej zamo¿nych" dla okresu miêdzywojennego, 60% dla okresu powojennego do 1980 r. Dopiero dla okresu od 1980
do 1989 r. proporcje siê odwracaj¹ - 64% w stosunku do 36 % uwa¿a³o kowali za
"mniej zamo¿nych" w stosunku do innych mieszkañców wsi rozumianych jako
rolnicy.
Kowalom pracuj¹cym w ró¿nych okresach swojego ¿ycia w zak³adachprywatnych zadanopytanie: "Czy pracuj¹c w warsztacieprywatnym, byliby w stanieutrzymaæsiebie i swoje rodziny?". Za twierdz¹ce odpowiedzi uznano równie¿ takie,
w których kowal okreœla³czas, do którego by³by w stanie utrzymaæsiebie i rodzinê
z pracy kowalskiej, np. do 1980 r. "tak", póŸniej "nie". Z 45 odpowiedzi, 24 kowali
stwierdzi³o, ¿e byliby w stanie utrzymaæsiê jedynie z wykonywania pracy kowalskiej. W 21 przypadkach kowale mieli odmienne zdanie, uwa¿aj¹c, ¿epracê w kuŸni
musieliby ³¹czyæz innymi zajêciami, np. upraw¹ roli, studniarstwem itd.

Okresy najwy¿szychi naj ni¿szychdochodów z pracy kowalskiej
Istniej¹ce ró¿nice wieku i zwi¹zane z tym ro¿ne cykle zawodowe znajduj¹
swoje odbicie w wypowiedziach kowali dotycz¹cych mo¿liwoœci zarobkowych
w ró¿nych okresach czasu.
N ajstarszageneracja kowali, tj. roczniki 1901-1905 zaprzestawa³adzia³alnoœci
w latach 1967-1968 (tylko 2 kowali spoœród5 naj starszych roczników pracowa³o
jeszcze jako emeryci i renciœcido po³owy lat 70.). W tym czasie rozpoczyna³a
pracê kowalsk¹ naj m³odsza generacja kowali, tj. roczniki 1947-1949.
Kowale pracuj¹cy zawodowo w okresie miêdzywojennym zwracaj¹ uwagê
na du¿e nasycenie wsi zak³adami kowalskimi w tym okresie. Istniej¹ca wówczas
du¿a konkurencja miêdzy kowalami wp³ywa³a ograniczaj¹co na ich dochody. ¯aden z kowali nie krytykowa³ te¿ obowi¹zuj¹cych w tym czasie rozwi¹zañ podatkowych dla rzemios³a. Paradoksalnienajlepszym okresemkoniunktury dla kowalstwa
by³y lata wojny i okupacji Pomorza przez Niemców w latach 1939-1945. Koniunktura lat wojny spowodowana by³a powa¿nym ograniczeniem konkurencji kowalskiej na skutek g³ównie powo³ywania do woj skawielu rzemieœlnikówi zwiêkszonym
zapotrzebowaniem rolnictwa na us³ugi kowalskie. Rzemios³o kowalskie musia³o
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wypemiaæ lukê powsta³¹ z przestawienia siê wielu zak³adów produkuj¹cych maszyny i narzêdzia rolnicze na produkcjê zbrojeniow¹. Jednak w wymiarze indywidualnym z koniunktury wojennej skorzystali jedynie ci polscy kowale, którym nie
skonfiskowano kuŸni albo te¿ nie byli w szczególny sposóbrepresjonowani.
Starsza generacja rzemieœlników za bardzo dobre lata zarobków uwa¿a lata
powojenne do roku 1948. Odbudowuj¹ce siê rolnictwo zg³asza³ozapotrzebowanie
na ró¿ne narzêdzia rolnicze, naprawê i remonty maszyn. Istnia³o wtedy du¿ezapotrzebowanie ze strony rolników na okuwanie drewnianych wozów. Spoœród5 kowali najstarszejgeneracji a¿3 wskazywa³o na okres powojenny jako czas,w którym
najlepiej zarabiali podczas ca³ej swojej kariery zawodowej. Jeden z kowali z wymienionej grupy uwa¿a³,¿enajlepiej zarabia³ w latach 30. Splot ró¿nych wydarzeñ
historycznych, odbijaj¹cych siê swoim piêtnem na losach kowali, powodowa³, ¿e
mogli oni wskazywaæbardziej odrêbnie czasy swoich najlepszych zarobków, nierzadko u schy³ku swojej pracy zawodowej. J. Szuttenberg (rocznik 1903) z Kamienicy Szlacheckiej na Kaszubach za najlepsze lata swoich zarobków uzna³ "czasy
gierkowskie", gdy¿jako kombatant i inwalida II grupy zwolniony by³ od podatków.
Za najgorsze lata swoich zarobków wiêkszoœæ
kowali uzna³a okres od 1948 r.
do po³owy lat 50., a wiêc czasy stosowania domiarów podatkowych, rujnuj¹cych
rzemieœlników prywatnych. Z kolei dla kowali posiadaj¹cych zorganizowane gospodarstwo, lata te okazywa³y siê niejednokrotnie najlepsze pod wzglêdem zarobków, zwa¿ywszyna to, ¿eograniczonokonkurencjêpoprzezwyeliminowanie z rynku
pracy kowali prywatnych. Kowale-rolnicy nie p³acili domiarów podatkowych.
Nie najgorsze pod wzglêdem zarobków by³y te¿ lata 60., a zw³aszcza pierwsza
po³owa. Kowale budowali wówczas du¿o wozów o gumowych ko³ach. Koniec lat
60. ujawni³ te¿ w pemi kryzys strukturalny tradycyjnego kowalstwa. W coraz wiêkszym stopniu odchodzono od zgrzewania kowalskiego w ogniu, a coraz czêœciej
siêgano do spawania elektrycznego i gazowego.
Niezale¿nie od ogólnych trendów w mo¿liwoœciachzarobkowania czêœæ
kowali podaje bardziej indywidualne okresy czasowe swoich najlepszych zarobków.
R. Syldatk z Go³czewa najwiêcej zarabia³ w latach 1956-1966, bowiem wówczas
gospodarzemieli obowi¹zek wywo¿enia drzewa z lasu i by³o du¿o pracy przy koniach, wozach, ³añcuchach i windach.
Niebagatelny wp³yw na dochody z ku¿ni mia³a równie¿ okolica, w jakiej przysz³o dzia³aækowalowi. Tam, gdzie ziemia by³a licha i piaszczysta,rolnicy byli biedniejsi i posiadali mniej maszyn. St¹d w takich okolicach istnia³o ograniczone
zapotrzebowanie na us³ugi kowalskie.
Lata 70. s¹ okresem, w którym drastycznie zmniejszaj¹ siê zamówienia na
us³ugi tradycyjnego kowalstwa. Rzemieœlnicychc¹cy przetrwaæna rynku pracy,
musieli nabyænowych kwalifikacji przede wszystkim œlusarskich,a tak¿e posi¹œæ
umiejêtnoœæ
spawania elektrycznego i gazowego. Lata 70. wyznaczaj¹ kres funkcjonowania tradycyjnego kowalstwa na wsi. Odt¹d wszelkie us³ugi wykonywane
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przez kowali przyjmuj¹ charakter prac kowalsko-œlusarskich,spawalniczych, a niejednokrotnie i mechanicznych. Dlatego ci kowale, którzy wskazywali na lata 70.
jako najlepszy okres swoich zarobków, posiedli co najmniej umiejêtnoœæ
spawania
elektrycznego. Zdecydowana wiêkszoœæ
kowali wskazuje na rok 1980jako pocz¹tek swoich najni¿szych zarobków, trwaj¹cych przez ca³e lata 80. Niepewna sytuacja polityczna, ogromne trudnoœci z nabyciem podstawowych materia³ów
i surowców, niska wartoœæ
pieni¹dza niezmiernie ogranicza³y ofertê us³ug kowalsko-œlusarskich.Byæmo¿e, ¿e na takie stanowisko kowali wp³yw mia³o równie¿
porównanie do wyj¹tkowo dobrych lat 70., a zw³aszcza pierwszej ich po³owy.
W latach 80., wed³ug kowali, zaprzesta³odzia³alnoœcibardzo wielu rzemieœlników
w tym fachu.

Kowale-œlusarze
Wraz z pog³êbianiem siê kryzysu strukturalnego tradycyjnego kowalstwa w latach 70. coraz wiêkszego znaczenia na wsi zaczê³anabieraækszta³tuj¹ca siê wówczas grupa kowali-œlusarzy. Grupa ta w znanych mi przypadkach wy³oni³a siê
z rzemieœlników licz¹cych sobie od 30-40 lat na pocz¹tku lat 70. Rzemieœlnicyci
posiadaj¹ kwalifikacje mistrzowskie b¹dŸ czeladnicze zarówno w rzemioœlekowalskim, jak i w zawodzie œlusarza.W latach 80. i na pocz¹tku lat 90. prowadzili
szeroko rozumian¹ dzia³alnoœæ
us³ugow¹ w rozbudowanych i dobrze wyposa¿onych w ró¿ne urz¹dzenia zak³adach kowalsko-œlusarskich.Kowale ci realizowali
ró¿norodne zamówienia, jak w przypadku A. Kujawskiego z Warlubia na Kociewiu, który podkuwa³ konie, ajednoczeœnieprowadzi³ remonty i naprawy skomplikowanych maszyn rolniczych. Interesuj¹ce, ¿e kowale ci nie odmawiali
wykonywania prostych i niezbyt kosztownych us³ug kowalskich, produkuj¹c równoczeœnienp. przyczepy samochodowe, co czyni³ K. Kajut z Kalisk na Kociewiu.
Rzemieœlnicytej kategorii byli bardziej odporni na skutki kryzysu ekonomicznego
w latach 80. i zawsze posiadali wystarczaj¹c¹ iloœæ
zleceñ na swoje us³ugi. Dobra
sytuacja materialna kowali-œlusarzy w tamtym okresie wyp³ywa³a z kilku przyczyn. Przedewszystkim, co sami podkreœlaj¹,z niewielkiej albo nieistniej¹cej w pobli¿u miejsca ich dzia³alnoœci konkurencji. Druga przyczyna wi¹za³a siê
z poszerzonymi kwalifikacjami zawodowymi. Po³¹czenie umiejêtnoœcikowalskich
ze œlusarskimiczyni³o ich rzemieœlnikamibardziej po¿¹danymi na wsi nie tylko od
tradycyjnych kowali, ale równie¿ œlusarzybez odpowiedniego przygotowania kowalskiego.
Sukcespracy zawodowej tej grupy rzemieœlnikówwyp³ywa³ z szereguczynników,jednak do najwa¿niejszychzaliczyæmo¿naodpowiedni wiek tych kowali w trakcie dokonuj¹cych siê przemian technicznych na wsi. M³odsza generacja kowali
obeznanaby³a ju¿ z now¹ technik¹, z któr¹ styka³a siê równie¿ podczas odbywania
s³u¿by wojskowej. W okresie przemian technicznych ta grupa kowali by³a na tyle

