


































l nl,aJ1111lcll llWlJ 11ie w habitach, ale ogólnego w tym 
c1.1:-, lu zwyczaju w sukniach. jednak przkrywaly welonami jak 
d.1w11lt1,L co 11il._onu wtotJy nie razito, bo w owym czasie podobne welony 
11.1wul 11, ulicy 1wiecl<ie W p6tniejszym czasie 
s iustry w mi8j~ce welonów zwyczajne chustki. 

•~ Uwiu s ios try. jellnn z a druga z wyuczywszy 
s i~ juszczu w wojny pielQgniarstwa, w klinikach jako 

siostry. trzecia z zawodowym przez 
2U l nt i w domu sobie i innym siostrom. 

N~dto siostra z na organach, na 
e lektryce i 

Ki edy remontowano, to siostra-malarka swoim 
prezbiterium w do okien . Jej 

namalowanie Betlejem nad 
Siostra druga z wcale dobry~ podczas 

ludtmi w i tak mimo woli 
90 i innych ludzi do W ten sposób powoli, stopniowo I zaprowa-

dzonym, wszyscy ludzie w katolicy i niekatolicy 
Siostra trzecia z zawodowym zakrystianka utrzyma-
w nadzwyczajnej tak, wszyscy ludzie, a nawet funkcjo-

nariusze byli zdumieni. Owa siostra 
wiele alb, ornatów i innych rzeczy; bo w czasie wojny zakrystia 
wielokrotnie zrabowana. Ona i na 
i w lecie mnóstwo rozmaitych kwiatów Nadto 
jej roku szopka, gr6b, i 

91 przyozdabianielkwiatami, kt6re na rynku. Nierzadko w 
dniami. 

Wszystkie trzy siostry perfektnie, a 
jedna ~nich, kt6ra przedtem w ochronce, tym tak, 

brali za siostry nie po 
polsku, a ja nie po czesku, 

92 dzy po I Siostry do na 
dnia o godz. 6-tej rano, w dni, kiedy nocny w klinikach, 
o godz. 9-tej rano, po stale kontakt z dawnymi 
wychowankami ochronki i ich rodzicami; poza tym misjonarska 
si6str ograniczona i z wiadomych powodów 

Na koniec trzeba jeszcze te trzy zakonnice jakby jed-
nym duchem. Gdzie jedna z nich tam i drugie Gdy jedna 
z nich nie do z powodu kupna domu 

93 przed obywatelstwa które !automatycznie 
w sowieckie, to i drugie, paszport nie wyjecha-

ale i z nie Ja jestem 
tej tr6jce zakonnic wiele winien i je zawsze z 
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109 Raz jeszcze majster elektryki mi, bym Odpowie-
na spokój, jestem u siebie w domu . W 

mojego montera w miejskim oddziale mieszkaniowym, aby 
im dano jako, kuchnia do ich mieszkania . Ale przpomnia-
no jej, jej przy ze robotnicy odnosili 

do mnie inaczej, majster elektryki za niegrzecz-
a kobiety-robotnice mi, 

110 W samych mojego pobytu w Tartu, I zarazem 
bolesna strata na wieczny spoczynek 

naszego ojca Lucjana . Nikt nie on jest chory na 
nawet on sam z nie sobie z tego sprawy i dopiero, kiedy 

jego u doktoró1~ . Przy stycznia 
1945 roku do Tartu, by w klinice. Ale w klinikach 
ograbionych przez Niemców, byli tylko lekarze i ale 
i innych i lekarstw nie Dlatego o. Lucjan w 
do Esna, gdzie szpitalik czynny i w nim jedna I 

111 z narwskich sióstr zakonnych, wtedy w Esna. Niestety o. Lucjan 
nie do Esna, raczej bo w drodze 
i zawieziono go bezprzytomnego do Tallina, gdzie w szpitalu Na drodze 
skradziono mu wszystkie jego rzeczy i dokumenty, jakie. ze Doktor 
szpitalny w kieszeni Lucjana tylko wydane 
od administratora apostolskiego i przez 
proboszcza o o. Lucj?a na sobie 
cywilne ubranie, dlatego proboszcz go w szaty 
i w tych go na cmentarzu katolickim. Ja m 

112 I o. Lucjana w kilka dni po pogrzebie. lat potem, kiedy 
cmentarz katolicki miasta Tallina na park, ekshumowano 
za moim staraniem naszego i przewieziono na wspólny 
miejski cmentarz daleko poza miastem, zwany Ziivamagi (?). 

Tego samego 1945 roku inna, równie przykra 
strata. Mianowicie 15-go sierpnia wywieziono na Sybir proboszcza 
o. Werlinga, który po i wywiezieniu administratora apostolskiego 
biskupa Pro!itlicha jaszcze w 1940 roku, administratora 

113 apostol5kiego. Po wywiezieniu proboszcza w Estonii 
z sam jeden. 

wtedy z wielkim trudem i co 
pewien czas do Tallina, do Kiwioli i Rakwere, do Hiiu, Volga i Petreri, 
za..nawet do Narwy, gdzie tylko bardzo 
i tak wszystkie te parafie i parafijki prawie rok. Nie 

jeszcze paszportu polskiego, nie poza granice Estonii, 
by z metropolit~r Wreszcie wyznaniowy z Tallina 
mi do Rygi i metropolita arcybiskup do Estonii dwóch 

114 jednego do Tallina, I a drugiego do Rakwere. Nowy 





regularnie, ale z i Litwinami z Litwy 
kiej gorzej. Zaledwie na Narodzenie i Wielkanoc tylko niektórzy z 
nich widzialni byli w Ja po litewsku nie umiem, a Litwini z Litwy 

nie innym poza litewskim, 
w którym nie ma litewskich i nie po litewsku, nie jest 

120 !katolickim. Trzeba wiele czasu i przez Polaków umie-
po litewsku, aby do przynajmniej niektórych z 

tych Litwinów. i litewskie registrowali jako 
w magistracie, dzieci i przynosili do do chrztu. wtedy 

ich 11 rodzice nowonarodzonego dziecka 
chrzest naprzód na dni przed chrztem i wtedy od nich przyrze-
czenia, w chrztu swego dziecka Przyrzekali, ale nie zaw-

121 sze dotrzymywali . Z takimi I rodzicami nieraz 
tak : Gdy kumowie dziecko do chrztu, a rodzice nie jawili wte-
dy jednego z kumów do nich, aby przyszli . Gdy przyszli, im 

do spowiedzi, po spowiedzi im i po 
ich dziecko . Po tym ci ludzie byli zadowoleni i chadzali do 

Natomiast z tak polskimi, jak litewskimi, oddanymi zabawom 
i nic nie 

Po drugiej repatriacji co lepsi Polacy wyjechali i z jednej 
rodziny pozostali w Tartu najgorsi. Jednak i ci, nie chodzili do 

122 gdy potrzeba przy lnp . bardzo 
wysokie okna, wybite przez chuliganów, wówczas zmawiali 
i przychodzili zawsze we jeden Polak, jeden Litwin i jeden 
katolik z i pracowali w po czasem godzin 

Gdym ich aby w przyszli na obie-
cali, ale nie przyszli. 

Konwersje innowierców po wojnie jeszcze przed 
luteranie i (tych ostatnich jest bardzo 

przychodzili do naszego jak i przedtem i brali w 
123 stwach, niektórzy nawet I regularnie, ale na katolicyzm albo nie 

chcieli albo nie Poza innymi powodami, jakie oni mogli odstra-
ich prawdopodobnie nagonka na i przeciwreligij-

na propaganda osobliwie przeciw na nic nie 

cych 
Pewien nauczyciel po konwersji mi, on w swojej nie 

w bo by i dlatego 
aktywnym katolikiem w innym miejscu, gdzie jest nieznany. 

Pewien profesor uniwersytetu, który prawie 
124 dej niedzieli Iw naszym i potem nie pokazy-

spotkawszy na ulicy, z nie 
w rektor mu, to jest niepedagogiczne. 

pewna starsza panna, nauczycielka bo 
stawszy do nie tylko w 












