bec aktualnych nastrojów nie tylko nie jest
nam potrzebne, ale i zdecydowanie szkodliwe. Następnie doczekamy się demolowania polskich cmentarzy, potem powybijane zostaną okna w katolickich kościołach
powszechnie nazywanych na Ukrainie
kościołami polskimi. W najgorszym acz
niewykluczonym przypadku czeka nas powtórka wołyńskiej historii.
Jeśli zaś ktokolwiek będzie twierdził,
że nie ma już na świecie ani takich sił ani
takich osób, które świadomie dążą do tak
opisanego rozwoju sytuacji, to znaczy to
tylko tyle, że albo jest ślepy, albo nie chce
widzieć tego co wprost na naszych oczach
dzieje się dziś na świecie, albo świadomie
dąży do zaognienia naszych z Ukraińcami
stosunków i sprowokowania opisanego
wyżej rozwoju wypadków.

dziś około miliona Ukraińców. Zadbajmy
o to by i sobie i im udostępnić możliwość
poznania naszych własnych dziejów tak
mocno wzajemnie spleconych, że trudno
je od siebie oderwać. Razem poznajmy
nie tylko ile złego, ale również ile dobrego sobie zawdzięczamy, bo przecież to też
jest prawda. Wiedza ta powinna uchronić
nas przed możliwością wykorzystania tak
ukraińskiej jak i naszej zdolności do rozbudzenia wzajemnego przed sobą strachu
i nienawiść. Leży to w naszym własnym
oraz naszych ukraińskich sąsiadów oczywistym interesie.
Niech to unaoczni i taki obrazek. W
Wielki Piątek arcybiskup Mieczysław
Mokrzycki prowadził nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Lwowa. Modliliśmy
się naprzemiennie, jedna stacja po polsku

Bohdan Kurowski

Wspomnienia z dzieciństwa (cz. 3)

P

ewnego ranka w Torokaniach, bardzo wcześnie, obudziło nas głośne
pukanie. Ki diabeł? Otaczała nas
wieś, wokół niej brzeziny i bagna. Może
to jakieś duszki z bagien? Wiadomo przecież, że na bagnach rozmaite duszki się
błąkają… Matka zerwała się pierwsza,
podeszła do drzwi. Wtargnęli trzej mężczyźni, kilku innych tłoczyło się w przedsionku. Był między nimi krasnoarmiejec
oraz funkcjonariusz NKWD, co można
było poznać po niebieskim otoku na jego
czapce. Nasi znajomi!
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— Tak bylo pożalowat’, Zofia Czeslawowna…
Do matki dołączyła babcia Lucyna.
— Tako pożalowat’, Lucyna… Budietie pieresieleny na nowoje miesto prażiwania….
Coś tam mówili o dziadku, że niby już
odprawiony.
— Pajedietie uwidiet’sa sa swaim atcom, a babuszka sa swaim mużom.
Mój brat Zbyszek i ja też pozrywaliśmy się z łóżek.

sobą wprowadzać w takim stopniu w jakim jest to już dziś możliwe z tą wiarą, że
każde dobro może liczyć na Boże błogosławieństwo i pomoc, a wiec i sukces, którego
i nam i im tak bardzo dzisiaj potrzeba.

Urodzony w Olsztynie.
Absolwent Gdańskiej Akademii Medycznej. Od 1980 r.
w Norwegii, w 1989 r.
powrócił do Olsztyna.
Prowadzi założone przez
siebie Stowarzyszenie Sołeczno-Gospodarcze mające za cel
wypracowywanie standardów
etyczno-moralnych życia społecznego, gospodarczego
i politycznego w nowych
warunkach ustrojowych

Kazimierz Krawczyk

— A wy riebiata, chatitie uwidiet’ swojewo dzieduszku?
Oczywiście, bardzo chcieliśmy zobaczyć dziadka. Tamci na to:
— No, eta pajedietie k swajemu dieduszkie… — i dodali: — U was pol czasa na prigatawlenie.
Był siedemnasty kwietnia 1940 roku.
Przesiedlano nas. Dano nam pol czasa, pół
godziny – a może czas, godzinę – na spakowanie tego, co niezbędne. Zaczęła się bieganina, pakowanie. Kobiety mają przecież te
swoje ciuchy. Funkcjonariusze rozpoczęli
rewizję. Patrzyli na przykład, czy nie ma
gdzieś broni. Wśród naszych zabawek ujrzeli szabelkę dziecięcą:
— O, kindżał!
Po chwili znaleźli pistolet-kapiszonowiec:
— O, pistoliet!
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Dyktowali nam, co można, a czego nie
można wziąć. Matka pakuje oficerskie buty
ojca, takie do konnej jazdy. Zaczyna się
spór, czy może te buty wziąć. Funkcjonariusze długo nie chcą wyrazić zgody, ale wreszcie, po wielkich sporach, pozwalają te buty
zabrać. Udaje nam się zapakować srebrną
tackę ojca z podpisami jego kolegów oraz
kompletem srebrnych kieliszków. Dzięki
niej w przyszłości kilkakrotnie unikniemy
głodu. Następuje długi spór o elegancki neseser ojca. W końcu funkcjonariusze dają
pozwolenie na zabranie go. Na skórzanym
pokryciu walizeczki spostrzegają jednak
wizytówkę Kapitan Witold Kurowski.
— Jaki kapitan? — wrzeszczą. — Przecież waszej armii już nie ma! Myśmy ją już
raz na zawsze rozbili! U nas żadnych oficerów nie ma!
Stalin rzeczywiście zlikwidował stopnie
wojskowe: lejtnantów, kapitanów, pułkowników, generałów. Dopiero potem je przywrócił.
Mija przyznany nam czas. Przed domem czeka już podwoda, czyli rodzaj furmanki chłopskiej. Ładujemy się na nią –
matka, babcia Lucia, mój brat Zbyszek i ja.
Z nami walizy i toboły. Kobiety starały się
zabrać jak najwięcej rzeczy, przeczuwając,
że im więcej wezmą, tym więcej będą później miały na wymianę na żywność. Teraz
wiozą nas do Antopola… a może był to Kobryń? Na stacji widzimy długi pociąg transportowy, wzdłuż którego chodzą uzbrojeni
w sztyki krasnoarmiejcy, ze szmacianymi
pikielhaubami na głowach. Ładujemy się do
wagonu. To wagon bydlęcy, w jego środku
jest przejście z dziurą w podłodze. Po obu
stronach ustawione są dwupiętrowe drewniane prycze. Ktokolwiek znajduje się w wagonie, włazi na te prycze, aż one całkowicie
się wypełniają. Mężczyźni, kobiety, dzieci,
dorośli, starcy leżą jeden przy drugim – kilkadziesiąt osób. Jest w wagonie jakiś piecyk,
ale rozmontowany, bo jest już kwiecień1 i na
dworze jest ciepło. Pozostawiono jakąś płytę do podgrzewania, coś tam można na niej
postawić.
I tak rozpoczęliśmy podróż. W każdym wagonie wybrano starostę, czy starościnę, która reprezentowała ludzi wobec
krasnoarmiejców na zewnątrz. Po drodze
dano nam posiłek. Żarcie wstawiano do
wagonu w wiadrze, z którego trzeba było
sobie czerpać łyżkami albo czymkolwiek,
do garnków, menażek, co było pod ręką,
tak żeby starczyło dla wszystkich. Żywiono
nas najczęściej łapszą, rodzajem grubych
jak paluchy klusek z dziurkami w środku,
gotowanych w jakiejś rzedzi. W smaku to
było okropne, w ogóle nie miało żadnego
smaku. Ową łapszę raz dziennie wstawiano
wagonu. Potem jechało się dalej. Raz patrzymy w wiadro i widzimy, że cała łapsza
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Zesłańczy dokument tożsamości, wydany na Lucynę Dąbrowską

się rusza, tak jak ruszają się grube robaki.
Podnieśliśmy straszny wrzask. Jakiś funkcjonariusz przyszedł i powiedział: — Nie
chcecie, to nie jedzcie.
Zabrali i tyle.
Pierwszą stacją był Mińsk, stolica Białorusi. W czasie postoju wyjrzeliśmy ze
Zbyszkiem na peron. Stał tam bardzo elegancki, przystojny facet w czarnym mundurze. W tym momencie ktoś chciał nam coś
podać z innego wagonu. Żeby ułatwić mu
zadanie, krzyczeliśmy przez zakratowane
okno: — Po lince! Po lince!
Na to ów funkcjonariusz w czarnym
mundurze podskoczył ku nam i wrzasnął:
— Nie ma tutaj waszej policji! Myśmy policję rozgromili, już raz na zawsze! Nigdy jej
nie będzie!

Sądził najwyraźniej, że wzięliśmy go za
policjanta.
Ludzie z reguły mieli ze sobą jakieś zapasy, cokolwiek zdołali wziąć z domu. Było
w wagonie kilku Poleszuków – z tych zamożniejszych, bo takich deportowano, jako
że biedota w owym czasie tryumfowała.
Było też kilku Żydów, którzy nie zdołali się
poukrywać – ci jednak trzymali się troszkę
osobno, również jeśli chodzi o odżywianie.
Przeważnie byli to chasydzi, którzy oczywiście żadnej szynki czy tłuszczu wieprzowego nie jedli. Nie wiem, czym oni się żywili.
Z nimi nie było komunikacji. Natomiast
Poleszucy trochę nas w sensie żywności
wspomagali.
Za wychodek służyła dziura w podłodze. Oprócz tego od czasu do czasu pociąg

Zesłańcy polscy przed czworakiem w Kazcyku (Zofia wycięła siebie z tego zdjęcia)
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zatrzymywał się gdzieś na odludziu. Wówczas kto mógł, wysypywał się pod wagony,
aby załatwić swoje potrzeby. Krasnoarmiejcy ustawiali się wokół, trzymając swe cienkie sztyki w rękach. Stali tak, dopóki cała
procedura nie została zakończona. Pociąg
ruszał dalej. Choć jechaliśmy wyjątkowo
szybko, podróż trwała kilka tygodni. Mijaliśmy Ural, spore kawały Rosji, Syberii,
Kazachstanu… Parę tysięcy kilometrów.
W Czelabińsku – to już za Uralem – popędzono nas do łaźni. Cała ta ogromna masa
ludzi poszła szeregami do ogromnej ruskiej
bani. Zbyszek i ja znaleźliśmy się nagle w
tłumie nagich ludzi. Szczególnie widok rozebranych kobiet, dorosłych lub starych, był
dla nas szokujący.
Matka po pewnym czasie zapadła na
krwawą dyzenterię. Wszystko wskazywało na to, że już się ze swej pryczy nie podniesie. Wtedy pewien zamożny Poleszuk
oświadczył:
— Zoja, ja tiebia wyleczu.
I rozpoczął kurację. Miał ze sobą pojemnik samogonu (siedemdziesiąt czy więcej procent) oraz beczułkę zasolonej słoniny – bo chłopi polescy zimą przechowywali
słoninę w beczułkach. Taka słonina zwykle
była żółta, ale nie zepsuta. Więc ów Poleszuk nalał matce kubeczek samogonu. Ona
to posłusznie jednym duszkiem wypiła.
Poleszuk podał jej z kolei plaster jełkiej słoniny. Kazał to zjeść na zakąskę, żeby jakoś
okryć żołądek. Matka nie miała wyboru, bo
o żadnym lekarzu w transporcie nie słyszano. Po paru godzinach Poleszuk powtórzył
zabieg. O dziwo, już następnego dnia mama
poczuła się lepiej. Przez jakiś czas była bardzo słaba, ale stopniowo dochodziła do siebie. Spirytus wypalił zarazki. Powoli zaczęła
się podnosić.
Babcia Lucyna bardzo ją wspomagała.
One się zawsze wzajemnie mocno wspierały, choć Lucyna była przecież tylko macochą matki. Natomiast ja i Zbyszek cały
czas byliśmy w szoku. Ja wtedy miałem
mniej niż siedem lat, Zbyszek niecałe dziewięć. Pytaliśmy dorosłych: — Co się dzieje?
Gdzie nas wiozą? Gdzie jest dziadek? Co się
z nami stanie?
Kobiety nas pocieszały. Obie były bardzo religijne i modliły się wiele. Odmawiały
różaniec oraz rozmaite litanie. Zachęcały
i nas, żeby się z nimi modlić. Zresztą cały
wagon się modlił. Poleszucy to unici, ale my
jeszcze w Torokaniu często chodziliśmy do
cerkwi, tak że pop i popadia byli naszymi
klechami. W wagonie byli też oczywiście
katolicy oraz dwie lub trzy rodziny żydowskie. Modlono się zbiorowo.
*
Po kilku tygodniach dojechaliśmy do
miasta rejonowego Szortandy w akmoliń-
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Strona adresowa listu Zofii, wysłanego z Kazachstanu do męża uwięzionego w niemieckim Oflagu

skiej obłasti2 (obwód akmoliński). Było to
sławne miasto. Chruszczow jeździł tam, by
zaszczepić uprawianie kukurydzy, również
Breżniew odwiedzał Szortandy. Miasto i
dziś jest znane, posiada jakieś instytuty kulturalne, cuda i luda. Nas w każdym razie
wyładowano bardzo „kulturalnie”, czyli na
ciężarówki – ponieważ transport na zapleczu jeszcze się poruszał, to znaczy do czasu
wybuchu wojny Sowietów z Niemcami w
czterdziestym pierwszym roku.
Zawieziono nas do sowchozu, co w
tamtych warunkach było uśmiechem losu.
SOV-choz, czyli savietskaje chazjajstwo, był
teoretycznie samorządowy. Oczywiście, tam
żadnego samorządu nie było, ale można to
określić jako przedsiębiorstwo państwowe.
Na jego czele stał dyrektor wybierany przez
państwo. Różnica pomiędzy kołchozami a
sowchozami polegała na tym, że sowchoz
zatrudniał robotników, którym miał obowiązek płacić, choćby przydziałami chleba.
Natomiast w kołchozach, jako rzekomo
„dobrowolnych” (w rzeczywistości przymusowych) spółdzielniach produkcyjnych
rolników – czyli kolektywach w najgorszym
tego słowa znaczeniu – żadnego obowiązku
płacenia nie było. Teoretycznie, jeśli kołchoźnicy wygenerowali zyski, to się nimi
dzielili. Najczęściej jednak zysków nie było
i dzielić się nie było czym. Gdy przychodziły ciężkie czasy, we wszystkich kołchozach
panował głód.
Sowchoz, do którego nas przywieziono
– w dwóch o ile pamiętam ciężarówkach,
wypełnionych po kres – nazywał się po kazachsku Kazcyk. Znajdował się trzydzieści
parę kilometrów w step od Szortandy. Na
pierwszy rzut oka wydawał się zaplanowany według wszelkich wymagań modern. Był
tam radiowęzeł, elektrownia z generatorem

na diesel, szpitalik, duża łaźnia. Ale budownictwo okazało się bardzo tandetne. Domy
– głównie czworaki oraz kilka budynków
biurowych – wznoszono z faszyny, czyli mat
ze zwijanych gałęzi. Ściany z takiej faszyny
tynkowano. Trochę to mało jak na klimat, w
którym lata są upalne, a zimą temperatury
dochodzą do minus pięćdziesięciu stopni
Celsjusza. Samo usytuowanie sowchozu nie
było aż tak strasznie „kazachstańskie”. Owszem, był niezmierzony step, ale daleko. Na
uboczu znajdował się staw. Od południa i
od wschodu były lasy – sosnowy, mieszany,
oraz brzeziniak – co było niezwykle ważne, bo w lasach można było zbierać grzyby, przeważnie białe gruzdi, czyli groździe;
a zimą podkradać drewno do palenia w
piecach. Po stronie zachodniej widniały lepianki kazachskiego aułu.
Wysypano nas z ciężarówek. Teraz
pytanie, co zrobić z tylu ludźmi. Kilka
pierwszych nocy spędziliśmy w pokoju
miejscowego radiowęzła, wielkim jak sala
koncertowa. Leżeliśmy jeden przy drugim,
ponad dwadzieścia osób. Rychło okazało
się, że w faszynie gnieździ się robactwo.
Noce były nie do wytrzymania, byliśmy całkowicie oblezieni, szczególnie przez pluskwy. Wychodziliśmy na zewnątrz, pościel
wynosiło się, umieszczało na słońcu…
Zaczęły się chodzenia do pracy. Część
kobiet szła, część nie. Te, które zostawały,
dosyć szybko zaczęły wariować z powodu
braku seksu. Z wielką trudnością znosiły
odosobnienie od mężczyzn. Widywaliśmy
sceny masturbacji, bardzo przykre. Mama,
jak tylko otrząsnęła się już troszeczkę z
dyzenterii, musiała iść do pracy. Wybrała
zawód traktorzystki. Traktory też były na
licencji Forda, na zębatych kołach, strasznie trzęsące. Więc mama przez jakiś czas
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pracowała na traktorze. Ale mieliśmy wielkie szczęście. Okazało się, że w szpitaliku
pracuje przedwojenna dyplomowana pielęgniarka, pani Wanda Naumowa – którą
nawiasem mówiąc spotkaliśmy po latach w
Olsztynie. Otóż pani Naumowa zaproponowała mamie pracę w szpitalu, wraz z przyuczeniem do zawodu pielęgniarki. Rzecz
jasna, mama z jej propozycji skwapliwie
skorzystała.
Po pewnym czasie przydzielono nas do
jednego z czworaków. W pokoju, w którym
mieszkaliśmy, były cztery ściany i trzy wyrka. My z bratem spaliśmy na jednym łóżku,
kobiety na innym. Dodatkowo dokwaterowano do nas inwalidę wojennego bez nogi.
Ów facet często wstawał w nocy i czochrał
się plecami o ścianę. Pewnego razu zostałem z nim sam w czworakach. Obudziłem
się i widzę, że od jego wyrka ciągnie w moją
stronę po podłodze jakaś czarna fala. Bardzo pomalutku zbliża się do mnie. Patrzę
bliżej – a to wszy przetaczają się w moją
stronę w poszukiwaniu nowego pożywienia. Narobiłem strasznego wrzasku. Wezwano babcię, która przybiegła, popatrzyła
– i popędziła do szpitala po środki sanitarne, żeby robactwo powytruwać. W efekcie
przeniesiono nas do innego czworaku.
Mama musiała otrzymać całkiem dobre przeszkolenie w owym szpitaliku, bo po
pewnym czasie dostała pracę kierowniczki
medpunkta w kopalni złota Żołombek, która znajdowała się kilkanaście kilometrów w
step, na północ od Kaz-cyka. Mama pojechała tam, a myśmy zostali. Przez jakiś czas
skrzyniowe ciężarówki woziły po bitej szosie z Szortandy do Żołombeka rudę złota.
Zbyszek i ja wychodziliśmy na szosę, by
zbierać jej okruszynki. Po wybuchu wojny
sowiecko-niemieckiej ciężarówki przestały
jeździć. Cały transport poszedł na front.
Źródła: nagrania i dokumenty pozostawione przez Bohdana Kurowskiego
Spisanie oraz redakcja tekstu:
dr Joanna Kurowska
1. Zsyłka w kwietniu 1940 roku była drugą z
czterech masowych deportacji w głąb ZSRR dokonanych na obywatelach polskich przez władze
sowieckie. Pierwsza miała miejsce w lutym 1940
i objęła głównie mężczyzn reprezentujących elity
społeczne – wojskowych, inteligencję, kler, posiadaczy majątku oraz właścicieli ziemskich (łącznie z
zamożniejszym chłopstwem) – słowem ludzi, którzy mogli stwarzać ogniska tożsamości narodowej
czy oporu wobec zaborcy. Ci, którzy przeżyli lutowy
transport najczęściej lądowali w gułagach. Tak stało
się z Czesławem Dąbrowskim, dziadkiem Bohdana
Kurowskiego. Natomiast deportacja kwietniowa objęła przeważnie rodziny mężczyzn wywiezionych w
lutym. (Przp. JK).
2. Nazwa Akmolińsk pochodzi od ak-mo-ła;
Akma to po kozacku „biała mogiła”. Prezydent
Nazarbajew przeniósł stolicę Kazachstanu z gorącej, tropikalnej Ałma-aty, do Akmolińska, obecnej
Astany.
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Diwan Klekin – wódz
Bartów
Czy warto przyglądać się postaciom aż z XIII stulecia? Czy znajdzie się powód, by
skierować naszą uwagę ku człowiekowi, o którym niewiele wiemy, a szanse, by wiedzę
tę powiększyć skutecznie ogranicza szczupłość źródeł? Co oprócz regionalnego „pokrewieństwa”, może w jakikolwiek sposób łączyć nas z przedstawicielem pradawnego
plemienia? Zobaczmy.
JERZY NECIO
Barcja – ojczyzna Diwana Klekina

P

rusowie nie tworzyli jedności terytorialnej ani politycznej. Sami siebie
Prusami też nie nazywali. Ich plemiona zaliczane do bałtyckiej grupy językowej
zajmowały ziemie pomiędzy dolną Wisłą a
Niemnem. Barcja znajdowała się w centrum
tego terytorium. Od zachodu graniczyła z
Natangią i Pogezanią, od wschodu i południa z Galindią, na krótkim odcinku stykała
się z Nadrowią (od północnego wschodu)
i z niewielkim terytorium Wohnsdorf (od
północy). Z Barcji, wypełniającej pruski
interior, niedaleko też było do Sambii i Jaćwieży. Położenie Barcji opisać też można,
używając hydronimii (nazw rzek i jezior). W
takim ujęciu byłaby to ziemia po wschodniej
stronie Łyny, z rzeką Guber jako główną osią
krainy, do jezior: Oświn, Rydzówka, Mamry
i Dobskie na wschodniej jej rubieży, a do Jeziora Kiersztanowskiego na południowej.
Nazwy plemiennych ziem okazały się w
ciągu stuleci stosunkowo trwałe i na dobrą
sprawę przetrwały do dziś. Możemy nawet
obserwować ich renesans i rosnącą popularność. Po raz pierwszy z zapisanym pruskim
nazewnictwem plemienno – terytorialnym
spotykamy się w XIII –wiecznej, duńskiej
księdze Liber census Daniae1 . Obok innych
ziem zapisano tam termin: Barzia. W późniejszych notacjach, uwidocznionych też
na mapach, spotykamy także Bartonię lub
Bartlandię. Najpopularniejsza etymologia
wyrazu Barcja każe wywodzić go od słowa
bartis, czyli barć. Byłby zatem ów kraj ziemią
bartników, pszczelarzy. Po dawnej Barcji pozostały do dziś charakterystyczne pamiątki:
jedna materialna –kamienny posąg z Barcian
(obecnie na dziedzińcu zamku w Olsztynie)
i dwie onomastyczne – Bartoszyce (niem.
Batrtenstein) i Barciany ( niem. Barten).
Krzyżacki podbój
Zakon Najświętszej Marii Panny Domu
Niemieckiego w Jerozolimie przybył nad

południowo- wschodni Bałtyk w I ćwierci
XIII w. Wbrew obiegowym opiniom rycerze
krzyża pojawili się na ziemiach polskich jeszcze przed zaproszeniem ich przez Konrada
Mazowieckiego. Wcześniej nadania ziemskie
otrzymali z rąk Henryka I Brodatego na Śląsku i od Władysława Odonica w północnej
Wielkopolsce. Mazowiecki monarcha rozpoczął starania zmierzające do przybycia
Zakonu około roku 1226, ale ich pierwsza
akcja zbrojna (w ziemi chełmińskiej) miała miejsce dopiero w. 1230 r.2. Członkowie
korporacji posiadali przekonanie, że atakując autochtoniczne społeczności w Prusach,
wypełniają Boży plan zbawienia. W wymiarze militarnym starali się nie wycofywać z
raz już zdobytego terytorium, lecz budować
sieć umocnionych punktów obronnych
umożliwiających podjęcie kolejnej ofensywy.
Główny szlak akcji zbrojnej Zakonu przebiegał wzdłuż dolnej Wisły i brzegów Zalewu
Wiślanego. Skierowanie się jednak któregoś
z krzyżackich zagonów z wybrzeża w głąb
Prus mogło oznaczać dla Barcjii casus belli,
co zresztą wkrótce nastąpiło.
Pojedyncze grupy Bartów występowały
zbrojnie przeciwko Zakonowi zapewne jeszcze zanim oddziały krzyżowe dotarły na granice ich krainy. Sytuacja zmieniła się radykalnie w 1240 r. Otóż w 1239 r., organizując
desant od strony Zalewu Wiślanego, krzyżacy zdobyli należącą do Warmów Bałgę.
W następnym roku jedna z krucjat, wychodząc stamtąd, doszła do Łyny. Być może Bartowie zawarli wtedy jakieś układy z wojującą
mniszą korporacją. Nie ma wątpliwości, że
Zakon zbudował wówczas trzy zamki na
ich ziemi: Bartoszyce, Wiesenburg i Reszel3.
Po kilku latach – w czasie I powstania pruskiego – mieszkańcy Barcji zaatakowali owe
zakonne garnizony. Powstanie zakończyło
się 7 lutego 1249 r. podpisaniem pokoju w
Dzierzgoniu, jednakże Bartowie nie znaleźli się wśród sygnatariuszy układu. Krzyżacy
zdołali powrócić do swoich zamków w Barcji. W ciągu lat 50. XIII w., gdy Zakon zdobył
już wszystkie włości w sąsiedniej Natangii,
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