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„Ojczyzna to wielki zbiorowy Obowiązek"
/Cyprian Kamil Norwid/

Jestem mieszkanką Gowidlina (kaszb.Gòwidlëno) – dużej kaszubskiej wsi położonejw województwie pomorskim, w powieciekartuskim, w gminie Sierakowice,  nadpółnocnym brzegiem jeziora Gowidlińskiego.Miejscowość jest siedzibą sołectwa.Niedaleko za miejscowością znajduje siękrzyż choleryczny, upamiętniający strasznątragedię z początku XIX wieku.Krzyż choleryczny, dawniej nazywanyrównież karawaką, został wybudowany pod Kawlami, zaraz za Gowidlinem,ponieważw obawie przed rozszerzeniem się choroby zorganizowano cmentarz poza wsią.Krzyż upamiętnia epidemię cholery, która miała miejsce w Gowidlinie 1831 r.  Napoczątku był inny krzyż. Miał on dwie poprzeczne belki (górną – krótszą i nieconiżej – dłuższą). Gdy w naturalny sposób spróchniał, na początku XX wiekuustawiono krzyż, który stoi do dziś. Ma on podstawę betonową z metalowymmocowaniem. Jest wykonany z drewna dębowego.Cholera to ostra i zaraźliwa choroba zakaźna przewodu pokarmowego.Przyczyną może być spożycie pokarmu lub wody skażonej Gram – ujemnąbakterią – szczepami przecinkowca cholery produkującego enterotoksynę.W książce pt. „Amtsblatt für den Regierungsbezirk” opublikowanej jesienią1831 r. jest napisane, że w sierpniu tego roku w Gowidlinie zachorowało ponad120 osób, z czego 84 osoby przeżyły, a 42 zmarły. Zarażeni byli izolowanii leczeni w tzw. „organistówce” w Sierakowicach. Byli to: Maciek Woźniak, EwaWoźniak i jej siostra. Od 29 lipca w tym samym miejscu była odizolowana wdowaKoesler i sześciomiesięczne dziecko o imieniu Maciej. Niektórzy zostali wyleczeni,inni zmarli.
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W okresie od 24 lipca do 19 września 1831 r. na cholerę zmarły44 osoby (38 katolików i 6 ewangelików). Dane dotyczące gowidlińskich ofiarepidemii cholery zostały odnotowane w księgach zgonów parafii sierakowickiej,które obecnie znajdują się w Archiwum Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie.W Gowidlinie było 21 pogrzebów zmarłych na cholerę. Na początku kopanogłęboki dół, w którym kładziono zmarłego, następnie sypano warstwę wapnaw celu dezynfekcji, a na koniec warstwę ziemi.Ofiary epidemii cholery:
 24 lipca 1831 r.:1 ofiara – Chrystine Koesler, ewangeliczka, wiek 80 lat, (pogrzeb 1 sierpnia)
 27 lipca 1831 r.:2 ofiara – Maciej Ozniak (Woźniak), katolik, wiek 42 lata, (pogrzeb 30 lipca)
 31 lipca 1831 r.:3 ofiara – Jan, syn Michała Brzeskiego i Ewy z d. Flis, katolik, wiek 1 roki 6 miesięcy
 3 sierpnia 1831 r.:4 ofiara – Albrecht Zblewski, katolik, wiek 18 lat5 ofiara – Anna Wendt, katoliczka, wiek 59 lat6 ofiara – Michał Brzeski, katolik, wiek 30 lat7 ofiara – Jan Zielke, ewangelik, wiek 34 lat, (pogrzeb 4 sierpnia)8 ofiara – Jan Gneba, katolik, wiek 43 lat, (pogrzeb 4 sierpnia)9 ofiara – Johann Schmidke, ewangelik, wiek 48 lat, (pogrzeb 4 sierpnia)
 5 sierpnia 1831 r.:10 ofiara – Michał Zblewski, katolik, wiek 40 lat
 6 sierpnia 1831 r.:11 ofiara – Marianna Manck, katoliczka, wiek 40 lat12 ofiara – Marianna, córka Michała Brzeskiego i Ewy z d. Flis, katoliczka, wiek6 lat, (pogrzeb 7 sierpnia)13 ofiara – Dorota Zielke z d. Koesler, ewangeliczka, wiek 34lat, (pogrzeb7 sierpnia)14 ofiara – Maciej Cichosz, katolik, wiek 34 lat, (pogrzeb 7 sierpnia)
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 7 sierpnia 1831 r.:15 ofiara – Albrecht Labuda, katolik, wiek 35 lat16 ofiara – Jan Labuda, katolik, wiek 40 lat, (pogrzeb 9 sierpnia)
 8 sierpnia 1831 r.:17 ofiara – Zuzanna Kreft, katoliczka, wiek 23 lat18 ofiara – Józefina, córka Andrzeja Wolskiego i Anny z d. Szymanowskiej,katoliczka, wiek 8 lat19 ofiara – Marianna Labuda z d. Zaborowska, katoliczka, wiek 48 lat20 ofiara – Ewa, córka Marcina Bigusa i Jadwigi z d. Wendt, katoliczka, wiek 18 lat
 9 sierpnia 1831 r.:21 ofiara – Marianna, córka Marcina Bigusa i Jadwigi z d. Wendt, katoliczka, wiek16 lat22 ofiara – Anna, córka Franciszka Bielawy i Katarzyny z d. Maszk, katoliczka,wiek 14 dni23 ofiara – Józef, syn Marianny Mielewczyk, katolik, wiek 6 lat24 ofiara – Jan Zielke, ewangelik, wiek 50 lat, ( pogrzeb 10 sierpnia)
 10 sierpnia 1831 r.:25 ofiara – Marianna Stolz z d. Dawidowska, katoliczka, wiek 22 lat, (pogrzeb11 sierpnia)26 ofiara – Julianna, córka Franciszka Jereczka i Anny z d. Dawidowskiej,katoliczka, wiek 6 lat, (pogrzeb 11 sierpnia)27 ofiara – August, syn Franciszka Jereczka i Anny z d. Dawidowskiej, katolik,wiek 7 lat i 6 miesięcy, (pogrzeb 11 sierpnia)28 ofiara – Franciszek, syn Franciszka Jereczka i Anny z d. Dawidowskiej, katolik,wiek 1 rok i 6 miesięcy, (pogrzeb 11 sierpnia)29 ofiara – Ewa, córka Andrzeja Woslkiego i Anny z d. Szymanowskiej, katoliczka,wiek 7 lat, (pogrzeb 11 sierpnia)30 ofiara – Franciszek, syn (panieński) Jadwigi Kotłowskiej, katolik, wiek7 lat, (pogrzeb 11 sierpnia)31 ofiara – Jakub Płotka, syn Georga Lamke i Marianny z d. Dawidowskiej, katolik,wiek 22 lat, (pogrzeb 11 sierpnia)
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 12 sierpnia 1831 r.:32 ofiara – Jakub, syn Marcina Bigusa i Jadwigi z d. Wendt, katolik, wiek6 miesięcy, (pogrzeb 13 sierpnia)
 18 sierpnia 1831 r.:33 ofiara – Carl Schmidtke, ewangelik, wiek 30 lat34 ofiara – Marianna Lamke z d. Dawidowska, katoliczka, wiek 52 lat
 19 sierpnia 1831 r.:35 ofiara – Marianna, córka Georga Lamke i Marianny z d. Dawidowskiej,katoliczka, wiek 10 lat
 22 sierpnia 1831 r.:36 ofiara – Franciszek, syn Macieja Malinowskiego i Mariannyz d. Dawidowskiej, katolik, wiek 13 lat, (pogrzeb 23 sierpnia)
 23 sierpnia 1831 r.:37 ofiara – Adam, syn Michała Brzeskiego i Marianny z d. Grotha, katolik, wiek9 lat
 24 sierpnia 1831 r.:38 ofiara – Michał, syn Michała Tandek i Katarzyny z d. Stenka, katolik, wiek2 lat39 ofiara – Jan Mielewczyk, syn Wawrzyńca Mielewczyka i Katarzynyz d. Mielewczyk, katolik, wiek 21 lat
 25 sierpnia 1831 r.:40 ofiara – Katarzyna Tandek z d.  Stenka, katoliczka, wiek 40 lat
 29 sierpnia 1831 r.:41 ofiara – Józef Dawidowski, katolik, wiek 52 lat
 30 sierpnia 1831 r.:42 ofiara – Józef, syn Józefa Dawidowskiego i Marianny z d. Klawikowskiej,katolik, wiek 7 lat
 19 września 1831 r.:43 ofiara – Józef, syn Michała Tandeka i Katarzyny Stenka, katolik, wiek 5lat44 ofiara – Jan Laskowski, katolik, wiek 40 lat, (pogrzeb 20 września).
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Krzyż choleryczny stojący za wsią upamiętnia do dziś tragedię sprzedwielu lat. Starsze pokolenie przekazuje młodszym, żeby w podziękowaniu zaocalenie pozostałych mieszkańców Gowidlina, nie wywozić obornika w soboty.Przez długie lata zwyczaj ten był zachowywany, jednak w ostatnich latachzauważyć można, że idzie w zapomnienie.


