
Grazvna Siichccka

KOSCIOLY EWANGELICKIE
PRZEJ^TE NA CELE KULTU KATOLICKIEGO

W DEKANACIE ROZOGI

(w swietle dokiimentow z Archiwum Aichidiecezji Warminskiej)

Po II wojnie swiatovvej w iniaiQ naplywu ludnosci katolickiej, a odplywu protestan-
tow, na Mazuracii povvstaly nowe parafie katolickie. Bylo to powodem przejmowania ko-
sciolow ewangelickicli dla kuitu katolickiego. Na terenie dekanatu Rozogi przej^to od
ewangelikow czteiy switgynie: \v Rozogacli, Spychowie, Gawrzyjalkach i Ksi^zyin La-
sku. Najvvczesniej nabyto kosciol vv Rozogacli.

Sprawa kosciota w Rozogach

W 1700 roku wybiidowano w Rozogacli kokiok ktory ulegl zniszczeniu i grozd zawale-
niem, diatego tez w 1882 rozpoczQto budowQ nowego z zohej cegty z rozoskich cegieini, ktor^
zakonczono 15 XII 1885 roku poswitjceniem novvo wybudowaiiej swicityni'. Kokiol wzniesli
ewangelicy i tuz po wojnie stanovvil on wla.snosc Kosciola ewangelicko-augsburskiego.

Katolicy z Rozog i okolic do kosciota paraflalnego w Klonie mieli okolo 7-10 km,
gdy tyinczasem .swiigynia vv Rozogacli stala pusta, Przy pomocy proboszcza z Klonu, ks.
Boleslawa Pijtlickiego. rozpoczqli starania o swiiitynit?, vvysylajiic petycje do Biskupa
Warminskiego. 19 IX 1972 roku odbyta siq w Konsystorzu Kosciola Ewangelicko-Augs-
burskiego w Warszawie wst^pna rozmovva ini^dzy ordynariuszem diecezji warminskiej
biskupem dr Jozefem Drzazgci a biskupem Kosciota Ewangelicko-Augsburskiego dr An-
drzejem Wantulq w sprawie przej^cia dla kuitu katolickiego nie wykorzystanych swi^tyn.
Strona katolicka wykazala zainteresowanie kosciolami: w Rozogach, Nowym Dworze,
Spychowie, Gawrzyjalkach, Ksi^zym Lasku, Szymanach i Wielbarku. Biskup Wantula
zaproponowal Targowo, Rozogi i Wielbark. Ustalono procedure dalszych dzialah*.

6 X 1972 roku biskup warmiiiski .lozef Drzazga wystosowal pisemnii prosb? do Kon-
systorza o udostcjpnienie kosciola w Rozogach\ Nast^nie po uzyskaniu zgody wtadz woje-
wodzkich na przejcjcie od ewangelikow wspomnianej swifityni, spotkal si^ 16 XII 1972 roku
z seniorem Pawlem Kubiczkiem w Senioracie diecezji mazurskiej w Szczytnie. Wystosowal

' Rocznik Dit'c c-ji Wanniuskicj /PM. Olsztyii 1985, s. 466.
^ Archiwum Archidlecezji Warmlhsklej (dalej AAWO-N), Teczka: Starania o koscioty ewangelickie dla

kuitu katolickiego nr I . Sprawozdanie z rozmowy z 19 IX 1972 r.
^ Ibidem.
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takze pisemnq^prosbq do ksiqdza seniora Kubiczka"*. 22 III 1974 roku Kiiria Biskupia ponow-
nle vvystala petycjq o udostQpnienie kosciola. Mimo iz Konsystorz obiccywal zaj;ic stanowi-
sko w pocz^tkach marca 1973 roku, do tego czasu nie nadeszla wigzi^ca odpowiedz-.

W lutym 1975 roku nast^pila zmiana na stanowisku pi-zewodnicziicego Konsystorza.
Zostal nim biskup JanuszNarzynski. W zwigzku z tym Biskup VVarminski \v Olsztynie ponow-
nie wyslal pismo do Konsystorza z prosbit o nadanie biegu sprawie przywrocenia do kultu
rzymskokatolickiego kosciolow ewangelickich. Wspomnial tez o osobistycb rozmowach i ko-
respondencji z owczesnym przewodniczgcym Konsystoi^za, biskupem Andi-zejem Wantula.
Nadmienit, ze 3 1 1975 roku Konsystorz podjgl ucbwaltj o wytypowaniu kosciola w Rozogach
jako obiektu do odstqpienia Kosciolow! i-zymsko-katolickiemu. Biskup .lozet Drzazga zwra-
cal tez uwagq, ze swic^tyni^ nalezy ratowac jak najszybciej, ponievvaz niszczeje''.

W spawie kosciola w Rozogach odbylo siq jeszcze raz spotkanie w Szczytnie vv dniu 4 1
1977 roku,juz po uzyskaniu zgody wojewody ostrolQckiego na odstry^ienie tego kosciola kato-
likom. Senior Pawel Kubiczek powziyt decyzjQ o zleceniu rzeczoznawcom wyceny swigtyni.
Ustalono tez, ze pierwsz^ rat(j w wysokosci polovvy ceny Kuria Biskupia vvyptaci przy zawie-
raniuaktu notarialnego. Drugy^polowQ mozna bqdzie splacic w ratach rocznych przez piijc kit'.
Biegly wojewodzki inz. W. Wolodkowicz sporziidzil vvycenq kosciola w Rozogach w styczniu
1977 roku**, Stan budowli okreslll jako sredni. Wartosc samego budynku wynosila 1 876 454
zl- Po dodaniu wartosci dzialki koscielnej i szacowanego wyposazenia wewiiQtrznego, jak
okarz, lawki i szafaorganowa, cena kosciola zostala przez Konsystoi"z ustalona na 2 miliony zl.

Na spotkaniu w dniu 19 I 1977 roku w Konsystorzu, jego wiceprzewodniczycy mece-
nas Brunon Umgelter powiedzial, ze formalne zalatwienie sprawy kosciola w Rozogach po-
trwa do kohca kwietnia. Wspomnial tez, ze nie b^dzie obalal wstqpnych ustalch odnosnie
splaty'. Tymczasem w marcu 1977 roku Konsystorz dowiedzial si^. ze juz w grudniu 1976
roku katolicy z Rozog samowolnie weszli do kosciola i zaczqli uzywac go do celow kulto-
wych. Wobec tego Konsystorz do czasu przywrocenia poprzedniego stanii posiadania w
Rozogach wstrzymal wszelkie rozmowy w sprawie tej swiigyni, jak rowniez i innych'".

W wyniku zaistnienia takiej sytuacji Biskup Warinihski 15 111 1977 roku odpowie-
dzial, ze „diecezja warminska w pelni uznaje prawo wlasnosci Kosciola ewangelicko-augs-
burskiego do przedmiotowych kosciolow i wykonala ze swej strony wszystko, co bylo po-
stawione jako warunek zawarcia umowy notarialnej kupna - sprzedazy kosciola ''. Nasttjp-
nie na spotkaniu 26 111 1977 roku w Konsystorzu, biskup Julian Wojtkowski wyjasnil. ze w
Rozogach nie bylo wlamania, gdyz wierni katoliccy klucz od kosciola otrzymali od ewange-
likow. Na tymze spotkaniu ustalono tez ostateczne warunki nabycia kosciola w Rozogach''.

Ibidem.

' Bp. J. Drzazga napisat wowczas do bp A. Wantiily: „Dwie nadeslane odpowledzi obiecywaiy zaj^cie
stanovvi.ska w niediugim czasie, konkretnie w pocziitkacb marca 197.3 (pisano z 2 XI 1972 i z 5 11 1973 r.). Nie-
stety do dzisiaj, mimo uplywu calego roko. Diecezja Warmiiiska nie doczekala si(; odpowiedzi .

" AAWO-N. Teczka: Starania o koscioly ewangelickie dla kultu katolickiego. nr 1. Por. Pismo z 1 IX 1975 r.
' Ibidem. Por. Pivloknl z rozmnm' Biskupa Warmiiiskiegn J. Drztizgi z Scniorem Diecczji Mnzurskicj I'. Kti-

hiczkiem w dniu 4 I 1977 i: w Szczytnie.

Ibidem. Nabycie kosciola w Rozogach,
'' Ibidem. Por. Prolokdl z rozmowy vc Konsystorzu Kosc iola hwangelicko-Aitgsbiirskiego z 19 1 1977 r
Ibidem. Pismo Wiceprezesa Konsystorza z 9 111 1977 r.

" Ibidem. Pismo J. Wojtkowskiego z 15 III 1977 r.
Ibidem. Por. Sprawozdanie z rozmowy w Konsystorzu Kosciola Kwangelicko-Attgshiirskiego u' Warsza-

wiez2fi III 1977 r.
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2<S VII 1977 roku notarialnie zakupiono dla paratii w Klonie kosciol ewangelicki w
Rozogach, po uprzeclnini pi-zekazaniu calej kwoty - 2 niilionow zl na konto Konsystorza'-\
22 VII 1977 roku Biskiip Warminski uroczyscie poswiqcil nowo nabyty kosciol, nadaj^c mu
tytul sw. Marii Magdaleny. a 29 VI 1982 roku biskup Jan Obl^k erygowat parafiQ*".

Sprawa kosciola w Spychowie

KoscicSl \v Spychowie stal si^ przedmiotem szczegolnego konfliktu miqdzywyzna-
niowego. Moldunki i komentarze niemieckie doniosly, ze Spychowo nie jest jedynym am
najnowszyni, ale najbardziej razticym przypadkiem przej^cia kosciota ewangelickiego
przcz katolikow na Mazurach'-'^.

Przed przejtjciem swiigyni w Spychowie wierni katoliccy, ktorych bylo 1000, mieli
do najblizszego kosciola 10 kilometiow. Na iniejscu byla tyiko mala zastqpcza kaplica,
urziidzona w dawnej vviejskiej karczmie, ktora w 1945 roku czasowo byla wykorzystywa-
na jako stajnia"'. Katolicy. ktorych liczba latem, dzi^ki przybywajcicym tu tuiystom znacz-
nie si(j zwicjkszala, musieli w czasie nabozehstw stac na ulicy, w miesigcach letnich bardzo
ruchliwej. Tymczasem kosciol we wsi sliizyl 12 ewangelikoin, dla ktorych nabozenstwa
odbywaly si^ tylko co kilka tygodni. Kosciol poza tyin stal pusty, ajego stan pozostawial
wiele do zyczenia. Prowadzono pertrakiacje w sprawie kupna - sprzedazy budynku (i me
tylko tego Jednego)'^, ale wsttjp do swiqtyni byl dla katolikow niedozwolony"*. 12 IV
1976 roku duszpasterz ze Spychowa, ks. Wladyslaw Dusza wystosowal pismo do Konsy-
storza Ewangelicko-Augsburskiego z prosbq o iimozliwienie kupna b^idz dzierzawy tego
kosciola. Motywowal prosbq tym, iz wyznawcy Kosciola rzymskokatolickiego gromadz^
sIq w kaplicy, ktora jest za mala. Nadmienil, ze w razie umozliwienia korzystania z koscio
la, kaplic^ oddano by do dyspozycji tej nialej gromadki ewangelikow. Zaznaczyl tez, ze
kosciol w Spychowie wymaga natychmiastowego remontu'"'.

Prosbcj ks. Wladyslawa Duszy poparl Biskup Warminski, ktory 14IV 1976 roku wy
stosowal pismo do przewodniczgcego Konsystorza Ewangelickiego, bpa Janusza Narzyn-
skiego"". O udostQpnienie kosciola ewangelickiego starali si^ rowniez sami mieszkahcy
wsi Spychowo, ktorzy 15 Vll 1978 roku wystosowali pismo do wojewody olsztyiiskiego z
prosbn o pomoc w zalatwieniu tej sprawy-'.

" Ibidem. Por. Nabycie kosciola \v Rozogacli.
Rocznik Dic'cczji Wtirminskicj I9H5. s. 446.

AP panifii Spycliowo, ieczka: Kosciol w Spycliowie. Konseiiior maziirskiej diecezji Kosciota Cvvan-
gelicko-Aiigsburskiego, ks. Franciszek Diida. w czasie pobytu w RFN podat do publicznej wiadomosci o bez-
prawnym zajecio prz.ez katolikow kosciolow w Spychowie, Baranowie i Gawrzyjalkach. podkreslajtic. ze ,,przy-
padek Spychowo" jest najbaidziej razticy, poniewaz. w iiiomeiicie przej^cia kosciol byl wykoi7:ystywany przez
ewaiigelickich cbrzescijtm dla odprawiania nabozeiistw. chociaz w odstfjpach kilkutygodniowych.

AP Spychowo. Kronika parafii Spychowo.
" Pertniktacje dotyczyly kosciolow w Ksicjzyin Lasku, Spychowie. Wielbarko. Gawrzyjalkach.

AP Spychowo, Feczka: Kosciol w Spychowie,
''' AAWO-N, Feczka: Starania o koscioly ewangelickie dla kultii katolickiego, nr I.

Ibidem.

AP Spychowo, Feczka: Kosciol w Spychowie, Pismo miesz.kaiicow do wojewody olsztyiiskiego.
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Po dhigotrwalych staraniach, ktore nie przynosiJy oczekiwanego skiitku. 23 IX 1979
roku katolicy zajqii swicgyni^. Wedlug reiacji katolikow, zgodnej w zasadzie z relacjii ewan-
gelikow, sprawa pi-zedstawiala siq nastQpujqco. We wspomnianym dniu katolicy vvraz z ks.
Wladyslawem Dusz^ i ks. Jozefem Dziwikiem z Fai7n preyszli do kosciola na cwangelickie
nabozenstwo. Wysluchali go w przedsionkii kosciola. Poniewaz katolikow byla witjkszosc,
domagali siq Mszy sw. KsiQza Dusza i Dzivvik zdecydowali, ze odprawi;\ Msztj sw., ale nie w
kosciele, lecz na schodach. Do udzialu we Mszy sw. zostaii zaproszeni wszyscy. .lednakze
ewangelicki duchowny i czqsc wieinych wyszli z kosciola. Ksitidz Dusza wspoinina: „Prosi-
lem o wydanie kluczy dwie ewangelickie rodziny, ktore je posiadaly. Otrzymalem hardti
odmowQ i uslyszalem wiele niecenziiralnych slow wypowiedzianych pod moim adrcsem"--.

Ten incydent rozzlo.scil katolikow; zdj^li z zawiasow drzwi ko.scielne, dorobili swo-
je klucze do zamkow i w ten sposob objqli kosciol w .swoje posiadanie, nie zabraniajt\c
jednakze wstepu do niego ewangelikom.

28 IX 1979 roku ks. Wladyslaw Dusza otizymal pismo od Biskupa Warmiiiskiego .lozefa
Glempa, z prosbil o wycofanie si^ ze swit^tyni ewangelickiej az do Ibnnalnego zalatwienia spra-
wy-^. Jednakze do opuszczenia swi^tyni przez katolikow nie doszlo. Wiemi nie zgodzili si^ zre-
zygnowacze swi^tyni twierdz^c, ze dopiero wtedy „rozpoczqlaby si^ wojna". Grozili nawet ksiQ-
dzu katolickiemu: „Niech tyiko zobaczymy, ze ksit^dz w kaplicy odprawia, zaraz zabijeniy drzwi
kaplicy deskami i ksit^dz nie bqdzie mogl wejsc. Do odprawiania Jest koscibr"-"'.

Po przejQciu kosciol w Spychowie zostal otwarty. Nocq byl pilnowany przez ochotni-
kow. Zacz^to codziennie o 17.00 odprawiac Mszq sw. i rozpocz^ly sit? prace remontowe
swi^tyni i wokol niej.

Kuria Biskupia nadal starala siq o uregulowanie sprawy. Duszpasterz ze Spychowa
zostal zobowit^zany do placenia miesiqcznego czynszu w wysokosci 1000 zlotych za
„bezumowne uzytkowanie". Jednakze Konsystorz nie wyrazil na to zgody. Nie wysuntil
tez sposobu, wedlug jakiego chcialby sprawq uregulowac-^.

29 II 1980 roku biskiip Jozef Glemp ponownie wszcztd starania o wykup ewangelic-
kich swiq^tyn. Starania te zostaly uwienczone sukcesem 23 Xll 1981 roku, kiedy to w Pai'i-
stwowym Biurze Notarialnym w Warszawie zostaly podpisane akty notarialne kupna - sprze-
dazy trzech kosciolow: w Spychowie, Gawrzyjalkach i Trelkowie, a 30 XII 1981 roku pod-
pisano umowy kupna - sprzedazy czterech dalszycb switityit-''.

Sprawa kosciola w Gawrzyjalkach

O kosciol ewangelicki w Gawrzyjalkach, podobnie jak w przypadku dwu uprzednio
opisanych kosciolow, czyniono dlugotrwale starania. Wierni katoliccy z Gawrzyjalek i okolic

"" AAWO-N, Teczka: Starania o koscioly ewangelickie cila kuitu katolickiego. nr 2. Por. Kronika paratli
Spychowo. Opis faktow nadeslany do Kurii Biskiipiej.

AP Spychowo. Tec7:ka: Kosciol w Spychowie. Pismo biskupa warmihskiego 7. 28 IX 1979 r.
Ibidem. Por. Sprawa kosciola w Spychowie. Sprawozdanie ks. W. Duszy,
AAWO-N. Teczka: Starania o koscioly ewangelickie dia knitu katolickiego. nr 2. Przedlozenia Kurii

Biskupiej odnosnie do Kosciola rzymskokatolickiego i Kosciola ewangelicko-augsburskiego na terenie Warinii
i Mazur z 16 I 1980 r.

Ibidem, nr 3. Pismo biskupa J. Wojtkowskiego Koscioly ewangelickie.
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nalezeli do puiai'ii Lipowicc, W celu zaspokojenia potrzeb religijnych musieli pokonywac
odlegtosc okolo 6 kilometiow, gdy tymczasem w ich miejscowosci staia pusta swit^tynia.
Pierwsze kroki zmiei"zajgce do pi"zekazania \v dzierzavv^ lub umozlivvienia zakupu poczy-
niono 19 IX 1972 rokir'. W pozniejszych latach odbylo siqwiele spotkan na ten temat miq-
dzy pi"zedsttivvicielaini Kosciolow i"zymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego-^.

19 Xll 1979 rokii pioboszcz z Lipowca ks. Edward Passon wystosowal pismo do se-
niora Pawla Kubiczka z prosba o dzierzawq swigtyni w Gawrayjalkach. Nadmienil, ze para-
fia moze zaoferowac wsptSludzial w prowadzeniu koniecznych remontow kosciola, szcze-
golnie naprawy dachu i iiziipelnienia tynkow-'^ W odpowiedzi na to pismo senior Kubiczek
podal swoje warimki dzierzawy. Zaproponowal opiate? dzierzawn;?2000 zt miesiqcznie i za-
bronit dokonywac zmian architektonicznych wewngtrz kosciola. W umowie zt^dal, by para-
fia rzyinskokatolicka pokryta w calosci koszty remontu i aby wierni Kosciola ewangelic-
ko-augsburskicgo korzystali z kosciola raz w miesic-icu w godzinach wspolnieustalonych.
Dodal, ze umowa taka zostalaby spisaiia w potowie stycznia 1980 roku na 10 lat i ze parafia
rzyinskokatolicka w Lipowcii moglaby dalej starac siQo kupno tego kosciola^". Jednakzejuz
4 1 1980 roku proboszcz z Lipowca otrzymal pismo od seniora Kubiczka informujtice, ze
„wydzierzawienie ko.sciola ewangelickiego w Gawrzvjalce jest pi'zedwczesne"''.

28 1 1980 roku wojewoda olsztynski wyrazit zgod^ na sprzedaz kosciola w Gawrzyjal-
kach. Podczas rozmowy 29 11 1980 roku pi-zedslawiciele Konsystoi-za oswiadczyli, ze switi-
tynia w Gawrzyjalkach jest wylgczona ze spi-zedazy. Kuria Biskupia byla bardzo zaskoczo-
na, tyin bardzicj ze strona ewangelicka nie podala motywow tej decyzji". Taka sytuacja do-
prowadzila do wielkiego niezadowolenia mieszkancow Gawi-zyjalek, ktorzy od dluzszego
czasu wyrazali ogroinng chqc nabycia kosciola mimo rezerwy, Jakti w tym wzglqdzie okazy-
wal duchowny katolicki z parafli Lipowicc. To niezadowolenie i rozgoryczenie katolikow z
Gawrzyjatek i okoiic, ktorzy byii juz w tym momencie przekonani, iz nie uda si? im legainie
zalatvvic przej?cia swiigyni, tym bardziej ze SKR w Szczytnie staral si? przejqc kosciol na
magazyn dla Spoldzielni Produkcyjnej w Puzarach, a pewien mieszkaniec Puzar chcial za-
kupic dla siebie plebani?, doprowadzilo do tego, ze 20 IV 1980 roku wieczorem katolicy
zaj?li swigtyni?. Tego dnia do chorego mieszkanca Gawrzyjalek, p. Gr?dy przywieziono
ksi?dza Boleslawa P?tlickiego z Rozog. Po wyjsciu ksi?dza od chorego grupa mieszkancow
niemalze silg zaprowadzila kaplana do kosciola i zmusita do odprawienia Mszy sw.^-^

Bezumowne uzytkowanie switgyni trwalo do 23 XII 1981 roku, kiedy to -jakjuz
wczesniej wspomniano ~ podpisano akt kupna - sprzedazy. W tym czasie katolicy nie tyl-
ko sprawowali kult, lecz przystcgjili takze do natychmiastowego remontu kosciola, ktore-
go dach byl bardzo zniszczony (dziurawy), a przez to niszczalo tez wn?trze swit^tyni.

Ibidem, nr I . Sprawozdanie z rozmowy Biskupa Warminskiego z Przewodnicz.'icym Konsystorza w
Warszawie 9 IX 1972 r.

O czasie i miejscu tycli spotkan wspomniano przy omawianiii sprawy kosciola w Rozogacli i Spycho-
wie, gdyz Kuria Biskupia starala siij o przejtjcie jednoczesnie kilku swii\tyn.

AAWO-N, Teczka: Starania. nr 2.

Ibidem. Odpowiedz seniora P. Kubiczka dla ks. E. Passona z Lipowca z 27 Xll 1979 r.
Ibidem.

Ibidem.

Wywiad z mieszkaiicami Gawrzyjalek z 09 .XI 1995 r.
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Sprawa kosciola vv Ksi^zym Lasku

Z kosciola poewangelickiego w Ksi^zyin Lasku korzysta parafia Lesiny Wieikie od
25 I 1981 roku^''. Na temat jego dzierzawy rozmawiano podczas wspoinej konlerencji
przedstawicieli Konsystorza Kosciola Ewangelicko-Augsburskiego i Kurii Biskupiej die-
cezji warminskiej 23 II 1982 roku. Warminska Kuria Biskupia proponowala oplat(^ czyn-
szowc^w wysokosci 1000 zt miesiqcznie. Obowi^izek utrzymania i konsei-\vacji spoczywa-
lyby na uzytkownikach. W tym czasie swi^tynia ta pravvnie nalezala do ewangelickiej pa-
rafii w Szczytnie, byla w dobiym stanie, posiadala jeden dzvvon, nieczynne organy, fishar-
moni^i oltarz (pochodzcicy z Rozog). Nabozenstvva ewangelickie juz nie odbywaly si^, po-
niewaz nie bylo wyznawcow. 29 XII 1982 roku na podobnej konferencji przedstavviciele
Konsystorza zaproponowaii za zajmowanie kosciola w Ksi^zym Lasku lownowarlosc
3500 kg zboza rocznie. Ogl^dzin kosciola dokonano 10 II I 983 roku. Brali w tym udzial:
ks. Pawel Kubiczek - senior diecezji mazurskiej Kosciola ewangelickiego, bp .lulian
Wojtkowski — wikariusz generality diecezji warminskiej, ks. Kaziniierz Andrzejczak —
proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Lesinach Wielkicb i ks. Tadeusz Lewdarowicz -
wikariusz parafii Wniebowziqcia NMP w Szczytnie. W protokole przedstawiono doklad-
ny opis tej swi^tyni. W czasie uzytkowania przez parafiQ w Lesinach Wielkicb od 25 I
1981 roku przeprowadzono prace zabezpieczajctce, konserwacyjne i remontowe. Ogio-
dzono przy pomocy siatki, postawiono slupki stalowe, wstawiono bramki do muru fronto-
wego, wykonano obrobki blacharskie, wstawiono tabernakuluni i w zakiystii szaf^. Posta
wiono tez krzyz misyjny.

Umowq najmu podpisano dopiero 23 III 1983 roku w Warszawie. Roczny czynsz
ustalono lOII 1983 roku i mialwynosic 2916 kg zyta po sredniej cenie skupu. Przy okazji
iniano wyrbwnac czynsz za bezumowne uzytkowanie swic^tyni od25I 1981 do 3 1 III 1983
roku w kwocie 91 000 zl. Umowa byla zawarta na 10 lat". W nast^pnych latach w zasa-
dzie rozmow na temat tego kosciola nie prowadzono. Jedynie co roku (najczQsciej w listo-
padzie) Kuria Biskupia przesylala proboszczowi cennik zboz i sum^, jakr^ winien zaplacic
do 31 stycznia nastqpnego roku^''. Do sprawy powrocono dopiero w styczniu 1993 roku,
kiedy zblizal si? terniin wygasni?cia umow najmu kosciolbw ewangelickich (31 III 1993).
Z prosb^ o rozniowy na ten temat zwrocil si? wikariusz generality arcltidiecezj i warmin
skiej, bp Julian Wojtkowski do Rudolfa Bazanowskiego, bpa diecezji mazurskiej Ko
sciola ewangelicko-Augsburskiego. Odpowiedz zostala wyslana 1 II 1993 roku. Bp Ba-
zanowski zaproponowal spotkanie w Szczytnie na plebaitii parafii ewangelickiej we
wtorek 2 marca. Bral w nim udzial takze ks. Kazimierz Andrzejczak z Lesin Wielkicb.
Strona ewangelicka zaproponowala wowczas przedluzeitie najmu lub sprzedaz kosciolow.

AAWO-N. leczka parafii Lipowiec Wielki. Protokot z wizytacji kaiionicznej z 1 .t 14 X 1981 r. W pi-
smie wiceprezesa Konsystorza Kosciola Liwangelicko-Augsburskiego w PRL, mgr .lerzego Rothera do Kurii
Biskupiej diecezji warminskiej w Olsz.tynie z 22 VI 1981 r. pojawilo sit; stwierdzenie, ze „na.st;ipilo samowolne,
bezprawne zagarniqcie kosciolow ewangelickich przez katolikow w Ukcie, Ksitjzym Lasku i Nawiadach .
AAWO-N, Teczka; Starania, nr 3.

AAWO-N, Teczka: Starania, nr4.

Ibidem, nr 5.
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Strona katolicka \\ yra/.ila \\ol(i nabycia kosciolow w Navviadach, Szestnie, Kurkach i
Ksi^zyin Laskii. a \\ przypadku innych - przedluzenia najmu. Wyceny kosciofa w Ksiq-
zym Laskii mia} dokonac nigr inz. Julian Radawiec ze Szczytna do 17 III 1993 roku. 18
marca tego roku odbylo sig spotkanie takiej komisji vv Olsztynie. Kosciol w Ksiqzym La-
sku zostal wycenioiiy na suiiKj 648 075 GOO zl (bez potr^cenia wktadu budowlanego).
Strona ewangclicka jcdnak nic chciala przystac na te warunki. Po raz kolejny spotkano siq
25 X 1993 roku \\ Warszaw io. ale wcSwczas strona ewangclicka byla za przedluzeniem
najmu do 3 1 XI1 1993 roku. natomiast ks. Andrzejaczak nalegal na kupno, ponievvaz-jak
mowil ~ ..miejscovvcj ludno.sci kurpiowskiej bardzo na tym zalezy". Zaproponowano
wi^c, by ks. Kaziniicrz Andrzejczak przybyl osobiscie na ponowne zebranie zgromadze-
nia parafialnego i przedstawil oraz uzasadnil swq prosbq. Spotkanie siq odbylo i okazalo
si? bardzo owocne. poniewaz 2 grudnia 1993 roku ks. Andrzejczak w pismie do bpa Ju
liana Wojtkowskiego przekazat informacjQ, ze po przeprowadzonych rozmowach zgro-
madzenie parallalne \v Szczytnie wyrazilo zgod^ na sprzedaz kosciola w Ksiqzym La-
sku. Ostatecznie 9 kwictnia 1994 roku zakupiono go za 520 min zl z platnosci^w cirtgu 25
lat. Akt notarialny kupna tej swiiityni podpisano 5 Vlll 1994 roku w Olsztynie. Strong
ewangelickq reprezentowal ks. Alfred Tschirschnitz, a katolick^-ks. Kazimierz Andrzej
czak". Poswi(jcono go ku czci .sw. Maksymiliana Kolbego'^.

Przejmov\ anie kosciolow ewangelickich przez katolikow bylo wynikiem wzmozo-
nej emigracji do RFN wiernych Kosciola ewangelicko-augsburskiego. Katolicy rozpoczQ-
li sprawowanie kultu w opuszczonych kosciolacli, co wywolalo niezadowolenie wsrod
nielicznej, pozostalej spoleeznosei ewangelickiej. W zwirizku z tym w prasie - szczegol-
nie zacbodnioniemieekiej ukazalo sitj wiele artykulow i informacji, ktore potQgowaly i
tak juz napigtii sytuacjg niit;dzy obydwoma Kosciolami. Prasa informowala o sytuacji wy-
znaniowej na Mazurach. VV artykulach zarzucano katolikom ..nietolerancjq , „fanatyzm
religijny", „bezprawne zajgcie swiqtyii". Nie przedstawiono jednak dlugotrwalych zabie-
gow o udostQpnienic kosciolow ewangelickich katolikom ani tego, ze przej^cie przez ka
tolikow uratowalo te .swi;gynie. Tak bylo w przypadku czterech omowionych kosciolow,
opuszczonych i zaniedbanych. Po przej^ciu katolicy odremontowali je, zadbali o otocze-
nie wokol nich i sprawili, ze sluzc\ one celom, dla ktorych zostaly wzniesione.

" Ibidem, nr 6 (1 I 1087 .31 Xll 1994).
Rncznik Arclndiccczji Warniiiiskicj 1995, s. 339.
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