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Protokoły zgromadzeń diecezjalnych i sprawozdania ks. seniora E. Friszke z lat 1952–1958 

 

Protokół  

Zebrania Senioralnego Diecezji Mazurskiej z dnia 10 stycznia 1952 roku. 

Porządek dzienny zebrania był następujący: 

1. Zagajenie 

2. Sprawozdanie z działalności ogólnej diecezji 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Senioralnego za rok 1951  

4. Rozpatrzenie i przyjęcie przez Zebranie Senioralne preliminarza budżetu diecezji na rok 1952  

5. Ogólne wytyczne dla Rad Kościelnych w sprawie opracowania budżetów parafialnych 

6. Ustalenie wytycznych przy pobieraniu składek i opłat za czynności  

7. Sposób przekazywania przez urzędy parafialne 10% dla Konsystorza i 3% na Fundusz Emerytalny  

8. Uchwała w sprawie sprolongowania terminu wysyłania budżetów do Konsystorza  

9. Szkolenie diakonów i księży diakonów 

10. Ustalenie przez Konsystorz schematu dla zapisu chrztów, ślubów i pogrzebów oraz schematu metryk  

11. Sprawa wykazów parafian i kartotek parafialnych  

12. Wolne wnioski 

Inż. Leyk uzupełnił porządek dzienny pktem: Sprawy organizacyjno-kościelne. 

W zebraniu senioralnym wzięło udział delegatów; wobec niedostatecznej ilości obecnych w wyznaczonym 

terminie, zebranie odbyło się w terminie drugim tegoż dnia i rozpoczęło się o godzinie 12,10. 

Po krótkim zagajeniu i stwierdzeniu przez ks. Seniora prawomocności zebrania w drugim terminie, odczytał 

ks. sen. Friszke sprawozdanie z działalności ogólnej diecezji. W dyskusji nad sprawozdaniem zabrał głos 

delegat parafii pasymskiej, który poruszył sprawę drugiej plebanii pasymskiej zajmowanej przez księdza 

katolickiego i zaznaczył, że należałoby się zadokumentować prawo własności parafii . Delegat parafii Pieczki 

poruszył sprawę kościoła w Pieczkach zajętego przez rzym.-kat. i prosił, aby wszczęte zostały kroki celem 

jego odzyskania. Delegat Zabielny zwrócił uwagę na fakt, że w kościele ewangelickim w Piszu zajętym przez 

katolików robione są zmiany wewnątrz kościoła, m.i. usunięty został chór. Delegat Malessa poruszył 

sprawę ewentualnej odbudowy kościoła w Rynie i zwrócił uwagę na to, że katolicy chcieliby przejąć ruiny 

kościoła, by go następnie odbudować. 

Ks. Senior odczytał następnie sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Senioralnego za rok 1951, który 

po stronie przychodu opiewa na sumę złotych 34.959,58,-, po stronie rozchodu - na sumę 34.958,80,-, 

saldo na rok 1952 wynosi 0,78 zł. Po stronie przychodu największą pozycję, bo 25.700,00 zł, stanowi 

dotacja z Konsystorza. Ta sama suma uwidoczniona jest po stronie rozchodu jak w tytule dodatków do 

poborów księży. Ks. Senior wymienił przy tym kilka parafii, które nie wpłaciły jeszcze żadnej kwoty tytułem 

5% od dochodów dla Diecezji. Delegaci parafii Baranowo i Użranki oświadczyli, że tych świadczeń ich 

parafie wpłacić nie mogły, gdyż miały duże wydatki związane z naprawą budynków, wpłacą je jednak 

w miarę możliwości w r. 1952. Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Senioralnego zostało przyjęte 

bez poprawek. 

Z kolei został odczytany preliminarz budżetowy Urzędu Senioralnego na rok 1952. Po stronie przychodu 

przewidziane zostały następujące tytuły: 5% od dochodów parafialnych 15.000,-, dotacja z Konsystorza 

24.500,- i inne - razem na łączną sumę 41.200,-. Po stronie rozchodu przewidziano na wynagrodzenie ks. 

Seniora 6.000,-, na dodatki do wynagrodzeń księży – 24.500,-, na prace zlecone 3.000,-, na koszty podróży 

4.100,-, wydatki rzeczowe 1.600,-, na cele charytatywne 240,- i  inne - razem na łączną sumę 41.200,-. 

W dyskusji nad preliminarzem budżetowym zabrał głos inż. Leyk, który wypowiedział się przeciw przyjęciu 

dotacji z Konsystorza, zaznaczając, że dotacja ta byłaby słuszna, gdyby przeznaczona została na zasiłki dla 



nowo przydzielonych do pracy w diecezji księży, a nie dla już obecnie zatrudnionych, gdyż ci powinni być 

utrzymywani przez parafie i diecezję bez pomocy ze strony Konsystorza. 

Preliminarz budżetowy Urzędu Senioralnego na r.  1952 został przyjęty przy jednym głosie sprzeciwiającym 

się. 

Ad 5./ Ks. Senior zreferował i wyjaśnił na podstawie okólnika Konsystorza wytyczne dla rad kościelnych 

w sprawie opracowania budżetów parafialnych na rok 1952. 

Ad 6./ Ks. Senior przedstawił zebraniu senioralnemu opracowany przez komisję projekt ujednolicenia 

w całej diecezji wysokości składek kościelnych i opłat za czynności kościelne. Przeciw pobieraniu opłat za 

czynności kościelne wystąpił del. Zabielny, gdyż "za środki łaski nie powinno się pobierać żadnych opłat.” 

Ks. Wittenberg sprzeciwił się pobieraniu opłat za konfirmację. Projekt został przyjęty większością głosów 

przy 16 przeciwnych i 4 wstrzymujących się i przedstawia się następująco: Składkę kościelną płacą 

wszystkie osoby /parafianie/ ponad lat 16 liczące. Pobierający wynagrodzenie miesięczne wpłacają 1% od 

swych poborów miesięcznie tytułem składki kościelnej. Gospodarze - rolnicy płacą 2-4 zł miesięcznie od 

żywiciela /głowy/ rodziny, nadto po 1 zł od każdego członka rodziny ponad 16 lat liczącego. Parafianie 

ponad 65 lat liczący są wolni od obowiązku płacenia składek, ale dobrowolna składka jest możliwa. 

Opłaty za czynności: za chrzest 20 - 50 zł, za konfirmację 20 - 50 zł, prócz tego przy zapisie do nauki 

konfirmacyjnej 10 zł, za zapowiedź 20 - 30 zł, za ślub 50 - 120 zł, za pogrzeb 50 - 100 zł, za dzwonienie przy 

ślubie - kolekta, dzwonienie pogrzebowe przy 3 dzwonach za 10 min. - 10.zł, za każde dalsze 10 min. - 20 zł; 

przy jednym dzwonie za 10 min. - 6 zł, za każde dalsze 10 min. - 10 zł. Za wyciągi z akt 5 - 10 zł. 

Ad 7./ Zebranie senioralne uchwaliło, że świadczenia na potrzeby ogólno-kościelne 10% dla Konsystorza 

i na Fundusz Emerytalny mają być wpłacane za pośrednictwem Urzędu Senioralnego. 

Ad 8./ Zebranie powzięło uchwałę w sprawie prośby do Konsystorza o sprolongowanie terminu wysłania 

budżetów parafialnych do 29.2.1952 r.  

Ad 9./ Ks. Senior zaznajomił zebranych z projektem Prez. N.R.K. urządzenia kursu dla diakonów i księży 

diakonów i prosił o werbowanie kandydatów.  

Ad 10./ W związku z zamierzonym przez Konsystorz ustaleniem schematu dla zapisu chrztów, ślubów 

i pogrzebów polecił ks. Senior wstrzymać się z zapisami chrztów itd.  

Ad 11./ Ks. Senior polecił ks. proboszczom i administratorom oraz radom kościelnym sporządzenie 

dokładnych wykazów parafian i założenie kartotek parafialnych. 

Ad 12./ Inż. Leyk wypowiedział się za zorganizowaniem parafii administrowanych przez jednego księdza 

w zespoły parafialne z jedną wspólną kasą dla wszystkich parafii danego zespołu. Wniosek nie został 

przyjęty z powodu braku podstaw w Zasadn. Prawie Wewn., w/g którego każda parafia jest samodzielną 

jednostką budżetową.  

Zebranie senioralne wybrało Komisję Rewizyjno-Finansową, w skład której weszli; ks. A. Jagucki, del. 

Kipper, del. Koriath. 

Na tym zebranie zakończono wspólną modlitwą o godz. 15-ej. 

 

Sekretarz       Przewodniczący 

 

/ks. Alfred Jagucki/     /-/ ks. Edmund Friszke senior 
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Sprawozdanie z działalności ogólnej diecezji na zebraniu senioralnym w Olsztynie dn. 10 stycznia 1952 r. 

 

Sprawozdanie z działalności władz diecezji mazurskiej Kościoła E.A. w RP winno się właściwie zamykać 

w ramach od dn. 18 kwietnia 1950 r. tj. od daty wyboru nowych władz diecezji do dnia dzisiejszego. 

Myślę jednak, że należałoby pamięcią sięgnąć dalej wstecz – do początków powołania diecezji mazurskiej 

w dobie powojennej, a właściwie do okresu, gdy pierwszą pionierską pracę kościelną wykonywali tu księża 

przybyli na ten teren w r. 1945. Wszak o początkach tej pracy nie wszyscy wiedzą, a na zebraniach tej 

miary, co dzisiejsze zebranie senioralne, nie było o tych rzeczach mowy.  

Po straszliwym kataklizmie, jaki w początkach 1945 roku przeszedł nad tą ziemią, po straszliwych 

zniszczeniach, jakie pozostały na tych ziemiach, po odpływie na zachód wielkiej części ludności mazurskiej , 

już w lecie 1945 r. jako pierwszy z Polski Centralnej przybył Ks. A. Jagucki, który osiadł w Sorkwitach 

przestała istnieć organizacja kościelna Ewang.-Unijnego Kościoła w b. Prusach Wsch. 

Dopiero pismem Pełnomocnika Rządu R.P. na Okręg Mazurski z dn. 28.8.45 r. - zgodnie z postulatami 

Manifestu Lipcowego P.K.W.N. - Urząd Pełnomocnika Rządu R.P. na Okręg Mazurski postanowił uznać Radę 

Kościoła Ewang. za reprezentanta interesów Kościoła Unijnego, do czasu prawnego połączenia się 

z Kościołem Krajowym. Członkami tej Rady byli: Jan Sczech, H. Skurpski, G. Leyding-Mielecki, Łopatowski, 

Wilanowski, i Mirosław Leyk. 

W tym czasie dało się zaobserwować pierwsze prace na niwie kościelnej. 

Przed dniem rozwiązania Rady Kościoła Ewang. tj. przed dniem 15 czerwca 1946 r. nastąpił wybór władz 

diecezjalnych Kościoła Ewang.-Augsb. w R.P. Działo się to 12 czerwca 1946 r. Od tej daty diecezja mazurska 

uchodziła za składową część Kościoła Ewang.-Augsb. w R.P. - Przez dekret Prezyd. R.P. z dn. 4 lipca 1947 r., 

mocą którego parafie b. Kościoła Unijnego włączone zostały do Kościoła Ewang.-Augsb. w R.P., sprawa 

wyznaniowej przynależności tych ziem pod względem kościelnym została wyjaśniona ostatecznie.  

Ponowny wybór Wydz. Sen. diec. maz. dnia 18 kw. 1950 r. jest też tego wyrazem.  

Z wielkiej rzeszy, bo ponad pół miliona zamieszkałych tu ewangelików-mazurów pozostała po wojnie mniej 

więcej 1/10 część t.j. poniżej 70 tys. ludzi. Największe skupienia znajdziemy dziś jeszcze w powiatach: 

mrągowskim, szczycieńskim, ostródzkim i giżyckim oraz w pow. ostródzkim, który dostał się niestety pod 

wpływy Kościoła Metodystycznego.  

Z dwustu mniej więcej parafii Ewang., wobec odpływu za Odrę dawniej tu pracujących w szczególności 

księży, dziś w 90-ciu parafiach wykonywają tu pracę księża nowoprzybyli, których liczba obecnie wynosi 

tuzin.  

Nietrudno domyśleć się, jaki trud czekał tych księży, którzy w lecie i pod koniec 1945 r. pojedynczo 

przybywali na ten teren pracy kościelnej. W r. 1946 było ich ośmiu, a z każdym następnym rokiem 

nieznaczna liczba ich wzrastała o jednego dalszego jakże cennego pracownika kościelnego.  

Pierwsi księża, którzy tu przybyli, oglądali straszliwe "pobojowisko": liczne na skutek działań wojennych 

zniczowe kościoły, zniszczone wioski i miasteczka, zdewastowane gospodarstwa, na duchu upadająca 

ludność, która po części cudem lub własnym wysiłkiem zdołała uratować się od śmierci.  

Praca księży w takich warunkach nie mogła ograniczyć się jedynie do działalności kaznodziejski ej.  

Naturalnym następstwem tych straszliwych wydarzeń wojennych był głód. Pola w r. 1945 i następnym 

leżały odłogiem. Chwasty i osty pokrywały je, jak daleko sięgnąć można było okiem. Trzeba było zająć się 

pracą charytatywną. Wiele cierpliwości, poświęcenia i wiary wymagała praca w ciągu lat. To, co się tu 

działo, jest i pozostanie żywym świadectwem Łaski Bożej.  

Dziś, po 6-ciu z górą latach wytężonej, ofiarnej pracy, spoglądając na ziemię mazurską, widzimy 

w większych skupiskach przepełnione ludem kościelnym świątynie, garnącą się na naukę dziatwę, 

zrzeszoną w chórach kościelnych i stowarzyszeniach młodzież. Toteż w sprawozdaniu Ks. Biskupa Szerudy 



na synodzie z dn. 8 grudnia 1950 roku o działalności ogólnej Kościoła znalazły się słowa pełne uznania dla 

księży pracujących na Mazurach, których zaszczycono mianem przodowników pracy naszego Kościoła. 

Podobnie i w sprawozdaniu na synodzie dn. 18 listopada 1951 r. powiedziano, że praca księży na Mazurach 

w latach powojennych pozostanie jasną kartą naszego Kościoła. 

Zdajemy sobie z tego sprawę, że jest wiele jeszcze do zrobienia. Zapał i dobre chęci pracujących tu księży 

nie zdołały dosięgnąć licznych mniejszych ośrodków, rozrzuconych na wielkim terenie, gdyż 

niewspółmierna do zadań – jest liczba księży.  

Tym się tłumaczy tu i ówdzie spotykane zboczenie i szukanie tej opieki kościelnej u obcych nam kierunków 

kościelnych, tym bardziej, że obce naszemu Kościołowi kierunki religijne skrzętnie wykorzystywały wszelkie 

przejawy niezadowolenia z niedostatecznej obsługi kościelnej lub zamieszania, wywołanego przez ludzi 

nierozsądnych, co doprowadziło do zadrażnień w takich ośrodkach jak: Olsztynek, Mrągowo, Bezławki 

i innych. Po krytycznym dla naszej diecezji roku 1951, bo tak go pod tym kątem widzenia wypada go 

nazwać, zwierzchnie władze naszego Kościoła po wnikliwej analizie stosunków kościelnych doszły do 

przekonania, że chronicznemu brakowi księży należy zaradzić i to możliwie w krótkim czasie. Toteż, nie 

mówiąc o przejściowo tu pracujących studentach, czy absolwentach teologii, zwłaszcza w czasie letnim, 

w krótkim czasie na naszym terenie ma stanąć do pracy kilku nowych księży, którymi mają być obsadzone 

najbardziej potrzebujące tej pracy placówki. Gdy do tak zwiększonego zastępu księży dodamy kilka sióstr-

diakonis, które mają również służyć głoszeniem Słowa Bożego, to myślę, że w najbliższych miesiącach obraz 

pracy kościelnej na tej ziemi w sposób znaczący zmieni się na lepsze.  

Ale poprawa stosunków personalnych w pracy kościelnej pociągnie za sobą pewne ciężary natury 

gospodarczej. Jest bowiem rzeczą jasną, że wprowadzenie do pracy nowych księży na placówkach 

nieobsługiwanych, wzgl. niedostatecznie obsługiwanych dotychczas, wymagać będzie stworzenia w tych 

nowych ośrodkach podwalin samodzielnego bytu gospodarczego. Nie możemy dziś, jak to było w latach 

ubiegłych, liczyć na pomoc materialną w szerszym zakresie, gdyż władze zwierzchnie naszego Kościoła nie 

dysponują większymi funduszami na te cele. 

Wierzymy jednak, że lud nasz kościelny ceni sobie Kościół i pracę kościelną w takiej mierze, że uczyni 

wszystko, aby brak pieniędzy nie stanął na przeszkodzie w organizowaniu normalnego życia kościelnego 

tam, gdzie dotychczas była tylko dorywcza opieka kościelna. Wzmagający się w wielu parafiach pęd do 

stworzenia samowystarczalnej gospodarki finansowej parafii, myślę – będzie bodźcem dla tych 

nowopowstających samodzielnych placówek..  

Idąc po linii zniesienia tymczasowości i stabilizacji administracji kościelnej na Ziemiach Zach. dokonano w r. 

1951 wyboru proboszczów w dwóch parafiach: w Mikołajkach i w Giżycku. Dalszy postęp w tym kierunku 

jest utrudniający, a to z tego powodu, że ogłaszające wakans parafie pragnęłyby ściślej związać wybranego 

proboszcza z daną placówką, co w konsekwencji musiałoby doprowadzić do niejakiego zaniedbania 

sąsiednich parafii, w których ci księża nadal winni pracować jako administratorzy parafii.  

Gdy chodzi o uzyskanie z powrotem odebranych nam kościołów przez katolików, wzgl. uzyskanie zamiast 

tamtych zastępczych pomieszczeń na nabożeństwa Wydz. Sen. diecezji mazurskiej stale czynił starania 

u władz państwowych.  

Po uzyskaniu kościołów w pow. suskim w r. 1947: w Iławie, Biskupcu Pom. i Prabutach, udało się w r. 1948 

uzyskać zamiast utraconego kościoła w Nidzicy na cele nabożeństwowe b. kościoła katolick iego w Nidzicy 

z przyległą plebanią. Również w Bartoszycach udało się sprawę w formie zadowalającej załatwić przez 

uzyskanie większej sali na nabożeństwa.  

W r. 1950 odzyskano z powrotem kościół ewang. w Biskupcu Reszelskim, w grudniu 1951 r. kreowano 

parafię i odzyskano z powrotem kościół wraz z plebanią w Nowym Mieście n/Drw. Podobnież w Korszach 

uzyskano z powrotem kościół z plebanią. W Węgorzewie po wieloletnich uciążliwych staraniach jest w toku 
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przekazania naszemu wyznaniu kościół ewangelicki – zakładowy. Dalsze starania są w toku w sprawie 

odzyskania kościoła naszego w Świętajnie, pow. Szczytno oraz o zabezpieczenie naszych praw do 

wypalonych kościołów w Olsztynku, Rynie i Olecku, o które ubiegają się katolicy, wzgl. inne wyznania. Na 

nowo powstały placówki z własnymi kościołami w Jezioranach i Bisztynku. Wkrótce nastąpi to w Reszlu. 

Dalszym przedmiotem troski Wydziału Senioralnego są sprawy uzyskania plebanii, wzgl. zastępczych 

domów na kancelarię z mieszkaniem księdza jak w Barczewie, Kętrzynie, Iławie i in. ośrodkach.  

Sprawa odzyskania gruntów parafialnych nastręcza jeszcze wiele trudności, ale i te sprawy – miejmy 

nadzieję – znajdą w wielu wypadkach zadowalające rozwiązanie.  

Z szeroko zakrojonych w pierwszych powojennych latach planów stworzenia Domów Dziecka, Domów 

Opieki nad Starcami, niewiele dało się zrealizować, częściowo z przyczyn niezależnych od nas, głównie zaś 

z braku funduszów. Mamy dziś jedyny na Mazurach Ewang. Dom Starców w Sorkwitach, który istnieje nadal 

dzięki usilnym staraniom tamtejszego Kierownictwa.  

Wydział Senioralny diecezji mazurskiej widzi nowe zadania dla siebie na Suwalszczyźnie, która wprawdzie 

jeszcze nie należy formalnie do diecezji mazurskiej, ale niebawem ma być do niej włączona.  

Mimo licznych trudności i niejakich niepowodzeń w dotychczasowej pracy Wydział Senioralny wkracza 

w rok 1952 z wiarą, że Bóg Wszechmogący, który dotychczas nam tak obficie użyczył Swego 

błogosławieństwa, nie poskąpi go nam nadal, i że dalsza praca kościelna w diecezji przyczyni się do 

ugruntowania podwalin naszego Kościoła Ewang.-Augsburskiego na ziemi mazurskiej ku chwale 

Trójjedynego Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, a ludziom ku zbawieniu.  

 

 

 

  



Protokół  

Zgromadzenia Diecezjalnego Ewang.-Augsb. Diecezji Mazurskiej w Olsztynie - z dnia 10 marca 1953 roku. 

Dnia 10 marca 1953 roku po nabożeństwie w kościele rozpoczęło się o godzinie 11,30 zgromadzenie 

diecezjalne ewang.-augsb. diecezji mazurskiej pod przewodnictwem seniora diecezji, Ks. Edmunda 

Friszkego. Senior diecezji w zagajeniu powitał zebranych i stwierdził, że w zebraniu tym bierze udział: 51 

delegatów świeckich z parafij i zborów, oraz 18 księży. Ks. Bakałarz usprawiedliwił swą nieobecność, ks. 

Rückert jest nieobecny z powodu choroby, zaś ks.ks. Mrowiec i Busse dotąd nie nadesłali 

usprawiedliwienia, poczem prosił zebranych o powołanie kilku osób do prezydium zgromadzenia, oraz 

sekretarza. Zebrani powołali do prezydium prócz ks. Wittenberga: p. Pokrakę Emila z Ostródy, p. Tańskiego 

z Nowej Wsi, p. Szwarc Matyldę z Nidzicy, zaś na sekretarza – ks. Boguckiego. Przewodniczący zebrania 

odczytał porządek dzienny, przedkładając go do akceptacji: 

1/ zagajenie, 

2/ odczytanie protokółu poprzedniego zebrania,  

3/ sprawa zrzeczenia się godności kuratora diecezji przez inż. Leyka – i przyjęcie w skład zgromadzenia 

nowych członków,  

4/ kwestia wyboru kuratora diecezji, 

5/ sprawozdanie z ogólnej działalności diecezji, 

6/ sprawozdanie p. Samulewicza, kier. Domu Opieki dla Dorosłych w Sorkwitach,  

7/ sprawozdanie kasowe diecezji za r.1952, 

8/ uchwalenie preliminarza diecezji na r. 1953, 

9/ ogólne wytyczne odnośnie budżetów parafialnych, czy zborowych,  

10/ odbudowa kościołów w Mrągowie i Rynie, 

11/ wolne wnioski. 

Głos zabiera inż. Leyk i prosi o umieszczenie w porządku dziennym dwu dalszych punktów: 1/ odczytan ie 

Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, 2/ rozszerzenie składu osobowego Rady Diecezjalnej. Odnośnie 

drugiego wniosku przewodniczący zebrania oświadczył, iż rozszerzenie składu osobowego Rady 

Diecezjalnej nie leży w kompetencji zgromadzenia diecezjalnego, gdyż tylko Prezydium Naczelnej Rady 

Kościoła może dodatkowo zamianować konseniora jednego lub kilku, i w ten sposób skład osobowy byłby 

rozszerzony. Co do wniosku pierwszego inż. Leyka przewodniczący oświadczył, że odczytanie Zasadniczego 

Prawa Wewnętrznego zajęłoby co najmniej dwie godziny czasu, a nie dałoby pożądanego efektu, gdyż 

wiele paragrafów Z.P.W. wymaga wnikliwej analizy. Inż. Leyk cofa obydwa wnioski, przedkładając wniosek 

nowy: odczytanie deklaracji wstępnej oraz paragrafów, odnoszących się do zgro madzenia diecezjalnego. 

Ks. Jagucki wysuwa inny wniosek: odłożyć odczytanie deklaracji wstępnej i odnośnych paragrafów, 

a pozostawić te sprawy do załatwienia księżom, którzy mogą to uczynić na zebraniach rad parafialnych. 

Przewodniczący obydwa wnioski poddaje pod głosowanie. Za wnioskiem inż. Leyka wypowiedziało się 

7 osób, za wnioskiem ks. Jaguckiego – 51. Ponieważ nikt z zebranych nie zgłasza poprawek do odczytanego 

porządku dziennego, przyjęty on zostaje bez zmian.  

Po załatwieniu p. 1 porz. dziennego przystąpiono do rozpatrzenia p. 2.  

ad p. 2.– odczytano protokół poprzedniego zebrania, który przyjęto bez poprawek,  

ad p. 3.– przewodniczący podaje do wiadomości zebranych, że inż. Leyk zrzekł się godności kuratora 

pismem z dnia 11 stycznia b.r., skierowanym do seniora diecezji mazurskiej, wobec czego stanowisko 

należy uważać za wakujące. Inż. Leyk stawia formalny wniosek, by pismo jego z dnia 11 stycznia br. zostało 

odczytane na zebraniu, motywując tym, że zgromadzenie diecezjalne, które go wybrało na kurato ra, 

powinno wiedzieć, jakie były powody jego zrzeczenia, a są one zawarte w piśmie.  

Przewodniczący zebrania wypowiedział pogląd, że sprawa ta jest dziś już nieistotna, gdyż inż. Leyk zapytany 
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dnia 28 stycznia br., czy stanowisko swe stanowczo podtrzymuje, odpowiedział: tak! Ponieważ 

wnioskodawca nadal podtrzymuje swój wniosek, zostaje on poddany pod głosowanie. Wniosek przyjęty 

został przez 45 osób, sprzeciw zgłosiło – 6 osób, powstrzymało się od głosowania – 18 osób. Inż. Leyk 

odczytał swój list z dnia 11 stycznia br. Przewodniczący zebrania w odpowiedzi inż. Leykowi zabiera głos, 

wskazując na to, że w wynurzeniach inż. Leyka dominuje nuta osobistego żalu z różnych powodów, co 

jednak nie powinno stanowić powodu do malkontenctwa, i nie powinno wywoływać rozd źwięku 

w dzisiejszym zebraniu. Inż. Leyk odpowiada, że motywy jego ustąpienia nie są charakteru osobistego, lecz 

uczynił to z powodów rzeczowych, a mianowicie – jego zdaniem Z.P.W. jest sprzeczne z interesami ludu 

mazurskiego. Słowa te wywołały w zebraniu protest, a w końcu – przerwanie dyskusji. Przewodniczący 

podał do wiadomości zebranych, że w dzisiejszym zebraniu bierze udział p. Samulewicz, jako kierownik 

jedynego Zakładu Dobroczynnego naszej diecezji, poza tym – delegaci parafij, które odstąpiwszy od 

kościoła metodystycznego, zadeklarowały swą przynależność do Kościoła Ew.-Augsburskiego, jak Ostróda, 

St. Miasto, Kamieniec, Nowy Dwór i in., których przewodniczący zebrania serdecznie powitał.  

Ad p. 4.– Przewodniczący zebrania podaje do wiadomości zebranych, że wszelkie wybory do Rady 

Diecezjalnej mogą się – w myśl § 49 Z.P.W. – odbyć pod kierownictwem delegata Prezydium Naczelnej 

Rady Kościoła. Ponieważ Prez. NRK nie przysłało delegata, celem dokonania uzupełniającego wyboru, 

przeto w dniu dzisiejszym sprawa ta staje się bezprzedmiotowa,  

ad p. 5.– p. Samulewicz, kierownik Domu Opieki nad Starcami w Sorkwitach odczytuje sprawozdanie 

z pracy i gospodarki finansowej tej instytucji. Zakład z 40-ma przeciętnie pensjonariuszami utrzymuje się 

z zasiłków ze strony Państwa i z dochodów, płynących z własnego gospodarstwa rolnego 13-to-

hektarowego. Uwagi godnym, jak wypływa z wynurzeń ob. Samulewicza, jest spostrzeżenie, że 

pensjonariusze traktują wszystko jako wspólną własność ich i dokładają wszelkich starań, by g ospodarstwo 

prosperowało. Ks. Jagucki stawia wniosek o wyrażenie uznania p. Samulewiczowi, którego zasługą jest, iż 

zakład ten prosperuje. Zebrani dają wyraz swemu uznaniu.  

ad 6.– sprawozdanie z działalności ogólnej diecezji daje ks. senior Friszke, który  wskazuje na główne 

momenty z życia diecezji w roku ubiegłym: zwiększenie liczby księży – do 22 osób, sióstr diakonis – do 

liczby 5, liczne uroczystości misyjne w obecności przedstawicieli władz centralnych naszego Kościoła, kursy 

dla nauczycieli szkółek niedzielnych i dyrygentów w Skolimowie, kurs dla ewangelistów w Sorkwitach, 

święto chórów kościelnych w Mikołajkach, powrót całych parafij mazurskich, jak Ostróda, St. Miasto, 

Kamieniec, Nowy Dwór-Morąg i Ełk, do Kościoła Ewang.-Augsburskiego, oraz uzyskanie kościoła 

w Węgorzewie, jak również wielu plebanii, wzgl. pomieszczeń w dawnych domach parafialnych na cele 

parafialne, oraz wydatną pomoc Konsystorza, umożliwiającą odrestaurowanie tych budynków.  

ad 7.– sprawozdanie z wykonania budżetu diecezji za r.1952  przedkłada ks. senior Friszke. Wynika z niego, 

iż dochody wynosiły zł. 104.034,66, zaś rozchód wyniósł zł. 97.978,95. Godna uwagi jest wzrastająca 

ofiarność wiernych na cele og.-kościelne, na Fundusz Inwestycyjny. Na Fundusz Inwest. poza sumami, które 

przeszły przez księgę kasową diecezji zł. 23.874,78 wpłacono jeszcze nadto wprost do Konsystorza 11 tys. 

złotych. Na wniosek ks. seniora Friszkego wybrano komisję rewizyjną, która jest upoważniona do 

protokólarnego przyjęcia sprawozdania – po zbadaniu rachunków. W skład komisji weszli: ks. E. Jungto, p. 

A. Reiner z Mrągowa i p. Kuliga z Piszu.  

ad 8.– ks. senior Friszke, w wyniku osobistej rozmowy z Ks. b-pem Kotulą i ks. radcą Fiszkalem w dniu 9 

marca br., przedłożył zgromadzeniu do aprobaty projekt zaangażowania stałego pomocnika dla ks. seniora, 

co jednak pociągnęłoby większe koszty za sobą. Zgromadzeni jednomyślnie  przyjęli ten projekt.  

Przewodniczący zebrania oznajmił, że po rozmowie ze skarbnikiem Konsystorza w dniu wczorajszym, który 

wyraził możliwość zaaprobowania przez władze centralne naszego Kościoła wyższych składek na rzecz 

diecezji w związku z projektowanym zaangażowaniem wikariusza senioralnego, o ile zgromadzenie 



diecezjalne wyrazi na to swą zgodę, – przedłożył zgromadzeniu do akceptacji inny preliminarz, niż ten, 

który dawniej już został opracowany przez Radę Diecezjalną, a który dziś został uzgodniony przed 

zebraniem przez kilku członków Rady Diec., a mianowicie preliminarz budżetowy przewidujący po stronie 

dochodów i rozchodów sumę zł. 90.000,- z tym, że pobory mies. seniora wynosiłyby 800,- zł., kasjera 200,- 

zł., wikariusza senioralnego 550,-. By pokryć zwyżkę wydatków w porównaniu do dawniej 

zaprojektowanego preliminarza, należałoby wpłaty od parafij i zborów na cele administracyjne diecezji 

podnieść o 40%, to znaczy, że parafie i zbory płaciłyby 40% więcej, aniżeli przewidziane było na rzecz 

diecezji w repartycji składek na r.  1953. Zgromadzenie diecezjalne jednogłośnie przyjęło preliminarz 

budżetowy na sumę zł. 90.000,- i wyraziło zgodę na podwyżkę świadczeń na rzecz diecezji o 40%.  

ad p. 9.– Przewodniczący zebrania poinformował zebranych o szczegółach przy układaniu preliminarzy 

budżetowych, bądź to parafii, bądź zborów, i zaapelował do przedstawicieli parafii, by składki na rzecz 

Konsystorza i Funduszu Emerytalnego były wpłacane do kasy diecezjalnej, celem uzyskania podstawy 

ścisłego obliczenia wpłat od diecezji na rzecz Funduszu Emerytalnego i Konsystorza, który w roku bieżącym 

pozwala zarządowi diecezji pobierać 5% od sum uzyskanych z parafii przelanych do Konsystorza na cele og.-

kościelne, z wyłączeniem wpłat na rzecz diecezji.  

ad p. 10.– Zgromadzeniu diecezjalnemu zreferowane zostały przez przewodniczącego zebrania projekty 

odbudowy kościołów w Mrągowie i Rynie, przyczem przewodniczący wskazał na to, iż istnieją możliwości 

poparcia finansowego tej sprawy przez wszystkie parafie naszej Jednoty Kościelnej za pośrednictwem 

Funduszu Inwestycyjnego im. G.A., który i w tym i ubiegłym roku finansowo dopomógł różnym parafiom 

mazurskim do reperacji kościołów i plebanii, jak również do opłacenia planów odbudowy, sporządzonych 

przez inż. architekta. Nadto przewodniczący zebrania zwrócił się z prośbą do obecnego na zebraniu p. 

Dujanowicza, zastępcę kierownika Referatu do Spraw Wyznań PWRN w Olsztynie,  by uczynił ze swej strony 

wszystko, aby materiały budowlane na odbudowę kościołów w Mrągowie i Rynie zostały przez władze 

państwowe przydzielone, i wskazał przytem na uzewnętrzniający się wśród zebranych wielki entuzjazm 

i przyrzeczenie poparcia zamierzonego dzieła przez dobrowolne ofiary, które będą zbierane w całej diecezji.  

Inż. Leyk zabierając głos w tej sprawie, starał się początkowo w ogólnych wywodach, a potem w oparciu o 

wyliczenia, przekonać zebranych o niemożliwości wykonania takiego zamierzenia z powodu braku 

funduszów, wyraźnie zaznaczając, że jako fachowiec, musi sceptycznie się ustosunkować do tych 

projektów. Szereg mówców, jak ks. Cybulla, ks. Hintz, ks. Otello, ks. Jagucki w zdecydowany sposób 

zareplikowali na wywody inż. Leyka, a spośród delegatów świeckich zgromadzenia posypały się 

zdecydowane sprzeciwy, gdy inż. Leyk próbował obronić swój punkt widzenia. Ks. Sczech wyraża 

podziękowanie pod adresem przewodniczącego zebrania, iż umieścił sprawę odbudowy kościołów 

w porządku dziennym.  

ad p. 11.– Ponieważ w wolnych wnioskach nikt głosu nie zabrał, przeto o godz. 14,30 modlitwą zakończono 

zgromadzenie diecezjalne. 

Sekretarz :     Przewodniczą zebrania: 

/-/(Ks.T.Bogucki)     /-/ (Ks. E. Friszke senior) 

 

Uchwała Prezydium Konsystorza z dn. 10.IV.1953 

Przyjąć do wiadomości 

/-/ w/z Sekretarz     /-/ Prezes 
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D I E C E Z J A  MAZURSKA! 

Rok 1952 – to rok znacznego uaktywnienia pracy kościelnej na terenie diecezji mazurskiej dzięki 

wydatnemu pomnożeniu kadr pracowników kościelnych. 

Od wielu lat w tej diecezji dotkliwie odczuwano brak księży. Dzięki zorganizowaniu kursów teologicznych 

w Skolimowie, przygotowano do pracy w parafiach mazurskich pokaźną liczbę duchownych, którzy zasilili 

nieliczne zastępy księży, pracujących tu w nader ciężkich warunkach.  I tak, gdy w r.1951 w 18 powiatach 

wśród blisko 60-ciu tysięcy Mazurów, rozmieszczonych w 90 parafiach i zborach, pracowało 13 księży, 

1 kandydat teologii i 3 diakonise, to w roku 1952 było: 16 księży, 5 księży diakonów, 1 kandydat teologii, 

2 diakonów i 5 diakonis. To zwiększenie grona pracowników kościelnych umożliwiło zmniejszenie 

terenowego zasięgu działania poszczególnych księży, i pozwoliło troskliwszą opieką otoczyć poszczególne 

parafie i zbory, a różnym niewielkim grupom wyznawców, które dotąd nie korzystały z regularnej opieki 

kościelnej, można ją było teraz zapewnić. 

Tak znaczny dopływ nowych sił musiał jednak spowodować zmiany w dotychczasowej obsadzie 

personalnej, i przegrupowanie wielu parafij czy zborów, które na nowo łączono w ośrodki pracy, 

z uwzględnieniem liczby dusz, warunków komunikacyjnych i możliwości mieszkaniowych dla nowych 

księży, które trzeba było nieraz dopiero stwarzać. Toteż obecność przedstawicieli zwierzchnich władz 

w osobach ks. biskupa adj. Z. Michelisa i ks. radcy R. Fiszka la, Pełnom. Prez. NRK na diecezję mazurską, na 

terenie mazurskim w ciągu miesięcy letnich przyczyniła się do racjonalnego przeprowadzenia tych zmian, 

i wprzęgnięcia nowoprzybyłych duchownych do intensywnej pracy. Ponieważ decyzją Naczelnej Rady 

Kościoła E.A. diecezja mazurska zwiększona została o cały teren województwa białostockiego, więc i tu 

trzeba było przystąpić do pionierskiej pracy tworzenia placówek kościelnych.  

Równolegle do posunięć kościelno-administracyjnych szła wzmożona praca misyjna w okresie  letnim. 

Dzięki przybyciu na ten teren dalszych 5-ciu w pracy kościelnej doświadczonych księży (w tym 1 prof. Wydz. 

Teol. Ew. U.W.), którzy zrezygnowali z swych urlopów, by pomóc na niwie mazurskiej, udało się 

zorganizować uroczystości misyjne w dwudziestu kilku parafiach i zborach z udziałem wizytatora ks. 

biskupa adj. Z. Michelisa i ks. radcy Fiszkala. Udział wiernych w tych uroczystościach był tłumny. Robiono je 

w kościołach, nie wyłączając wypalonych w czasie wojny, jak Mrągowo i Ryn, w kaplicach i na c mentarzach. 

Praca ta i nawiązanie bliższego kontaktu z niezliczonymi jednostkami przyczyniły się niewątpliwie do 

rozbudzenia życia religijnego i pogłębienia zainteresowania sprawami Kościoła. 

Wykorzystując budzący się wśród młodego pokolenia Mazurów zapał do czynnego współdziałania w pracy 

kościelnej, zorganizowano w "Tabicie” w Skolimowie, wakacyjne kursy dla nauczycieli szkółek niedzielnych 

oraz dla dyrygentów chórów, zaś w Sorkwitach na Mazurach, w obecności NPW ks. biskupa Kotuli, – kurs 

dla ewangelistów, nadto w listopadzie w Mrągowie – kurs dla dyrygentów. Istnieje nadzieja, że z wielkiego 

grona uczestników tych kursów wyjdą jednostki, które z pożytkiem będą pracować dla naszego Kościoła. 

Niezwykłym wydarzeniem u schyłku lata był zorganizowany we wrześ niu w Mikołajkach z udziałem NPW ks. 

biskupa Kotuli zjazd chórów kościelnych z 14-tu parafij mazurskich w ogólnej liczbie około pięciuset 

członków.  

Ta szeroko zakrojona akcja wywołała niewątpliwie żywy oddźwięk również w wielu ośrodkach sztucznie 

izolowanych przez metodystów od kościelnej społeczności luterskiej, gdyż kilka parafij i zborów, jak Ełk, 

Ostróda, Stare Miasto, Nowy Dwór-Morąg i in., obsługiwanych dotąd przez metodystów, uprzytamniając 

sobie swoje luterskie pochodzenie, radośnie zadeklarowało swą przynależność wraz z majątkiem 

parafialnym do Kościoła Ewang.-Augsburskiego, prosząc zarazem o roztoczenie nad nimi opieki religijnej, 

która im też została udzielona.  

Poza akcją w okresie wakacyjnym wymienić wypada wielodniowe ewangelizacje w okresie wiosennym 

i jesiennym, głównie w większych parafiach, jak Mrągowo, Nakomiady, Szczytno, Wielbark nie licząc 



mniejszych oraz wiosek, w których pracowali księża, diakonise i ewangeliści, zrekrutowani przez Komisję 

Ewangelizacyjno-Misyjną naszego Kościoła, a nadto różne inne uroczystości, zorganizowane samorzutnie 

przez księży diecezji. Posiew Słowa Bożego był wielki, oby był i plon.  

Do rzędu większych wydarzeń należy jeszcze zaliczyć: wizytację parafii Mrągowo przez NPW ks. biskupa 

Kotulę w lutym ub.r., uroczystości ordynacji kand. teol. E. Bussego w Olsztynie i kand. teol. T. Boguckiego 

w Ostródzie – z udziałem NPW ks. biskupa Kotuli, który dokonał aktu ordynacji na księży, oraz uroczystość 

ordynacji kand. teol. P. Kubiczka w Szczytnie, którego ordynował na księdza ks. biskup adj. Z. Michelis. 

W marcu ub. roku obchodził w gronie kolegów jubileusz 25-lecia swej pracy duszpasterskiej senior diecezji - 

ks. E. Friszke. 

W styczniu ub. roku ks. senior E. Friszke w asyście ks.ks. Jaguckiego i Jungto w uroczystym naboże ństwie 

wprowadził w urząd proboszcza tejże parafii, ks. R. Mrowca.  

W ubiegłym roku można było zaobserwować wśród Mazurów wzrost poczucia duchowej wspólnoty 

z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, co znalazło swój wyraz w znacznie większej ofiarności na cele 

ogólno-kościelne, jak: na Zakłady Dobroczynne, Fundusz Inwestycyjny im. G.A., bursę teologów i inne. 

Jedyny zakład charytatywny w Sorkwitach, pow. mrągowskiego, Dom Opieki nad Dorosłymi z 40 -ma 

pensjonariuszami, utrzymywany z dotacji państwowych i własnego gospodarstwa rolnego, był nadal 

przedmiotem troski władz diecezjalnych. 

Sprawa rewindykacji mienia kościelnego, zagarniętego częściowo przez inne denominacje kościelne 

w pierwszej fazie powojennej, jest nadal przedmiotem zainteresowania władz kościelnych, gdyż brak 

kościołów, kaplic i plebanii, zwłaszcza tam, gdzie jest wielu naszych wyznawców, w znacznym stopniu 

wpływa hamująco na unormowanie życia kościelnego. Stwierdzić należy życzliwe ustosunkowanie się władz 

państwowych do istotnych potrzeb naszego Kościoła, czego dowodem jest zwrot kościoła ewangelickiego 

w Suwałkach, który w uroczystym nabożeństwie ks. biskup Kotula oddał do użytku tamtejszych parafian. 

W kilku innych parafiach podobne sprawy są w toku załatwienia.  

Dzięki zasiłkom z Funduszu Inwestycyjnego im. G.A., można było w ubiegłym roku przeprowadzić 

niezbędne reperacje kościołów, kaplic oraz plebanii, tak bardzo potrzebnych dla nowoprzybyłych księży.  

Oby Wszechmocny Bóg nadal błogosławił poczynaniom Swych sług na niwie mazurskiej – ku chwale Jego 

Kościoła na ziemi, a ludziom ku doczesnemu i wiecznemu szczęściu. 

( F ) 
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Protokół  

Zgromadzenia Diecezjalnego Ewang.-Augsb. Diecezji Mazurskiej w Olsztynie, dnia 30 marca 1954 roku.  

Obecnych według listy – 64 osoby. 

Zebranie o godz. 9.3o rozpoczął modlitwą senior diecezji mazurskiej, ks. E. Friszke, poczem powitał 

zebranych, szczególnie delegata Prezydium Naczelnej Rady Kościoła Ewang.-Augsb. w osobie Prezesa 

Konsystorza adw. B. Umgeltera, którego prosił o objęcie przewodnictwa Zgromadzenia Diecezjal nego. 

Przewodniczący zgromadzenia diecezjalnego, adw. Umgelter, powołał do prezydium zgromadzenia: ks. 

seniora Friszkego, ks. konseniora O. Wittenberga i na wniosek zebranych - Ob.ob. Reinera i Tańskiego, a na 

sekretarza – ks. E. Bussego, poczem podał do wiadomości zgromadzonych porządek dzienny:  

1. zagajenie, 

2. sprawozdanie z ogólnej działalności diecezji, 

3. sprawozdanie kierownika Domu Opieki dla Dorosłych w Sorkwitach,  

4. uzupełniające wybory członków Zarządu Domu Opieki dla D. w Sorkwitach  

5. wybór Komisji Rewizyjnej, 

6. zatwierdzenie rachunków rocznych diecezji z roku 1953,  

7. zatwierdzenie budżetu diecezji na rok 1954,  

8. wybór kuratora diecezji mazurskiej, 

9. wolne wnioski. 

Odczytany porządek dzienny przyjęto bez zmian. 

Wobec wyczerpania p. 1 porz. dz. przystąpiono do p.  2. Senior diecezji w sprawozdaniu z ogólnej 

działalności daje obraz ważniejszych wydarzeń w pracy kościelnej, nadmieniając między in., iż praca 

kościelna wykonywana była w 32 parafiach i 54 zborach, nabożeństwa odprawiano w 53-ch kościołach   

i 32-ch kaplicach, w czynnej służbie kościelnej było 22 księży, 4-ch diakonów i 5 diakonis. W wielu parafiach 

odbyły się uroczystości misyjne z udziałem 3-4 księży i seniora, a nieraz NPW. Ks. bpa. Kotuli, który poza 

tym odbył cały szereg wizytacji parafij i zborów. Prócz świadczeń na cele ogólno-kościelne diecezja 

odpowiedziała na apel dzieci z Ewang. Domu Dziecka w Ząbkowicach Śl., przesyłając pod adresem 

kierownictwa tego Domu zł 10.063,60 oraz 17 większych paczek wagi kilkunastu i kilkudziesięciu 

kilogramów z odzieżą i żywnością, a nadto od poszczególnych osób wiele paczek przesłano dodatkowo. 

W odpowiedzi na apel luteran z powiatu Ostródzkiego władze zwierzchnie naszego Kościoła reaktywowały 

parafie: Lipowo, Glaznoty, D.Szmigwałd, Dąbrówno i zbór Turznica. Sprawozdanie zostało przyjęte bez 

dyskusji. 

p. 3. Ks. Jagucki podaje sprawozdanie z działalności Domu Opieki dla Dorosłych w Sorkwitach w zastępstwie 

ob. E. Samulewicza, który z powodu zajęć służbowych nie mógł przybyć na zgromadzenie diecez jalne. Ze 

sprawozdania wynika, że liczba miejsc w tym domu wynosi 41. W ciągu roku 1953 ubyło 10 osób, przybyło 

10, zatem stan pozostał bez zmian. Na rok 1954 ilość miejsc dla pensjonariuszy, decyzją władz, podniesiona 

została do liczby – 45. Zasiłek ze strony władz państwowych na r. 1954 podniesiony został o około 55 tyś. zł. 

do sumy zł 93.550,- Na wzmiankę zasługuje fakt, iż władze uznały Dom ten za prowadzony wzorowo, 

a rolna gospodarka zakładu stoi na pierwszym miejscu w województwie. W punkcie tym ks. senior Friszke 

podkreślił wydatną pomoc władz państwowych na utrzymanie tego zakładu, co winiliśmy przyjąć z wielką 

wdzięcznością. Nadto z uznaniem wyraził się o pracy kierownika zakładu, ob. Samulewicza, oraz siostry 

Marii Koleckiej. W związku z tymi wypowiedziami ks. Jagucki stawia wniosek by zgromadzenie diecezjalne 

za pośr. prezydium zgromadzenia wyraziło tym dwóm osobom uznanie za ofiarną pracę dla dobra zakładu 

przez wystosowanie do nich specjalnych pism dziękczynnych. Ks. Jagucki stawia drugi wniosek, by 

w obrębie diecezji mazurskiej jedną kolektę w roku przeznaczyć na utrzymanie Domu Opieki dla Dorosłych 

w Sorkwitach. Obydwa wnioski poddane pod głosowanie przyjęte zostały jednogłośnie. Ks. Wittenberg 



wyraża zadowolenie z tych uchwał i apeluje do zgromadzenia, by w dniu zbierania kolekty na ten cel 

w nabożeństwach zanoszono do Boga modły o błogosławieństwo dla tej jedynej na naszym terenie 

kościelnej instytucji dobroczynnej.  

Ob. Reiner z Mrągowa stawia wniosek, by kierownikowi Domu Opieki dla Dor. w Sorkwitach oraz siostrze 

Marii Koleckiej dano jakiś krzyż zasługi, dyplom lub inne wyróżnianie za gorliwą pracę. Ks. Friszke staje na 

stanowisku, iż pismo z wyrazami uznania za pracę w imieniu zgromadzenia diecezjalnego, jest również 

znacznym wyróżnieniem. Wobec tego wyjaśnienia ob. Reiner wycofuje swój wniosek. Przewodniczący 

zgromadzenia diecezjalnego, adw. Umgelter, w nawiązaniu do sprawozdania z działalności Domu Opieki 

w Sorkwitach podkreśla fakt, iż władze również z uznaniem wyrażają się o kierownictwie  Domu Dziecka 

w Ząbkowicach Śl., uważając go za przodujący pod tym względem na Dolnym Śląsku, podobnie rzecz 

przedstawia się z Ewang. Domem Dz. w Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim, na którego utrzymanie diecezja 

cieszyńska łoży wielkie sumy pieniędzy.  

p. 4. Ks. senior Friszke, referując sprawę, wskazuje na zdekompletowanie Zarządu Domu Opieki dla Dor. 

w Sorkwitach, wskutek ustąpienia inż. E. Leyka ze stanowiska kuratora diecezji mazurskiej, oraz 

przeniesienia ks. A. Jaguckiego z Sorkwit do Szczytna. Według statutu Domu Opieki dla Dor. w Sorkwitach 

do Zarządu tegoż Domu poza innymi osobami wchodzą automatycznie: senior i kurator diecezji, 

administrator i kurator parafii ewang.-augsb. w Sorkwitach. Ks. Firla zatem wszedł automatycznie do 

Zarządu Domu Opieki dla Dor. Ponieważ według statutu poza w/w wymienionymi osobami mogą wejść 

inne osoby do Zarządu, przeto ks. senior Friszke stawia wniosek, by wybrano do Zarządu Domu Op. dla Dor. 

w Sorkwitach ks. A. Jaguckiego z uwagi na jego wielkie zasługi przy zorganizo waniu tej instytucji. Ks. Jagucki 

wybrany zostaje jednogłośnie. Ks. E. Busse wysuwa również kandydaturę inż. E. Leyka na członka zarządu, 

uzasadniając swój wniosek długoletnią czynną współpracą tegoż w zarządzie. Wniosek przyjęto 

jednogłośnie. 

p. 5. Ks. senior Friszke stawia wniosek, by wybrano Komisję Rewizyjną dla badania i opiniowania 

księgowości diecezji, gdyż takiej komisji nie wybrano w r. 1950, przyczem wysuwa kandydatury: ob.ob. 

Kuligi z Piszu, Reinera z Mrągowa oraz ks. Jaguckiego ze Szczytna. Wniosek przyjęto jednogłośnie i wybrano 

w/w osoby.  

p. 6. Ks. senior Friszke odczytuje sprawozdanie z wykonania budżetu diecezji za r.1953, które załącza się do 

niniejszego protokółu. Ze sprawozdania tego wynika, że czysty dochód diecezji z r.1953 wynosi zł. 1 .271,61 

zaś ogólna suma przychodu zł 212.725,88, rozchodu – 173.185,58. Kilkadziesiąt tysięcy złotych tyt. dotacji 

z Funduszu Inwestycyjnego im. G.A. pozostaje na koncie bankowym. Ks. Wittenberg po odczytaniu 

sprawozdania wypowiada pogląd, że sprawozdanie to możemy przyjąć do wiadomości, a Komisji Rewizyjnej 

z całym zaufaniem zlecić zatwierdzenie sprawozdania. Ks. Bogucki, korzystając ze sposobności, apeluje do 

zgromadzenia diecezjalnego, by zastanowiło się nad sposobami przyjścia z pomocą materialną parafi i 

ewang. augsb. w Ostródzie, która jest w trudnym położeniu. Nie wysuwa on jednak konkretnego wniosku. 

Ks. J. Otello popiera wniosek ks. Wittenberga o przyjęcie sprawozdania do zatwierdzającej wiadomości. 

Przewodniczący zgromadzenia, adw. Umgelter, wskazuje na przyjęte w tej mierze zwyczaje, iż 

sprawozdanie przez zgromadzenie przyjęte zostaje po zbadaniu ksiąg przez Komisję Rewizyjną, która 

w danym wypadku tego jeszcze nie uczyniła. Ks. Busse stawia wniosek, by Komisja Rewizyjna przejrzała 

rachunkowość z tym, że Konsystorz na podstawie orzeczenia tejże komisji o braku zastrzeżeń zatwierdzi 

sprawozdanie. Zgromadzenie przyjęło wniosek ks. Bussego jednomyślnie.  

p. 7. Ks. Wittenberg referuje preliminarz diecezji na r.1954 wykazujący po stronie dochodu i rozchodu  

kwotę zł. 98.000,— Ob. Kuliga wypowiada myśl, by w preliminarzu była przewidziana rezerwa na 

niespodziewane wydatki. Po dyskusji nad preliminarzem ks. J. Otello stawia wniosek o przyjęcie 

odczytanego preliminarza bez poprawek. Zgromadzenie przyjęło wniosek ten jednomyślnie. 
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p. 8. Ks. senior Friszke przypomina zgromadzeniu, iż już na zeszłorocznym zgromadzeniu diecezjalnym była 

mowa o rezygnacji inż. Leyka ze stanowiska kuratora diecezji mazurskiej. Stanowisko to, jako wakujące, 

winno być obsadzone. Zgodnie z § 49 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego przybył na dzisiejsze 

zgromadzenie dla przeprowadzenia wyboru kuratora diecezji adw. Umgelter, delegowany w tym celu przez 

Prezydium NRK. Na zapytanie przewodniczącego zgromadzenia, co do kandydatów na to stanowisko,  ks. P. 

Kubiczek wymienia ob. Tańskiego z Nowej Wsi. Ob. Tański zrzeka się kandydatury, tłumacząc się podeszłym 

wiekiem. Ks. Otello wysuwa kandydaturę ob. Jana Malessy z Rynu. Ks. M. Cybulla popiera tę kandydaturę. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, przewodniczący zarządza głosowanie za lub przeciw. Zgromadzenie 

wybiera ob. J. Malessę przez aklamację na kuratora diecezji mazurskiej. Sprzeciwu nie było.  

p. 9. Ks. diak. Szreder z Rozóg zapytuje, jakie są przepisy odnośnie stosowania języka. Przewodniczący, adw. 

Umgelter, prosi o wyraźne sformułowanie pytania. Ks. Szreder wyjaśnia, iż za nieczynienie ustępstw pod 

wzgl. językowym zostaje przez ludzi obarczony winą. Ks. Mrowiec z Giżycka nawiązuje do tej kwestii, 

omawianej na zgromadzeniu dnia 10 stycznia 1952 roku, na którym te rzeczy zostały już ustawione.  

Ks. sen. Friszke w swych wypowiedziach na ten temat potwierdza to i uważa obecnie sprawę tę za nie 

nadającą się do dyskusji, ks. Szreder mógł o tym nie wiedzieć, gdyż pracuje w diecezji dopiero od lata 

1952 r. Przewodniczący, adw. Umgelter, oznajmia zgromadzeniu, że sprawa nowego śpiewnika dla całego 

Kościoła jest ważną sprawą i nie pozostanie ona bez znaczenia na tym terenie. Nowy śpiewnik ogólno-

kościelny jest już ułożony i niebawem pójdzie do druku. Termin jego ukazania się na razie nie może być 

podany, ale istnieje nadzieja, iż przed końcem tego roku ukaże się on. Co było w mocy naczelnych władz 

naszego Kościoła, to uczyniono.  

p. 9. Ponieważ w wolnych wnioskach głosu nie zabrano, przeto ks. sen. Friszke dziękuje wszystkim za 

przybycie na zgromadzenie, szczególnie adw. Umgelterowi. Mówca wyraża nadzieję, że delegaci nie wrócą 

z niczym do domu. Na zebraniu wprawdzie słyszeli o pewnych trudnościach materialnych, ale też 

o dotychczasowych osiągnięciach. Fakt, że mamy czynnych około 90 parafij i zborów oraz 25-ciu księży, jest 

powodem do radości i dziękczynienia, a choć są tu i owdzie kłopoty, to powinniśmy im wspólnymi siłami 

starać się zaradzić. Apeluje, by nie tylko delegaci, ale wraz z nimi parafie i zbory, z których przybyli, wzięły 

na się część ciężarów i przyłożyły rękę do utrzymania naszego Kościoła na tej prapolskiej ziemi mazurskiej. 

Gdy róść będą nasze serca, to i zbory będą rosły. Stanie się tak, gdy nam Bóg będzie błogosławić. Toteż 

z życzeniami błogosławieństwa Bożego dla delegatów, ich rodzin oraz reprezentowanych przez nich parafij 

i zborów kończy ks. sen. Friszke swe zamykające przemówienie. Na  tym przewodniczący o godz.13. zamknął 

zgromadzenie diecezjalne, a wszyscy razem zmawiają modlitwę "Ojcze nasz".  

Sekretarz      Przewodniczący 

/-/ (Ks. E. Busse)      /-/(B.Umgelter 

 

Uchwała Konsystorza z dnia 29.IV.1954 r.  

Przyjąć do wiadomości, zatwierdzić wybór kuratora diecezji mazurskiej.  

/-/ w/z Sekretarz:    /-/ Prezes: 

 

 

 

  



Ks. E. Friszke 

Sprawozdanie z ogólnej działalności diecezji w r.1953. 

Rok 1953 – to rok dalszych niezliczonych dowodów łaski Bożej w naszej pracy kościelnej na terenie diecezji 

mazurskiej. 

Rozpoczęliśmy ubiegły rok, mając w czynnej służbie kościelnej: 14 księży, w tym 2-ch proboszczów, 8 księży 

diakonów i 5 sióstr diakonis. W ub. roku liczba proboszczów zwiększyła się o jednego – w Olsztynie. 

Pracę kościelną wykonywaliśmy w 32-ch parafiach i 54-ch zborach oficjalnie zarejestrowanych, poza tym 

w Białymstoku, gdzie nabożeństwa w ostatnim czasie odbywają się co miesiąc. 

Praca ta szła w kierunku możliwie regularnego odprawiania nabożeństw niedzielnych i świątecznych, jeśli 

nie w każdą niedzielę, to co drugą niedzielę, w rzadkich wypadkach – w małych zborach – jeden raz 

miesięcznie, dalej w odprawianiu nabożeństw biblijnych i pasyjnych, w prowadzeniu nauki konfirmacyjnej 

i nauki religii, która w nielicznych jeszcze wypadkach bywa prowadzona w szkołach, w prowadzeniu 

nabożeństw dla dzieci lub szkółek niedzielnych.  

Nabożeństwa odprawiano w 53-ch kościołach i 32 kaplicach. Poza tym dorywczo w domach prywatnych – 

po zgłoszeniu ich u władz.  

W maju, a potem w czerwcu ub. roku stanęło do pracy w naszej diecezji w charakterze praktykantów 4 -ch 

diakonów: Kunze, Buchholz, Dosch i Sikora. W ten sposób zasięg naszej pracy kościelno-duszpasterskiej 

mógł być zwiększony, choć mimo zamierzeń ośrodek w Gołdapi nie doczekał się obsługi kościelnej. 

Rok 1953 był rokiem licznych uroczystości misyjnych, które na naszym terenie mają swą piękną tradycję. 

Takie uroczystości misyjne przy udziale 3-4 księży prócz seniora diecezji odbyły się: w Rynie, Sorkwitach, 

Warpunach, Mrągowie, Szestnie i Mikołajkach. Prócz tego były uroczystości: w Szczytnie, Nawiadach, 

Pieckach, Baranowie i in. miejscowościach. Dwie parafie Ryn i Nawiady obchodziły 400-lecie swego 

istnienia. Senior diecezji wziął udział w 6-ciu uroczystościach misyjnych, poza tym w nabożeństwach 

w parafiach, wizytowanych przez NPW ks. bpa Kotulę, a więc: w Biskupcu Resz., Kobułtach, Nawiadach, 

Pieckach, Nakomiadach i Rynie, prócz tego w uroczystości konfirmacyjnej w Rańsku, w Giżycku z okazji 

odnowienia wnętrza kościoła, w Suwałkach w rocznicę odzyskania kościoła, w Szczytnie w dniu 

poświęcenia odbudowanej kaplicy, w Ostródzie w rocznicę Reformacji, oraz wespół z ks. bpem Kotulą 

w uroczystości 400-lecia istnienia parafii w Rynie. Poza tym odbył wyjazdy służbowe w ważnych sprawach 

do Białegostoku, N. Miasta, Świętajna i wielu in. miejscowości. 

NPW Ks. bp Kotula poza wizytacjami 6-ciu parafij wziął udział w uroczystości 400-lecia parafii w Rynie, 

w uroczystości misyjnej w Wydminach, w nabożeństwie w Giżycku i Szczytnie oraz w uroczystości 

poświęcenia kaplicy tamże. Nadto zwizytował naukę religii w Białej i Szczytnie.  

Z udziałem NPW Ks. bpa Kotuli odbyły się dwie konferencje księży naszej diecezji. Na pierwszej z nich 

odbyła się, poza omawianiem bieżących spraw, pokazowa lekcja religii, na drugiej – podano w skrócie 

referaty wygłoszone na Konferencji Teologicznej w Bielsku. 

Gdy chodzi o działalność w ramach ogólnych, wypada wymienić stale rosnącą ofiarność naszych parafian na 

potrzeby og.-kościelne i cele charytatywne. Tak na prz. na Fundusz Inwestycyjny im. G.A. zebrano w r. 1953 

około 50 tys. złotych. Poza zwykłymi składkami i kolektami na cele dobroczynne parafie mazurskie żywo 

zareagowały na apel dzieci z Ewang. Domu Dziecka w Ząbkowicach. Zebrano i wysłano w gotówce 

10.063 zł. 60 gr. oraz większe paczki wagi kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu kilogramów z zawartością 

bielizny, obuwia, ubrań i wielkiej ilości żywności z następujących parafij i zborów: 1 paczkę z Pasymia, 

3 paczki z Rynu, 4 paczki z Nawiad, 3 paczki z Mikołajek, 2 paczki z Szymonek, 1 paczkę z Rybna, 1 paczkę 

z Rozóg, 1 paczkę z Baranowa i 1 paczkę z Rańska. Mniejsze paczki wysłały osoby: ze Szczytna – pp. Ruta 

Kownacka, Berta Knorr, Elfr. Podschady i Szarlotta Engelhardt, Augusta Badorek z Rudki, pow. Szczytno, 

Meta Wysk z Dębówka, pow. Szczytno, Gotl. Erdmański z Zalesia, p-ta Rańsk, oraz z parafii Mański: 
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Wiśniewski Otton – Tomaszyn, Augustyn Filip – Witulty, Śpiewak Gerda – Mańki, Szulc Helga od p. Busse 

i Janina Busse – Mańki. Dotychczas niewyjaśniona pozostaje co do wysyłającego kwestia przesyłki zł. 

1,646.-, gdyż wskutek stempla pocztowego nie można było ustalić, czy wysłała parafia Ryn, czy Rybnik, ale 

przypuszczalnie chodzi o parafię Ryn.  

Radość dzieci obdarowanych tak bogato, i to jeszcze w okresie świąt Nar. Pańskiego była wielka. Jak wielka 

była radość, tak wielka jest wdzięczność dzieci za dowody miłości, a kierownictwo Zakładu przeze mnie 

składa wszystkim hojnym ofiarodawcom najserdeczniejsze "Bóg zapłać"! 

W listopadzie r.1953 w kilku parafiach w powiecie ostródzkim, obsługiwanych przez metodystów, poczucie 

wyznaniowe luterskie obudziło się w takim stopniu, że większe grupy ewangelików zapragnęły łączności 

z naszym Kościołem. Ponieważ zwierzchnie władze naszego Kościoła odpowiedziały przychylnie na ten zew, 

przeto reaktywowano dla tych grup luteran parafie w Lipowie, Glaznotach, D. Szmigwałdzie, Dąbrównie 

i Turznicy. 

Dalsza akcja jest w toku. Obiekty kościelne, a więc kościoły, plebanie i zabudowania gospodarcze zostały 

protokólarnie przekazane w zarząd i użytkowanie naszego Kościoła w dniu 22 grudnia 1953 r.  

Kończę to krótkie sprawozdanie z gorącą prośbą do Boga, by nas nadal darzył swą łaską i opieką, byśmy za 

Jego wspomożeniem umieli pomnażać chwałę Jego na ziemi, a wiernym wskazywać drogę do zbawienia 

przez jedynego naszego Zbawcę, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie cześć na wieki wieków. 

 

/-/ Ks. E. Friszke 

senior 

 

Olsztyn, dnia 30 marca 1954 r. 

 

 

 

 

  



PROTOKÓŁ 

Zgromadzenia Diecezjalnego Ewang.-Augsb. Diecezji Mazurskiej 

w Olsztynie z dniu 12 kwietnia 1955 roku.  

Udział delegatów według listy obecności: 18 delegatów duchownych i 32 delegatów  świeckich.  

Porządek dzienny: 

1. zagajenie 

2. sprawozdanie Seniora diecezji mazurskiej z ogólnej działalności diecezji w r. 1954, 

3. sprawozdanie kierownika Domu Opieki dla Dorosłych w Sorkwitach,  

4. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli rachunków diecezji z r. 1954,  

5.zatwierdzenie sprawozdania kasowego diecezji za r. 1954, 

6. uchwalenie budżetu diecezji na r. 1955, 

7. sprawy administracyjne,  

6. Fundusz Inwestycyjny Br. Pom. im. Gustawa Adolfa 

9. wolne wnioski. 

O godz. 10. po odśpiewaniu pieśni: "Toruj, Jezu, sam…", oraz odczytaniu ustępu z Pisma św. i modl itwie ks. 

sen. Friszkego, przewodniczący Zgromadzenia Diecezjalnego, ks. sen. Friszke odczytuje porządek dzienny. 

Wskazał on przytem na to, iż porządkiem dziennym nie jest przewidziane odczytanie protokółu 

zeszłorocznego Zgromadzenia Diecezjalnego, ale że na życzenia zebranych można by taki punkt umieścić 

w porządku dziennym. Inż. Leyk prosi o umieszczenie takiego punktu w porządku dziennym, wobec czego 

w punkcie 2-gim umieszczono: odczytanie protokółu zeszłorocznego Zgromadzenia Diecezjalnego, 

a następne punkty przesunięto o jedno miejsce dalej, zatem porządek dzienny, obejmujący 10 punktów 

przyjęty został przez Zgromadzenie Diecezjalne. 

Ks. sen. Friszke zagaił Zgromadzenie Diecezjalne, witając przybyłych delegatów. Zgromadzenie do 

Prezydium powołało: ks. konseniora Wittenberga, ks. prob. Jaguckiego, kuratora Malessę, pp. A. Reinera, 

G. Tańskiego, W. Koriatha, Pokrakę, na protokólanta – ks. diak. Sikorę. 

p. 2. Ks. konsenior Wittenberg odczytał protokół zeszłorocznego Zgromadzenia Diecezjalnego. Inż. Leyk 

zapytuje o nowy śpiewnik, o którym mówił na zeszłorocznym Zgromadzeniu Diecezjalnym prezes 

Konsystorza, stwarzając horoskopy rychłego jego ukazania się. Różni delegaci zapytywali, dlaczego nie jest 

w użytkowaniu Śpiewnik opracowany przed wielu laty przez Komitet Śpiewnikowy zło żony z księży 

mazurskich. Ks. sen. Friszke wyjaśnił, iż nie otrzymano zezwolenia na jego rozpowszechnienie . 

p. 3. Ks. sen. Friszke przedstawił zasadnicze momenty, odzwierciedlające w ogólnych zarysach działalność 

kościelną w diecezji mazurskiej, przyczem wskazał na pewne trudności w obsadzie personalnej parafij 

(zborów)  wywołane: 1. odejściem 6-ciu księży z diecezji mazurskiej w roku 1954 (w tym jeden przez 

śmierć), 2. przybyciem tylko 3-ch nowych księży (R. Małłka, diakonów Golluba i Gostomskiego),  

3. rozszerzeniem sieci placówek kościelnych przez włączenie takich zborów po-metodystycznych, jak: 

Zalewo, Siemiany, Szymanowo, Liwa i Miłomłyn, a zatem przy rozszerzeniu sieci placówek nastąpił ubytek 

3-ch księży, co musiało wywołać anormalne objawy w zakresie obsługi parafij, jak na prz. iż ksiądz, 

sprawujący administrację parafij Nidzica, Działdowo i Wielbark, sprawuje jes zcze administrację w terenowo 

znacznie od tamtych odległych miejscowościach – Biskupiec Resz., Kobułty wraz z przynależnymi zborami. 

Przewodniczący podkreślił istniejącą nadal w diecezji żywą tradycję świąt misyjnych przy udziale kilku 

księży, choć w r. 1954 było ich nieco mniej, niż w r. 1953.  

Gdy chodzi o akcję w ramach Funduszu Inwestycyjnego im. G.A., to dała ona w roku 1954 słabsze wyniki  

(zebrano zł 21.898,20), niż w r. 1953 (zebrano ponad 47.tys. zł.). Mimo to kilka parafij otrzymało zapomogę, 

co umożliwiło wykonanie koniecznych reperacyj. Parafie takie, jak Pasym i Nawiady, przeprowadziły 

wprawdzie zbiórki w ramach akcji Fund. Inwest., ale przeprowadziły i sfinansowały same reperację 
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kościołów, nie odprowadzając zebranych pieniędzy do kasy centralne j Fund. Inwest. im. G.A. 

Przewodniczący Zgromadzania pod koniec swego sprawozdania wspomniał zmarłego dnia 31.XII.1554 r. 

w Piszu śp. Ks. Bertolda Rückerta, delegata do Zgromadzenia Diecezjalnego, który przez 33 lata wiernie 

służył Kościołowi. Zebrani uczcili pamięć zmarłego odśpiewaniem 2-ch końcowych zwrotek pieśni: „O głowo 

pełna cierpień...”.  

p. 4. Ponieważ kierownik Domu Opieki dla Dorosłych w Sorkwitach nie przybył na Zgromadzenie 

Diecezjalne, przeto p. 4. porz. dz. odłożono do czasu jego przy bycia, wzgl. do następnego zebrania.  

p. 5. Ks. prob. Jagucki odczytał w imieniu Komisji Rewizyjnej protokół pokontrolny rewizji ksiąg kasowych 

diecezji z r. 1954, poczem ks. Senior udzielił wyjaśnień odnośnie dostrzeżonych przez Komisję Rewizyjną 

usterek. Inż. Leyk zapytuje, czy kurator diecezji podpisuje, względnie kontrasygnuje rozchodowe asygnaty. 

Ks. sen. Friszke wskazuje na techniczne trudności, gdyż p. Malessa zamieszkuje w Rynie. Na tym tle 

wywiązała się dłuższa dyskusja. Inż. Leyk obstaje przy tym, by kurator też podpisywał asygnaty 

rozchodowe, gdyż on w pierwszym rzędzie jest odpowiedzialny za gospodarkę diecezji, powinien zatem od 

czasu do czasu przejrzeć rachunki i podpisać je. Na zapytanie przewodniczącego, czy kurator Malessa 

będzie mógł częściej przyjeżdżać do Olsztyna dla podpisania rachunków, ten odpowiedział, iż jest to 

niemożliwe z uwagi na trudności komunikacyjne i związaną z tym wielką stratą czasu, wobec czego uwa ża, 

iż lepiej byłoby, gdyby wybrano innego kuratora. Przewodniczący zwrócił na to uwagę, że wybór kuratora 

związany jest z całym szeregiem formalności, zatem sprawa taka jest nieaktualna.  

p. 6. Ks. prob. Jagucki na prośbę przewodniczącego Zgromadzenia odczytał ogólne sprawozdanie kasowe za 

r. 1954, z którego wynika, iż ogólny dochód wyraża się sumą zł 170.027,50, zaś rozchód sumą zł. 135.724,80 

poczym wywiązała się krótka dyskusja na temat poszczególnych pozycyj.  

Na wniosek inż. Leyka zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie do zatwierdzającej wiadomości, 

udzielając absolutorium Radzie Diecezjalnej. 

p. 7. Przewodniczący przedłożył Zgromadzeniu Diecezjalnemu projekt budżetu diecezji na r. 1955, według 

którego ogólna suma po stronie dochodu i rozchodu wyraża się kwotą zł 94.000. Uposażenia pozostają 

w dotychczasowej wysokości, za wyjątkiem wynagrodzenia księgowego, które obniżone zostało o 50% jako 

zlecone prace. W projekcie uwzględniono żądanie Konsystorza, by w preliminarzu umieszczone były 

niewpłacone na rzecz Konsystorza zaległości z r. 1954 w wysokości zł 5.546,- Przewodniczący zaznaczył, iż 

ogólna składka od diecezji mazurskiej w porównaniu z zeszłoroczną została przez Naczelną Radę Kościoła 

obniżona o 10%, co też pociągnęło za sobą obniżkę składek od parafij i zborów na rzecz Konsystorza 

i diecezji. 

W dyskusji różni delegaci zabierali głos. Inż. Leyk uzasadnia konieczność wstawienie, do preliminarza po 

stronie rozchodu kwoty około 6.000,- złotych dla pokrycia kosztów podróży kuratora diecezji, który 

w zrozumieniu inż. Leyka winien przeprowadzać kontrolę kasowości w poszczególnych parafiach i zborach, 

gdyż jest to jego ustawą przepisanym obowiązkiem. Obecny kurator Malessa oświadcza, iż takiego 

obowiązku na siebie ze względu na brak czasu nie mógłby wziąć, a poza tym brak mu w tym względzie 

odpowiednich kwalifikacyj. Inż. Leyk staje na stanowisku, iż Senior przy swym szerokim zakresie pracy 

w sprawach kościelno-administracyjnych w diecezji, obejmującej około 100-tu parafij (zborów), nie jest 

w stanie przeprowadzać osobiście kontrolę ksiąg w poszczególnych parafiach czy zborach, a jest to jednak 

konieczne, przyczem akcentuje, iż kontrola ksiąg należy zasadniczo do kuratora. Przewodniczący wyjaśnia, 

iż tak nie jest, gdyż Senior w pierwszym rządzie ma ten obowiązek do spełnienia, ale, owszem, w danych 

warunkach odciążenie go pod tym względem nie byłoby złe, jeno w ramach przedłożonego projektu 

budżetu, który przez różne osoby na dzisiejszym Zgromadzeniu Diecezjalnym został określony jako 

skromny, nie dałoby się znaleźć pokrycia większego wydatku na podroże oraz diety dla kuratora, a to z tego 

względu, iż repartycja składek została już w lutym br. zrobiona przez Radę Diecezjalną i przesłana radom 



parafialnym (zborowym). Z wielu parafij (zborów) nadesłano już preliminarze, co obecnie uniemożliwiłoby 

przeprowadzenie w nich zmian. Reasumując wypowiedzi inż. Leyka i innych delegatów, przewodniczący 

uważa, iż można by je potraktować jako wytyczne na rok przyszły, ale też z uwagi na możliwe wybory nowej 

Rady Diecezjalnej należałoby upatrzeć odpowiedniego kandydata na stanowisko kuratora, który móg łby 

sprostać tym zadaniom. 

Ks. prob. Jagucki wysuwa wniosek, by przedłożony, projekt budżetu przyjąć. Zgromadzenie Diecezjalne 

jednogłośnie przyjęło preliminarz budżetowy diecezji mazurskiej na r. 1955. 

p. 8. Przewodniczący poruszył kilka spraw z zakresu administracji. Szczególnie zwrócił on uwagę na 

obowiązek skrupulatnego i przepisom kościelnym odpowiadającego sposobu prowadzenia ksiąg kasowych, 

oraz solidarną odpowiedzialność członków rady parafialnej wraz z ks. administratorem czy proboszczem, 

który zatem winien mieć możność zapoznania się ze stanem kasy, choć prowadzi ją świecki członek rady 

parafialnej czy zborowej. Spostrzeżono anormalne objawy odsuwania ks. administratora od spraw 

kasowych, odmawiania mu pokrycia wydatków na telefon służbowy, wyjazdy służbowe do senioratu lub na 

konferencje diecezjalne czy ogólno-kościelne, organizowane dla księży. Te sprawy, szczególnie wyjazdy na 

konferencje i związane z tym sposoby pokrywania wydatków, są uregulowane odnośnymi zarządzeniami 

naczelnych władz naszego Kościoła, które winny być respektowane. Przewodniczący zwrócił uwagę na 

obowiązek przedkładania rocznego sprawozdania kasowego oraz preliminarza budżetowego do 

zatwierdzenia zgromadzeniu parafialnemu lub zborowemu.  

Delegat Krafczyk ze Szczytna zapytuje, czy istnieją, przepisy kościelne, regulujące sprawę zabezpieczenia 

księdza i jego rodziny na wypadek choroby, przewodniczący zgromadzenia w dłuższych wywodach 

przedstawia trudne pod tym względem położenie księży, oraz że problem ten rozważany bywa przez  księży 

innych diecezji, czego dowodem jest projekt ks. sen. Trenklera, złożony do Konsystorza w sprawie 

stworzenia Funduszu Chorobowego dla księży. Konsystorz w tej sprawie zbiera opinię Rad Diecezjalnych 

oraz konferencyj księży poszczególnych diecezyj, by przygotować odpowiednie w tym względzie przepisy. 

W tej sprawie jeszcze zabierali głos: ks. Bogucki, p. Reinert z Kętrzyna i inni. Przewodniczący zwrócił uwagę 

na to, iż niektóre parafie, jak Szczytno i  inne też, znalazły wyjście z sytuacji, dając już w tegorocznych 

preliminarzach po stronie rozchodu pozycję na leczenie księdza i rodziny wyrażającą się górną granicą 30% 

od wynagrodzenia. Ks. Jagucki proponuje, by Zgromadzenie Diecezjalne powzięło uchwałę zobowiązującą 

rady parafialne czy zborowe do uwzględniania w preliminarzach zasiłku na leczenie dla księdza. 

Przewodniczący uważa podejmowanie uchwały na tym Zgromadzeniu za niemożliwe, a to z następujących 

względów: 1. Konsystorz tego nie zlecił Zgromadzeniu, 2. Konsystorz może wydać wkrótce zarządzenia, 

kolidujące z uchwałą Zgromadzenia Diecezjalnego, zarazem jednak zalecił, by projekt ks. Jaguckiego 

w formie wskazania został potraktowany. Wszyscy zebrani uznali to za słuszne. P. Reinert z Kętrzyna 

zapytuje, czy zwierzchnie władze naszego Kościoła nie mogłyby przeprowadzić tego, by nasi księża zostali 

ubezpieczeni na równi z innymi pracownikami, a parafie (zbory) wpłacałyby składki w wysokości 15,5% od 

wynagrodzenia, tak, jak wpłacają instytucje uspołecznione.  

p. 9. Ks. sen. Friszke zaapelował do delegatów, by sami, jeśli są członkami rad parafialnych (zborowych), 

aktywnie poparli zbiórkę pieniężną na Fundusz Inwestycyjny Br. Pom. im. G.A. lub wpłynęli na rady 

parafialne czy zborowe w sensie jej sprawnego przeprowadzenia. Odezwały się głosy (jak ks. Wittenberg), 

że zaniechanie planu odbudowy kościołów w Mrągowie i Rynie osłabiło, zainteresowania się sprawą 

zbiórek na Fund. Inwest. i. G.A. Przewodniczmy Zgromadzenia wyjaśnił, że władze kościelne na szczeblu 

diecezjalnym i wyższym nie zlekceważyły swego obowiązku, zwłaszcza odnośnie Mrągowa, ale że usilne 

starania już przód 2-ma laty w sprawie uzyskania przydziału materiału nie dały wyników; nie tracimy jednak 

nadziei, że jednak uda się zainteresować tą sprawą, władze państwowe, i dlatego należy akcję zbiórkową 

prowadzić energicznie i wszędzie, gdyż nie tylko Mrągowo potrzebuje tej pomocy, ale i inne parafie czy 
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zbory bez pomocy finansowej z Fund. Inwest. nie mogą przeprowadzić nieraz kosztownych, ale koniecznych 

reperacyj budynków kościelnych. Intencją Fund. Inw. jest pomoc finansowo silniejszych dla słabszych. Ob. 

Reiner z Mrągowa wyraża zdanie, że wszystkie parafie i zbory powinny coś wpłacać na Konsystorz 

i diecezję, a przede wszystkim spłacić dług, gdyż jako członek Komisji Rewizyjnej przekonał się, iż niektóre 

parafie w roku ubiegłym nic nie zapłaciły. Ob. Rataj ze Świętajna zapytuje, dlaczego w nabożeństwach 

prócz pieśni ze Śpiewnika Powszechnego nie zapowiada się pieśni ze śpiewników innych (ma widocznie na 

względzie śpiewniki niemieckie). Ks. sen. Friszke odpowiada, że wszelkie na tym tle anomalie skończą się 

z chwilą ukazania się jednolitego śpiewnika, który ma niebawem być wydany. Ks. Bogucki wyjaśnia, że 

zapowiada numery ze śpiewnika polskiego, może jeszcze podać je z mazurskiego dawnego, ale nie podaje 

ich z niemieckiego. 

Na tym wyczerpany został p. 10 porządku dziennego. Na zakończenie Przewodniczący Zgromadzenia 

Diecezjalnego wskazał na to, iż przeżyliśmy podniosłe uroczystości Wielko-Piątkowe i Wielkanocne, które 

nam mówią o zwycięstwie dobra nad złem i nadziei wiecznego zbawienia, okupionej krwawą śmiercią 

Chrystusa Pana, który stał się Księciem pokoju: „Pokój mój daję wam...”.  

Toteż obecnie, gdy stoimy w obliczu akcji podpisywania apelu w sprawie utrzymania pokoju, winniśmy się 

kierować wolą utrzymania go. W tych dniach, – podpisując apel lub nie, – zaświadczymy, co o sprawie 

pokoju myślimy, ale Kościół Chrystusowy kieruje się duchem Ewangelii, która jest Ewangelią Pokoju.  

Przewodniczący w końcowym swym przemówieniu życzy błogosławieństwa Bożego w pracy kościelnej 

wszystkim parafiom i zborom, oraz delegatom w ich życiu rodzinnym i osobistym, i zamyka o godz.14.15 

Zgromadzanie diecezjalne, poczem wszyscy zmówili modlitwę: "Ojcze nasz...".  

 

Protokólant:         Przewodniczący Zgromadzenia Diecezjalnego: 

 

/-/(Ks.diak. H. Sikora)            /-/ (Ks. sen. E. Friszke) 

 

 

 

 

 

 

  



Protokół Zgromadzenia Diecezjalnego Ewang.-Augsb. Diecezji Mazurskiej z dnia 2 kwietnia 1957 roku.  

Obecnych według listy obecności 57 osób, usprawiedliwili swą nieobecność ks. Bogucki oraz  p. Emil 

Dobrzyń z okręgu wyb. Giżycko; z powodu wyjazdu za Odrę lub do Szczecina utracili swój mandat: pp. 

Kipper z okr. wyb. Biskupiec Resz., Faltin z okr. wyb. Kobułty i Neumann z okr. wyb. Ostróda. Ogólna liczba 

osób wg listy - 99.- 

Po nabożeństwie w kościele, które odprawił ks. Wittenberg zebranych na sali delegatów powitał ks. sen. 

Friszke, powołując do prezydium zgromadzenia radę diecezjalną, a zebranie powołało na sekretarza ks. E. 

Bussego z Mrągowa. 

Przewodniczący zgromadzenia diecezjalnego, ks. sen. Friszke przedłożył zebranym porządek dzienny:  

1. zagajenie 

2. sprawozdanie seniora diecezji z działalności ogólnej  

3. sprawozdanie kierownika Domu Opieki dla Dorosłych w Sorkwitach  

4 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

5. przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu diecezji za r. 1956 

6. uchwalenie preliminarza budżetowego diecezji na rok 1957 

7. sprawa wysokości składek kościelnych i opłat za czynności 8. sprawy bieżące  

9. wolne wnioski. 

Porządek dzienny przyjęty został przez zebranych bez dyskusji. Przewodniczący, uznawszy punkt pierwszy 

porządku dziennego za załatwiony, przeszedł do p.2 porz. dz., t.j. do sprawozdania seniora diecezji z 

działalności ogólnej, przekazując na ten czas przewodnictwo ks. konseniorowi Pilchowi. Sprawozdanie 

seniora przyjęte zostało bez dyskusji (zał.1). 

W p. 3. porz. dz. kierownik Domu Opieki dla Dorosłych w Sorkwitach, p. Samulewicz, złożył szczegółowe 

sprawozdania z działalności ogólnej i finansowej tegoż domu, wskazując szczególnie na trudności 

finansowe zakładu przed laty, które powstały na skutek zaszeregowania tego zakładu do rzędu instytucji 

nieuspołecznionych, na skutek czego ubezpieczeniowe składki od personelu wzrosły z 15,5 na 30%, a za 

szereg ubiegłych lat trzeba było płacić powstały w ten sposób różnicę. Zgromadzeni życzliwie wysłuchali 

sprawozdania p. Samulewicza (zał.2). 

W dyskusji nad tym sprawozdaniem senior Friszke podkreślił, że jest to jedyna nasza instytucja 

charytatywna, która przy pomocy otrzymywanych od państwa limitów na utrzymanie jest 

samowystarczalna i nie jest ciężarem dla naszych naczelnych władz kościelnych, ale jest to zasługą 

w wielkiej mierze p. Samulewicza, który wzorowo prowadzonym gospodarstwem rolnym przyczynia się do 

zdobycia potrzebnych funduszów na utrzymanie 45 pensjonariuszy. Przewodniczący akcentuje to, że 

instytucja ta zasługuje na większe, niż dotąd, poparcie finansowe ze strony poszczególnych parafii diecezji 

w formie kolekt, oraz przekazuje wyrazy podziękowania i uznania dla całego personelu zakładu 

z kierownikiem, p. Samulewiczem, na czele. 

p. 4. Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z upoważnienia tejże odczytuje ks. Jagucki (zał.3). W dyskusji 

głosu nie zabrano. 

p. 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu diecezji za r. 1956 odczytał ks. konsenior Pilch (zał.4). Kurator 

diecezji, p. Reinert, zapytuje, które parafie i zbory zalegają ze składkami na cele ogólno-kościelne, 

w odpowiedzi na co wymieniono przykładowo kilka parafii. Ks. Jagucki wyraził ubolewanie, że nie wykazano 

w sposób widoczny w sprawozdaniu ofiar poszczególnych parafii na Dom Opieki w Sorkwitach. 

Przewodniczący zebrania wyjaśnił, że sumy te były traktowane jako przechodnie i dlatego nie zostały 

uwidocznione. Na wiosek ks. Hintza sprawozdanie kasowe za rok 1956 zostało przez zgromadzenie 

jednomyślnie przyjęte.  

p. 6. Przewodniczący zgromadzenia prosi ks. konseniora o odczytanie projektu preliminarza budżetowego 
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diecezji na rok 1957 w formie uchwalonej przez radę diecezjalny. Ks. Pilch, konsenior, daje swój wstęp, 

mówiąc między in.: „nasz Kościół na Mazurach w ostatnich latach przechodzi swój czas pasji, cierpienia. Jak 

Chrystus cierpiał od swoich, tak i Kościół nasz cierpi od swoich”. W dalszym ciągu wyraża on przekonanie, 

że repartycja składek na rzecz Konsystorza jest dla diecezji mazurskiej krzywdząca, gdyż mimo ubytku ludzi  

repartycja pozostała w wysokości zł. 56.700,- jak przed laty, kiedy było znacznie więcej ludzi w diecezji, 

nawołując zebranych, by się co do tej sprawy wypowiedzieli przed odczytaniom projektu preliminarza. Ks. 

Narzyński prosi o podanie konkretnych liczb zaprojektowanego preliminarza budżetowego. Ks. Otello 

wypowiada myśl, że przy takim stawianiu sprawy mogłoby się wydawać, że Konsystorz sam wyznacza 

dowolne sumy, z którymi nie wiadomo, co robi. Ks. Jagucki uważa, że nadużyto słowa ”pasja”, „męka”, 

łącząc je z pieniędzmi na repartycję. Ks. Sczech stawia wniosek w sprawie formalnej: naprzód przedstawić 

projekt preliminarza, a potem dyskutować. Ks. Pilch przedstawia projekt preliminarza, uchwalony przez 

radę diecezjalną (zał.5). Przewodniczący zebrania podaje do wiadomości, że projekt ten przy obecności      

3-ch członków rady diecezjalnej nie uzyskał jednomyślnej uchwały, a Konsystorz, dowiedziawszy się o tak 

znacznym obniżeniu repartycji na cele ogólno-kościelne, domagał się pisemnie utrzymania repartycji 

w wysokości składki zeszłorocznej. Trudności finansowe diecezji w roku ubiegłym były wielkie, a jeszcze 

większe będą niewątpliwie w roku bieżącym. Z danych statystycznych na dzień 31.XII.56 r. wynika, że liczba 

wiernych w diecezji zmniejszyła się w porównaniu ze stanem zeszłorocznym o około 4 tys. dusz, to znaczy, 

że ubytek ludnościowy na 1.1.57 r. wynosi 10% w stosunku do roku poprzedniego, a co zatem idzie rada 

diecezjalna może brać za podstawę do obliczenia składek na cele ogólno-kościelne w r.1957 tylko 40 tys . 

dusz, a nie, jak w r.1956, 44 tys. dusz. Konsystorz wynikające stąd trudności rozumie, i pragnie przyjść 

z pomocą finansową, gdy zajdzie potrzeba, ale pragnie, by re partycja w wysokości zł. 56.700,- została 

zachowana, gdyż redukowanie tej składki w jednej diecezji może pociągnąć za sobą podobne przykłady 

w innych diecezjach, co mogłoby się przyczynić do załamania się całej gospodarki kościelnej w Warszawie. 

Naszej diecezji, mimo podwyżki składki na ten cel z zł 1,90 na zł 2.- od duszy, w obecnych warunkach 

trudno byłoby przyjąć pełne zobowiązania do wypłacenia Konsystorzowi sumy zł 56.700 ,- gdyż po 1.1.57 r. 

wyjechało jeszcze wiele ludzi, odpływ jest nadal zjawiskiem permanentnym, a pewien % ludzi, obecnych 

jeszcze w diecezji, ogarnięty paniką wyjazdową, składek kościelnych nie płaci. W ten sposób normalna 

gospodarka finansowa została poważnie zachwiana, a nie wiadomo, co będzie za dalszych kilka miesięcy. 

Reasumując to, przewodniczący zgromadzenia dochodzi do wniosku, że należałoby repartycję obniżyć co 

najmniej o 10%, pozostawiając dotychczasowy sposób układania preliminarza, co przy dalszym potrąceniu 

5% za inkaso, dałoby sumę o około 15% mniejszą od wyznaczonej przez Konsystorz,  t.j. 48.500,- zł. 

Ponieważ jednak nieustający pęd do emigracji wróży dalszy poważny ubytek w składzie ludnościowym, 

a tym samym istnieje poważne ryzyko co do wykonania preliminarza budżetowego w roku bieżącym, 

przeto słuszne byłoby ustalenie zasady, że 60% wszystkich dochodów z tyt. składek z parafii przeznacza się 

na Konsystorz, a 40% – na diecezjalne potrzeby personalne i organizacyjne, poczem przewodniczący 

przedstawia zgromadzeniu swój projekt, odmienny od projektu rady diecezjalnej (zał.6). Wywiązała się 

dyskusja, w której głos zabierali: ks. Sczech oświadczył: obecnie, gdy zostaliśmy tak szczegółowo 

poinformowani o sytuacji gospodarczej diecezji, uważam w zasadzie obydwa projekty za zbieżne, choć 

w różny sposób realizowane. Radzę przyjąć projekt przedstawiony przez ks. sen. Friszkego. Zamiast długiej 

dyskusji nad tym punktem zebranie powinno się wypowiedzieć w sprawie majątków kościelnych. Ks. 

Jagucki uważa pierwszy projekt za niebezpieczny, zakrawający na pewnego rodzaju anarchię w ogólnej 

gospodarce kościelnej, i popiera projekt przedstawiony przez seniora diecezji. Obydwa wnioski, zatem 

projekt rady diecezjalnej oraz projekt seniora diecezji, poddano pod głosowanie, gdyż pierwszy projekt 

w toku dyskusji nie został wycofany. Wynik głosowania: za projektem rady diecezjalnej wypowiedziały się 2 

głosy, przeciw projektowi – 42 głosy, wstrzymało się od głosowania 12 osób, tym samym projekt rady 



diecezjalnej upadł; za projektem seniora diecezji wypowiedziało się 44 osób, przeciw – 1, wstrzymało się od 

głosu 11 osób. Tym samym projekt drugi preliminarza budżetowego przyjęto większością głosów.  

p. 7. Ks. Sczech proponuje po krótkiej dyskusji, by tej sprawy na dzisiejszym zebraniu nie przesądzać, 

a wybrać komisję, która przygotowałaby w sprawie wysokości składek kościelnych i opłat za czynności 

odpowiednie wnioski na następne zgromadzenie. Z pośród zebranych padały głosy, że rady parafialne 

poszczególnych parafii stosownie do potrzeb powinny mieć możność ustalania na  prz. opłat za czynności, 

zatem pewna elastyczność powinna być dopuszczalna. Uznając słuszność tych wywodów Zgromadzeni e 

ustala, że należy powołać na dzisiejszym zebraniu komisję, która ustali pewną taksę opłat, która w formie 

zalecenia zostanie przesłana wszystkim radom parafialnym i zborowym diecezji. Do komisji powołani 

zostali: członkowie rady diecezjalnej, ks.ks. Sczech, Cybulla, Otello, pp. Jeromin z Nawiad, Rogalla Heinz ze 

Szczytna, Rogalla Ernest z okr. wyb. Jedwabno, obecnie zamieszkały w Romanach, Liszewski z okręgu wyb. 

Rybno, Bahl z Mrągowa, Fladda Willi z okr. wyb. Pasym.  

p. 8. Przewodniczący zgromadzenia nawiązuje do wniosków, wysuniętych przez dwóch świeckich członków 

rady diecezjalnej na zebrani dnia 23 października r. 1956, by dopuścić stosowanie języka niemickiego 

w nabożeństwach na Mazurach. Uchwały na zebraniu rady diecezjalnej nie powzięto, gdyż przek racza to jej 

kompetencje. Na wniosek ks. biskupa Kotuli odbyła się w Olsztynie dnia 6 listopada ub. roku narada, 

w której oprócz ks. bpa Kotuli wzięli udział. ks.ks. Friszke, Jagucki, Busse, Sczech oraz inż. E. Leyk. Celem tej 

narady było ustalenie linii i sposobu załatwienia tej sprawy, choć przez różnych uczestników tej narady 

wypowiedziane zostały dezyderaty, które znalazły częściowo odbicie w memoriale, złożonym przez 

naczelne władze Kościoła Ewang.-Augsb. w sprawie Mazur w Urzędzie do Spraw Wyznań w Warszawie. 

Ponieważ na naradzie dnia 6 listopada ub. roku przypuszczano, że nie można czekać do najbliższego 

zgromadzenia diecezjalnego, ani go dla tej sprawy specjalnie zwoływać, a szybko działać, zatem grono 

osób, zebranych na naradzie, postanowiono uznać za komisję, która przeprowadziłaby rozmowę 

z czynnikami państwowymi, skoro ku temu zaistnieje tylko możliwość, przyczem dokooptowano do tej 

komisji kuratora diecezji p. Reinerta. Niestety, do takich rozmów nie doszło z różnych powodów, ale 

obecnie już poczyniono przygotowania do tego rodzaju spotkania z przedstawicielami władzy państwowej. 

W dyskusji nad tym punktem zabrał głos ks. Sczech, który oświadczył, że dnia 6 listopada ub. roku zaznaczył 

to, iż gotów byłby wejść w skład tej komisji, jeśli zgromadzenie diecezjalne ją uzna. Ks. Sczech na 

dzisiejszym zgromadzeniu sprawę tę daje pod rozwagę zgromadzeniu. Ks. Cybulla wspomina o różnych 

zarzutach, jakie słyszał w terenie "sprawa językowa dawno byłaby załatwiona, gdyby nie wy, księża”. Ks. 

Cybulla wypowiada zdanie, że – o ile wie – komisja ta nie ma przygotowanego żadnego materiału i jeszcze 

ani raz nie była zwołana, choć przeprowadzona ankieta niewątpliwie dała sporo materiału, a sprawa 

językowa jest najbardziej bolesną, i to jest prawdziwa pasja naszego ludu, że nie załatwia się jego 

postulatów.  

Ks. Narzyński wypowiada się w tym sensie, że były wezwania, aby księża  nadsyłali materiały i wnioski. 

P. Fladda Willi z Pasymia mówi o tym, że przez 12 lat było nam tu bardzo ciężko, przyczem wskazuje na 

liczne przykłady pijaństwa, złodziejstwa i chuligaństwa, utrudniającego życie, dalej – że kościoły są puste, 

gdyż nie ma tam prawdziwej czci i poszanowania dla tego, co było nasze. W sprawach językowych jest tylko 

jedna rada: trzeba zdecydowanie wystąpić do władz.  

P. Jeromin z Nawiad wspomina o tym, że gdy był w Warszawie, zapytany został przez Ks. Bpa Kotulę."Co się 

u was dzieje, dlaczego ludzie wyjeżdżają”, a on na to odparł : "Cóż mają robić, jeśli nic nie rozumieją, gdy 

pójdą do kościoła". 

Przewodniczący zgromadzenia przyznaje, że szczegółowego opracowania programu nie ma, gdyż nic nie 

było długi czas o tym słychać, czy do takich rozmów z przedstawicielami władz państwowych rzeczywiście 

dojdzie, ale obecnie już jest w toku ustalenie terminu rozmów, zatem zapytuje przewodniczący członków 
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komisji, czy przybędą na wstępną naradę w przeddzień spotkania z czynnikami państw owymi, aby ustalić 

pewną linię. 

Ks. Cybulla stawia wniosek, by dzisiejsze zgromadzenie wypowiedziało się co do wniosku ks. Sczecha: uznać 

komisję z dnie 6 listopada ub. roku, albo ją rozszerzyć, albo wybrać inną.  

P. Rogalla Ernest wypowiada swój sąd: tamta komisja nie jest prawomocną, prawomocną może być tylko 

komisja wybrana przez dzisiejsze zgromadzenie. P. Rogalla Ernest nawiązuje do pewnego szczegółu 

w memoriale, gdzie jest mowa o ujednoliceniu kwestii językowej, i staje na stanowisku, że w różnych 

parafiach mogą być rożne żądania, ale nasze zbory w 100% domagają się wprowadzenia języka 

niemieckiego do nabożeństw.  

Kurator Reinert wysuwa zastrzeżenia odnośnie składu komisji z dnia 6 listopada ub. roku i zapytuje, 

dlaczego w dniu 6 listopada ub. roku nie zaproszono ani jego, ani p. Lorenza Kurta, jako wnioskodawców na 

zebraniu rady diecezjalnej w sprawie językowej dnia 23 października 1956 r. oraz dlaczego do dnia 

dzisiejszego nie zwołano zebrania komisji. 

Ks. Otello wypowiada zdanie, że nie dla języka chodzimy do kościoła, lecz dla wiary, ale komisję trzeba 

wybrać i niech ona opracuje materiały, zanim dojdzie do oczekiwanego spotkania z przedstawicie lami 

władz państwowych.  

Przewodniczący zgromadzenia jest przeciwny wyborowi komisji na dzisiejszym zebraniu, gdyż pora jest 

spóźniona, a trzeba by zarządzić przerwę dla przygotowania list kandydatów, przegłosować je, co może nie 

doprowadzić do żadnego skutku, gdyż różni uczestnicy zebrania już je opuszczają. Poza tym jest on 

przeciwny rozszerzaniu składu osobowego tej komisji, gdyż dokooptowany przez niektórych obecnych 

kandydat może się jednym podobać, drugim – nie, a na głosowanie nie ma już czasu. Nie jest też rzeczą 

wskazaną, by komisja była zbyt liczna, gdyż może to utrudnić jej pracę. 

Abs. teol. Steinhagen proponuje wybór szerszego składu komisji, wzgl. rozszerzenie składu z dnia 

6 listopada ub. roku, z tym, że komisja ta opracuje materiał, a wydeleguje ze swego grona do rozmów 

z władzami szczuplejszą delegację. Myśl ta znalazła oddźwięk, a zebranie powołało bez głosowania komisję 

w składzie. ks.ks. Friszke, Pilch, Jagucki, Sczech, Busse, pp. Reinert, inż. Leyk, Jeromin, Rogalla Ernest, Bahl 

Fryderyk z Mrągowa i Fladda Willi z Pasymia. 

p. 9. Wolnych wniosków nie było. Na tym zebranie zakończono modlitwą Ojcze nasz. 

 

Sekretarz:.   Przewodniczący: 

/-/ ks. E. Busse  /-/ Ks. E. Friszke 

 

 

 

 

  



Sprawozdanie seniora diecezji mazurskiej 

z działalności ogólnej za r.1956. 

W roku sprawozdawczym 1956 diecezji mazurskiej nie było wydarzeń szczególnej wagi. Ten okres naszej 

pracy cechował umiar i równowaga. 

Jak cały nasz Kościół, tak i diecezja nasza stały pod znakiem wyboru naczelnych władz naszego Kościoła, t.j. 

Synodu i jego prezydium, Naczelnej Rady Kościoła itd. Po wstępnych przygotowaniach pod koniec 1955 

roku, które znalazły swój wyraz w wyborczych zebraniach w parafiach i większych zborach delegatów do 

zgromadzenia diecezjalnego, a potem i w samym zgromadzeniu diecezjalnym dnia 20 marca wybrani zostali 

przedstawiciele diecezyj do Synodu. Z naszej diecezji wybranych i zatwierdzonych zostało prawomocną 

uchwałą naczelnych władz Kościoła 9-ciu delegatów świeckich. Są nimi: pp. dr. Ebner Senta z Giżycka, 

Lorenz Kurt ze Szczytna, Frelich Fryderyk z Olsztyna, Koriath Wilhelm z Waplewa k.Pasymia, Reinert Otton z 

Kętrzyna, Jeromir Paweł z Nawiad, Rybuczka Fryc z Rozóg k.Rybna, Jabłonowski Willim z Załusek k.Nidzicy 

i Borowski Kurt z Olecka. Wybrano również zastępców delegatów, którzy już częściowo weszli w posiadanie 

mandatu członka Synodu, a to z powodu rezygnacji p. dr. Ebner, a potem z kolei z powodu rezygnacji p. 

Emila Kuligi z Piszu. Mandat delegata do Synodu otrzymał p. Fryderyk Bahl z Mrągowa. Na wyborczym 

zebraniu księży w Warszawie w listopadzie ub. roku na delegatów duchownych z naszej diecezji wybrano 

ks.ks. Friszkego i Jaguckiego. Wybrany na zgromadzeniu diecezjalnym dnia 20 marca ub. roku skład rady 

diecezjalnej w osobach: ks. konseniora Władysława Pilcha z Mikołajek, p. kuratora Ottona Reinerta 

z Kętrzyna oraz vice-kuratora Kurta Lorenza został zatwierdzony przez naczelne władze Kościoła, i w tym 

składzie wraz z seniorem diecezji rada diecezjalna odbyła w roku sprawozdawczym 2 zebrania: 21.VI. 

i 23.X.1956 roku. 

Gdy chodzi o działalność wewnętrzną diecezji, t.zn. o pracę w parafiach i zborach, nastąpiły pewne zmiany 

personalne. Trzech duchownych, a mianowicie ks.ks. diakoni Dosch, Kunze i Sikora, z dniem 1 października 

ub. roku opuścili swe placówki i zapisali się na studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

w Chylicach k.Warszawy. Ale przybyli inni pracownicy do naszej diecezji: absolwenci tejże Akademii pp. 

Lejczyk Rudolf do Nawiad, Duda Franciszek do Dąbrówna, Wiśniewski Henryk do Zalewa, Komendera Franc. 

do Użranek, ostatnio Steinhagen Lucjan do Działdowa, nie licząc już pracującego od dłuższego czasu 

dojazdowo w Wielbarku p. Henryka Ćmoka. Od 1 lipca ub. roku pracuje w Węgorzewie i przyległych 

zborach repatriant z Niemiec Zach., ks. Emil Żmijewski. W ten sposób mimo zmian w obsadzie personalnej 

w obsadzie parafii i zborów można było uniknąć wstrząsów czy zakłóceń w pracy parafialnej.  

Wzorem lat ubiegłych odbywały się święta misyjne, tygodniowe lub kilkudniowe ewangelizacje przy udziale 

i współdziałaniu księży z sąsiednich parafii. Należy to podkreślić, i uznać jako dodatni objaw naszego życia 

kościelnego i ich żywotności. 

Ale zarazem wypada podkreślić, że tego rodzaju działalności nie widać we wszystkich choćby większych 

parafiach. Senior diecezji z okazji świąt misyjnych lub niezależnie od nich brał udział w różnych 

uroczystościach lub nabożeństwach wizytacyjnych albo zwykłych w 14 wypadkach, i tak: w Zalewie, Olecku, 

Giżycku, Szestnie, Rynie, Nakomiadach, Nawiadach, Wielbarku, Górowie, Bartoszycach, Sorkwitach, 

Wydminach, Zelkach i M. Jerutach.  

Konferencji księży było niewiele w roku sprawozdawczym, ale były one w dniach: 17.1.,  19.VI i 27.XI. 

Na szczególną wzmiankę zasługuje sprawa odbudowy kościoła w Mrągowie. Po wieloletnich nieudanyc h 

próbach, obecnie sprawa ta wkracza w stadium realizacji. Dzięki finansowej pomocy ze strony państwa 

w wysokości zł 60 tys. zł i danym przez nie zezwolenie na częściową rozbiórkę zabytkowego kościoła 

w Garbnie k.Kętrzyna dla wydobycia materiału zdatnego do odbudowy kościoła w Mrągowie, można było 

poczynić pierwsze znaczniejsze już prace w tym kierunku. Na miejscu w Mrągowie znajduje się już wiele 

cennego materiału budowlanego, a dzięki przyznanej przez państwo dalszej dotacji w wys.100 tys. zł. praca 
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niebawem ruszy. Miejmy nadzieję, że kościół w tym roku otrzyma swą konstrukcję dachową. Dokumentacja 

jest zrobiona i zapłacona. 

Już pod koniec roku ub. otrzymaliśmy od władz wojewódzkich i centralnych w Warszawie zapewnienie, że 

również kościół w Rynie zostanie odbudowany. I ta sprawa wkracza na realne tory, gdyż już wkrótce na ten 

cel ma być wyasygnowana przez państwo suma zł  100 tys., a w ślad za pierwszym godnym uznania 

odruchem mają pójść dalsze. Również Konsystorz naszego Kościoła ma udzielić pomocy finans owej na 

odbudowę kościołów, zapewnienia takie przynajmniej istnieją. To zbożne dzieło winno być moralnie 

i materialnie wspierane przez wszystkie parafie i zbory naszej diecezji, szczególnie te, których kościoły 

zostały zachowane mimo wojny, która wywołała tyle zniszczeń.  

Na szczególną wzmiankę zasługuje jeszcze kwestia nauki religii, która po październiku ub. roku doznała 

nowego potraktowania przez władze państwowe, a specjalnie przez Min. Oświaty, które dopuściło do szkół 

naszych księży, im płaci za tę pracę w szkołach. Gdzie z uwagi na małą liczbę dzieci nauka ta nie może się 

odbywać w szkołach, nie ma żadnych przeszkód, by odbywała się w salach parafialnych, kościołach czy 

kaplicach. W każdym bądź razie ze strony czynników państwowych nie ma pod tym względem żadnych 

zakazów lub utrudnień. Toteż nauka ta, jak i nauka dla konfirmantów, oraz praca wśród młodzieży znajduje 

nowe sprzyjające warunki, które winny być wykorzystane i to bez zwłoki i w jak najszerszych granicach. 

Poprawie warunków pracy kościelnej na Mazurach ma też służyć memoriał, który w II połowie ub. roku 

złożony został przez naczelne władze naszego Kościoła w Urzędzie do spraw Wyznań w Warszawie. W 

memoriale wypowiedziano cały szereg postulatów, jak: 

A. stworzenie Mazurom warunków gospodarczych, umożliwiających znaczną poprawę obecnych b. złych 

stosunków bytowych i zachęcenie tą drogą przebywających za granicą rodzin mazurskich do powrotu, 

a przynajmniej dających pewną rękojmię, że pęd do wyjazdu za Odrę ulegnie pewnemu zahamowaniu,  

B. uznać Mazurów za etnicznie polskich pełnoprawnych obywateli, i szybko oraz wszechstronnie usunąć 

wszelkie ich upośledzenie, 

C. powziąć przemyślane decyzje w sprawach językowych i stosować je jednolicie, 

D. uszanować głębokie przywiązanie Mazurów do ewangelicyzmu i najgruntowniej wyeliminować 

jakąkolwiek dyskryminację z tyt. wyznania. W tym celu należy poprzeć w szczególności wysiłki n/Kościoła 

do odzyskania dorobku kościelnego Mazurów drogą właściwego i praworządnego stosowania ustawy z  dn. 

4.VII.47 r. o stosunku Państwa do Kościoła EA oraz dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk 

kościelnych, a w szczególności: 

1. zwrócić Mazurom-ewangelikom ich kościoły, plebanie i inne budynki kościelne, gdzie tego ich potrzeby 

kościelne wymagają, 

2. zwrócić w czynnych jednostkach kościelnych plebanie, zajmowane bądź przez katolików, bądź przez 

jednostki administracji państwowej, spółdzielnie itd,  

3. zezwolić na prowadzenie nauki w plebaniach, kościołach, kaplicach lub innych pomieszczeniach 

kościelnych, 

4. dopomóc dotacjami z Państw. Funduszu Kościelnego i przydziałem materiałów budowlanych do 

odbudowy zniszczonych kościołów, jak w Mrągowie, Rynie itd.  

5. dopomóc n/Kościołowi w prowadzeniu racjonalnej polityki personalnej przy obsadzaniu duchownych 

stanowisk kościelnych przez właściwe stosowanie odnośnego dekretu,  

6. umożliwić tworzenie jednostek kościelnych tam, gdzie są większe skupiska Mazurów, zwracając im 

niezbędne budynki kościelne. 

W tym celu powinna być powołana komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele urzędów 

państwowych i kościelnych, i stworzyć taką sytuację, by Mazurzy poczuli, że Polska Ludowa chce być dla 

nich Matką.  



Od siebie pragnę dodać, że taka komisja ma wkrótce odbyć swe narady. Miejmy nadzieje, że te poczynania 

zostaną uwieńczone dobrym skutkiem.  

Ze smutkiem należy stwierdzić, że do 1.I.rb. mamy poważny % do zanotowania tych, którzy w trybie 

łączenia rodzin, i poza tym też, wyjechali, opuszczając może swe strony rodzinne na zawsze. Jak z danych 

statystycznych na 1.I.br. wynika wyjechało około 10% ewangelików. Te zmiany w ludnościowym składzie 

naszych parafii wywołały tu i owdzie już poważne trudności gospodarcze, pewne zahamowanie życia 

kościelnego, dezorientację i trudności w zaplanowaniu pracy i gospodarki finansowej. Są to niewątpliwie 

niepokojące objawy w naszym życiu kościelnym. O ile sprawa ta w dalszym ciągu rozwijać się będzie po tej 

linii, może można i trzeba będzie mówić o Mazurach, a dotyczy to i Warmii, jako o historycznych pojęciach 

– bez żywej substancji, która nadaje tym pojęciom właściwą treść.  

Na tym nie chcę jeszcze skończyć. Chciałbym raczej zaapelować do członków dzisiejszego zgromadzenia, by 

swą postawą, pracą, zapałem i modlitwą chcieli dopomóc do utrzymania naszych parafii, by to światło 

Ewangelii, rozniecone kiedyś przez Pana Kościoła i na tych ziemiach, jaśniało nadal ku chwale Boga i na 

pożytek ludzi. Taka jest nasza prośba, ale większa jeszcze jest prośba do Boga, by błogosławił ludowi 

i Kościołowi naszemu na tej ziemi mazurskiej, i by w Swej łasce sprawił, aby Kościół nasz na tej ziemi istniał 

i spełniał zadanie, do jakiego powołany został. 

 

/-/ Ks. E. Friszke senior 
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Protokół  

Zgromadzenia Diecezjalnego Ewang. Augsb. Diecezji Mazurskiej z dnia 15 kwietnia 1958 roku w Olsztynie. 

Obecni wszyscy członkowie według listy obecności za wyjątkiem: ks. Pilcha, ks. Stokowskiego, pp. Gustawa 

Dendy, Fryderyka Brom, Gustawa Pawelczyk, Ernesta Rogalli, Gustawa Ewerta, Ernesta Ogrzal, Frydy Jeżek, 

Gustawa Guzewskiego, Ottona Przystawik, Henryka Burdyńskiego, Hermana Salk, Frydy Duchna,  Emila 

Kuligi, Wilhelma Możdżenia, Emila Badorka, Willi Dobleńskiego, Fryca Rybuczki, Gustawa Kloss, Fryderyka 

Demus, Emila Fladdy, Fryderyka Krawelickiego, Jerzego Kletke, Ignacego Piedkos, Edwina Jerat, Alberta 

Siebert, Kurta Lorenz, Hansa Dorka i Edwardu Buszau. 

Zgromadzenia diecezjalne rozpoczęte zostało nabożeństwem w kościele o godz. 10, które odprawił ks. Jan 

Sczech, poczem nastąpiły w sali parafialnej, St. Miasto 1, obrady z następującym porządkiem dziennym:  

1. zagajenie 

2. złożenie ślubowania przez nowych członków zgromadzenia diecezjalnego 

3. odczytanie protokółu poprzedniego zgromadzenia diecezjalnego 

4. sprawozdanie seniora diecezji z działalności ogólnej za r. 1957 

5. sprawozdanie kierownika Domu Opieki dla Dorosłych w Sorkwitach za r. 1957  

6. sprawozdanie komisji rewizyjnej za r. 1957 

7. przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu diecezji za r. 1957 

8. uchwalenie preliminarza budżetowego diecezji na rok 1958 

9. wybór diecezjalnej komisji ewangelizacyjno-misyjnej  

10. wolne wnioski. 

ad 1. Zebranie zagaił ks. sen. Friszke, witając w serdecznych słowach przybyłych księży i świeckich członków 

zgromadzenia diecezjalnego, i stwierdził, że na ogólną liczbę 90-ciu członków zgromadzenia jest 30-tu 

nieobecnych. Na protokolanta zgromadzenia powołany został ks. Franciszek Duda. 

Ad 2. Zgodnie z § 3 Regulaminu Diecezjalnego Kościoła Ewang. Augsb. senior diecezji odebrał ślubowanie 

od nowych członków zgromadzenia, którzy weszli z listy zastępców, wzgl. byli nieobecni na poprzednich 

zebraniach. Ślubowanie złożyło 14 osób, podpisując listę osób, składających ślubowanie.  

ad 3. Ks. sen. Friszke poprosił o odczytanie protokółu ks. Dudę. Na zapytanie przewodniczącego, czy 

w sprawie protokółu istnieją zapytania, ks. Otello zapytywał, czy komisja wybrana w roku ubiegłym 

w sprawie ustalenia norm co do stadek i opłat za czynności coś zdziałała. Przewodniczący wyjaśnił, że 

komisja ta nie została zwołana, gdyż po wakacjach fala wyjazdowa wezbrała do tego stopnia, że 

gospodarka finansowa w parafiach uległa silnym wstrząsom i że w takiej sytuacji nie można podejmować 

wiążących uchwał co do finansowego planowania w parafiach czy zborach, a każda parafia winna mieć 

swobodę w ustawieniu planu gospodarczego. Ks. Otello zapytywał też, co zdziałała druga komisja wybrana 

dla uregulowania spraw majątkowych i językowych w diecezji. Przewodniczący wyjaśnił, że komisja ta 

pracowała dnia 8 kwietnia 1957 r. wypracowując główne zasady co do spraw majątkowych i językowych, 

które w formie dezyderatu zostały następnego dnia przedstawione Prezydium Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Olsztynie przy współudziale nacz. Kiryłowicza z Warszawy. Dezyderaty komisji, która 

delegowała na rozmowy ks.ks. sen. Friszkego, Bussego, pp. Reinerta, Bahla, i W. Fladdę, – nie znalazły 

oczekiwanego oddźwięku, gdyż oświadczono, że prawa majątkowe w myśl dekretu nie mogą być przyznane 

parafiom; zmianę dekretu może przeprowadzić jedynie Sejm. Co do językowych roszczeń obiecano 

przedstawić je Urzędowi do Spraw Wyznań w Warszawie. Ponieważ były próby podjęcia dyskusji na ten 

temat, przewodniczący oświadczył, że to co na ten temat podał, należy traktować jako wyjaśnienie co do 

pewnych punktów zeszłorocznych obrad, ale dyskusji na nowo podejmować nie możemy, gdyż nie jest ona 

porządkiem dziennym dzisiejszego zebrania przewidziana. 

Ad 4. Zgromadzenie wysłuchało z uwagą sprawozdania seniora diecezji z działalności ogólnej za r. 1957. Ks. 



senior podkreślił w swym sprawozdaniu wzmagający się pęd do emigracji wśród Mazurów, co wywołuje 

wstrząsy gospodarcze w parafiach i osłabia puls życia religijnego, nie mówiąc już o niezliczonych 

trudnościach w pracy parafialnej z tego powodu. Straciliśmy 4-ch księży, którzy wyjechali za granicę. 

Sprawozdanie przyjęte zostało ze zrozumieniem. Nikt w tej sprawie głosu nie zabierał. 

Ad 5. Kierownik Domu Opieki, p. Samulewicz, zdał sprawozdanie z życia i pracy pensjonariuszy 

w Sorkwitach za r. 1957, które przyjęte zostało z życzliwością. Ks. Sen. Friszke w nawiązaniu do podanego 

sprawozdania uznał, że diecezja mało czyni dla zabezpieczenia materialnego bytu tego zakładu, ale że 

dzięki energii i sumienności kierownika, p. Samulewicza, zakład ten rozwija się pomyślnie.  

ad 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za r.1957 w imieniu komisji odczytał ks. A. Jagucki, wskazując na 

prawidłowość czynności księgowo-kasowych i wzorowe ich prowadzenie, prosząc zebranie o udzielanie 

Radzie Diecezjalnej absolutorium za r. 1957.  

ad 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu diecezji za r. 1957 podał p. kurator Reinert. Wynika z niego, że 

wpływy wyniosły zł. 92.649,39 przy stracie zł.  1.718,59, gdyż przekroczone zostały wydatki na koszty 

podróży z powodu dwukrotnego wyjazdu delegatów na Synod w r. 1957, jak również na skutek 

zwiększonych kosztów reperacji samochodu. Ponieważ nikt nie zabrał głosu w sprawie sprawozdania, 

przewodniczący zapytuje, czy istnieje sprzeciw w kwestii przyjęcia go. Sprzeciwu nie było, sprawozdanie 

zostaje jednogłośnie przyjęte.  

ad 8. Kurator diecezji, p. Reinert, przedstawia opracowany przez radę diecezjalną projekt preliminarza 

budżetowego na r. 1958, wyrażający się po stronie dochodów i rozchodów ogólną sumą zł. 70.000,- przy 

zastosowaniu stawki w wysokości zł. 2,50 od duszy na cele ogólno-kościelne. Składka ta na r. 1958 uchwałą 

Synodu została obniżona z 56.700,-zł na zł. 25.000,-, ale pozostała do wpłacenia zaległość  w wysokości zł. 

10.670,- po potraceniu 5% za inkaso. Po krótkiej debacie ks. Otello na temat wysokości składek od parafii 

składa wniosek o potwierdzanie jej przez zgromadzenie, a ks. Sczech wnosi o przyjęcie preliminarza 

w przedstawionej formie. W zarządzonym głosowaniu na temat przyjęcia przedstawionego preliminarza 

wszyscy obecni, za wyjątkiem dwóch wstrzymujących się od głosu, przyjęli preliminarz; sprzeciwu nie było. 

ad 9. Po dłuższych wywodach przewodniczącego zgromadzenia na temat celowości powołania do życia 

komisji ewangelizacyjno-misyjnej w diecezji, zgromadzenie zaaprobowało samą myśl, wysuwając 

następujących kandydatów: ks.ks. Jagucki, Busse, Ćmok, pp. Napierski, Jaegerthal i Becker. 

W zarządzonym głosowaniu ujawniona została całkowita jednomyślność, zatem wyżej wymienione osoby 

uznać należy za komisję, mimo jedynego głosu sprzeciwu ze strony kandydata, ks. Bussego. Do powstałej 

kwestii co do wyboru osoby przewodniczącego komisji, czy w łonie samej komisji, czy przez zgromadzenie, 

p. kurator Reinert i ks. Otello proponują wybór przewodniczącego komisji przez zgromadzenie. Wybrany 

został jednogłośnie ks. A. Jagucki ze Szczytna. 

ad. 10. We wolnych wnioskach zabrał głos p. Fladda z Pasymia, ponawiając poruszaną w roku ubiegłym 

kwestię językową. Ks. Bogucki odpowiedział, by księży odsunięto od sprawy uzyskania koncesji językowych, 

co też poparł ks. Kułak, a jeśli zgromadzenie chce wybrać inną komisję, jak to sugerowano, niechaj w jej 

skład wejdą wyłącznie osoby świeckie. Zgromadzenie po wystąpieniu p. Ireny Surowiec z Rynu odstąpiło od 

tego wyboru. Żadnych więc w tym względzie uchwał nie podjęto.  

Wobec wyczerpania porządku dziennego przewodniczący zgromadzenia podziękował zebranym za 

przybycie i życzył wszystkim obecnym błogosławieństwa Bożego w pracy i we wszelkich poczynaniach dla 

utrwalenia bytu parafii i zborów, i zakończył wspólną modlitwy „Ojcze nasz”, zamykając o godz.14 zebranie. 

 

Protokółował:      Przewodniczący zgromadzenia diecezjalnego 

/-/ (ks. F. Duda)                /-/ (Ks. E. Friszke) 
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Sprawozdanie seniora diecezji mazurskiej z działalności za r. 1957. 

Rok 1957 przyniósł wielkie zmiany w całym układzie życia kościelnego naszej diecezji. Zapoczątkowana w r. 

1956 emigracja za Odrę, wzmogła się w r. 1957 tak dalece, że zaczęła budzić niepokój co do dalszych losów 

naszego Kościoła w tej części naszego kraju, gdzie żyjemy i pracujemy. Pewnie, liczne rodziny rozbite 

wskutek wojny, czekały na scalenie: żony wraz z dziećmi, żyjące tu, a mężowie przebywający na Zachodzie, 

pragnęli połączenia z sobą i czekali na nie od r. 1945. Toteż zasadnicze podstawy porozumienia między 

Polskim Czerw. Krzyżem a Niemieckim nie mogły budzić zastrzeżeń. Było ono wynikiem humanitarnego 

podejścia do żywotnych praw człowieka. W wyniku tego porozumienia nastąpi ło łączenie rodzin, pojechali 

ludzie w sile wieku, dzieci, również starcy do swych dorosłych dzieci, szukając w nich zabezpieczenia na 

starość, ale pojechały częstokroć całe rodziny, co do których zasada łączenia rodzin – tak mi się wydaje – 

nie miała właściwie zastosowania. 

Pęd emigracyjny ogarnął szerokie rzesze Mazurów i Warmiaków. Wyludniły się nieraz do połowy całe 

wioski mazurskie, zamieszkałe przez rolników czy rybaków, z miast czy miasteczek odpływali rzemieślnicy 

czy robotnicy. Różne parafie i zbory zmalały w poważnym procencie. Wg dość ścisłych danych w ciągu roku 

1957 utraciliśmy około 15,5 tys. naszych wyznawców, bo jeśli wg danych stat. z dn. 31.12.56 r. liczyliśmy ich 

na 40.322 dusze, to rok później – t.j. 31.12.57 r. mogliśmy się tylko doliczyć 24.746 dusz; zatem ubytek dusz 

w ciągu roku wyniósł ok. 38,6%.  

Jest rzeczą zrozumiałą, że tak poważny ubytek w naszej żywej substancji kość. na terenie naszym musiał 

wywołać poważny wstrząs w całej gospodarce poszcz. parafii i zborów, nie mówiąc już o ujemnych 

skutkach na cały dotychczasowy rytm pracy kość., i tak osłabł puls działalności w stowarzyszeniach kość. – 

w chórach, kółkach młodzieży. Malała liczba ich członków, zmalało zainteresowanie tymi sprawami tu 

i ówdzie wśród tych, którzy jeszcze pozostali. Chciałoby się powiedzieć, że od r. 1957 jesteśmy jako 

organizm, który traci życiodajną krew, a w konsekwencji – wiele ze swej żywotności. Toteż nic dziwnego, że 

to wszystko razem wziąwszy, budziło zaniepokojenie, które wyrażało się nieraz w pytaniu: co będzie dalej? 

Ten pęd do emigracji nie ustał, on istnieje nadal, na skutek czego w I kwartale br. mamy do zanotowania 

dalszy spadek liczby dusz. 

Również co do liczby pracujących tu księży nastąpiły zmiany. Z początkiem 1957 r. mieliśmy ich 29, ale 

wyjechali za Odrę na pobyt stały: ks.ks. diakoni Buchholz, Gollub i Gostomski. Z terenu diecezji wyjechali do 

pracy w inne strony kraju: ks.ks. Narzyński, Cybulla, Sauter i mgr Lejczyk. Wyjechało więc ogółem 7 księży. 

Przybyli do pracy na nasz teren w ciągu r. 1957: ks.ks. Kułak, Turoń oraz mgr Noga. W ten sposób liczba 

pracujących tu księży zmalała efektywnie o 4 osoby. Mamy obecnie 23 księży i 2 nieordyn. pracowników 

kość., a więc razem – 25 osób. Z powodu tych zmian wyłoniła się konieczność poczynienia pers onalnych 

zmian w pracy duszp. w poszczeg. parafiach i zborach. Proces ten jest dość trudny i nie należy go uważać za 

zakończony. Liczymy się z tym, że po ustaniu emigracji trzeba będzie sprawę obsady personalnej załatwić 

ostatecznie tak, by w miarę możliwości wszędzie w zadowalającym stopniu była zabezpieczona opieka co 

do nabożeństw, nauki konfirmantów, religii, pracy w chórach kość. i w kółkach młodzieży, ale też przy 

uwzględnieniu możliwości zagwarantowania materialnego zabezpieczenia księdzu bytu przez parafian. 

Rodząca się samorzutnie w ub. latach inicjatywa organizowania dni misyjnych czy ewangelizacji na skutek 

tych zmian doznała pewnego zahamowania, co – o ile Bóg da – w najbliższej przyszłości ulegnie również 

uregulowaniu, zwłaszcza przez powołanie Komisji Ewangel.-Misyjnej.  

Gospodarka diecezjalna nastręczała dość wielkie trudności, a to z uwagi na to, że różne parafie i zbory nie 

wywiązywały się z nałożonych nań zobowiązań finans. lub nie wywiązały się z nich całkowicie. 

Zakończyliśmy tę gospodarkę w r. 1957 zadłużeniem wobec Konsystorza w wysokości zł. 11.221,-. Szczegóły 

podane zostaną przy sprawozdaniu finansowym. Wypadałoby tu podkreślić ofiarność parafii w Giżycku, 

która wpłaciła składkę za r. 1957 całkowicie, aczkolwiek nałożono jej składkę o paręset wyższą aniżeli 



uprawniała do tego liczba dusz, a to ze względu na spodziewane dochody z dzierżaw, których jednak parafii 

nie dało się zrealizować. 

Na zgromadzeniach lat ubiegł. była poruszana sprawa odbudowy kościoła w Mrągowie, a potem wyłoniła 

się również sprawa Rynu. Co do Mrągowa podkreślano jednomyślnie konieczność odbudowy kościoła. Po 

tej linii poszła inicjatywa Rady Diec., która postanowiła, by ofiary na Fund. Inw. Br. Pom. i GA w r. 1957 

zbierano w naszych paraf. i zb. pod hasłem odbudowy kość. w Mrągowie, o przeznaczenie zebranych sum 

w naszej diecezji na odbudowę tego kościoła. Na ten cel zebrano i przekazano par. w Mrąg. zł 30.075,80. 

(Wartość wykonanych prac – ponad 700 tys. zł.) Dodać należy, że parafia ta poza funduszami własnymi ze  

składek dodatk. w wysokości daleko ponad 200 tys. zł otrzymała kilkakrotnie poważne sumy z funduszów 

Konsystorza, Państw. Fund. Kość. (100.000,- zł) oraz z Świat. Radę Ekumeniczną w wysokości 47.000 zł po 

przeliczeniu na walutę krajową. Sprawa odbudowy kościoła w Rynie utknęła na martwym punkcie, choć 

była żywo dyskutowana i popierana u czynników mogących dać pewną pomoc materialną. Wielka 

dysproporcja między domniemanym kosztem odbudowy, a posiadanymi na ten cel funduszami własnymi 

była powodem zaniechania planu odbudowy, co też było przyczyną negat. ustosunkowaniem się do planu 

odbudowy przedstaw. Św. Fed. Lut., którzy w listopadzie r. ub. byli w Rynie i zapoznali się z sytuacją. 

Ofiary z parafii i zborów na cele charytatywne w roku bież. były b. niewielkie, mają one prawie że tylko 

charakter symboliczny. Na Ewang. Dom Dziecka w Ząbkowicach Śl. zebrano łącznie zł 1271,60; na Dom Op. 

dla Dor. w Sorkwitach zebrano łącznie zł. 820. Na skutek zarządzenia przez Konsystorz kolekty na Fund. 

Styp. i kursy zebrano w paraf. i zb. diec. maz. ogółem zł 3217,35. Zbiórkę kolekt przeprowadzono tylko 

w 23 parafiach i zborach, zatem 71 parafii i zborów nie wykonało zarządzenia Konsystorza, co źle świadczy 

o naszej diecezji, a szczególności o działalności niekt. Rad i księży-admin. Szczegółowe dane zostaną 

przytoczone przy sprawozdaniu finans. 

Minęło 13 lat od zakończenia wojny. W tym okresie ząb czasu zrobił swoje. Liczne budynki kość. wymagają 

reperacji, niektóre – nawet dość poważnej. 44 parafie i zbory zwróciło s ię w roku ub. z podaniem do władz 

nacz. o udzielenie zapomogi na ten cel na ogólną sumę zł 1.261.250,- zł, co dobitnie świadczy o rozmiarach 

szkód [?]. Władze nacz. z braku funduszów nie były w stanie udzielić takiej pomocy, ale czynione bywają 

przez nie starania o uzyskanie pomocy fin. ze Św. Fed. Lut. oraz Państw. Fund. Kość., do którego Rada Diec. 

naszej diecezji zwróciła się również o udzielenie zapomogi na reperację najbardziej zagrożonych obiektów 

w parafiach takich jak Nawiady, Rozogi, Languty i in., nie mających funduszów własnych za usunięcie szkód 

w tak wielkich rozmiarach, choćby z powodu znacznego odpływu parafian za Odrę. Wg otrzymanych 

informacji spodziewana jest też w pewnych granicach pomoc z funduszów Św. Fed. Lut. w nowym jej roku 

budżetowym, który rozpoczyna się 1 maja. Na wzmiankę zasługuje też fakt, że parafia w Szczytnie 

otrzymała zapomogę w wysokości 50 tys. zł na reperację kaplicy cmentarnej i ogrodzenia cment. 

w Szczytnie. 

Na zakończenie pragnę dodać, że Rada Diecezjalna odbyła w roku sprawozdawczym 5 zebrań, konferencji 

księży było – 6, w sesji Synodu w styczniu 1957 r. wzięło udział 8 delegatów świeckich oraz 2-ch księży; 

w sesji majowej w roku ub. uczestniczyło – 6 świeckich członków z naszej diecezji oraz 2 księży. 

 

[Sprawozdanie sporządzone przez ks. sen. E. Friszke w rękopisie] 

 

[Zestawienie protokołów i sprawozdań ks. sen. Edmunda Friszkego sporządzono na podstawie 

zachowanych w Archiwum Diecezji Mazurskiej dokumentów w zbiorze „Zgromadzenia Diecezjalne”] 

 


