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Wykaz skrótów

CHIDNIKO Centrum przechowywania dokumentów najnowszej historii Obwodu 
Kaliningradzkiego (ЦХИДНИКО – Центр хранения исторических 
документов новейшей истории Калининградской области)

GAKO Państwowe Archiwum Obwodu Kaliningradzkiego (ГАКО – Госу-
дарственный Архив Калининградской области)

GARF Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej (ГАРФ – Государс-
твенный Архив Российской Федерации)

KGB Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (Комитет Государственной 
Безопасности)

KGU Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy (КГУ – Калининградский 
Государственный Университет)

MGB Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego (Министерство Госу-
дарственной Безопасности)

MWD Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (МВД – Министерство Вну-
тренних Дел)

OCKW Ogólnozwiązkowy Centralny Komitet Wykonawczy

RGASPI Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Społeczno-Politycznej 
(РГАСПИ – Российский Государственный Архив Социально-
Политической Истории)

RKL Rada Komisarzy Ludowych

RSFRR Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna Republika Radziecka (РФССР 
Российская Федеративная Социалистическая Советская Респу-
блика)
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SDR Rada do Spraw Religii przy Radzie Ministrów ZSRR (Совет по делам 
религии при Совете Министров СССР)

SNK Rada Komisarzy Narodowych (СНК – Совет Народных Коми-
саров)

SRK Rada do Spraw Kultów Religijnych (СРК – Совет по Делам Рели-
гиозных Культов)

SRPC Rada do Spraw Kościoła Prawosławnego (СРПЦ – Совет по Делам 
Русской Православной Церкви) 

UWD Urząd Spraw Wewnętrznych w Obwodzie Kaliningradzkim (УВД – 
Управление внутренних дел по Калининградской Области)

WKN Wszechzwiązkowa Komisja Nadzwyczajna na Łubiance

ZSRR Związek Socjalistycznych Radzieckich Republik (СССР – Союз 
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Ż I Żywot św. Wojciecha Adalberta I

Ż II Żywot św. Wojciecha Adalberta II

SWB Związek Walczących Bezbożników (СВБ – Союз Воюющих 
Безбожников) „agitprom”

KO WORPNZ Kaliningradzki Oddział Wszechzwiązkowego Instytutu do Rozpo-
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Отдел Института распространения Политических и Научных 
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Wstęp

Przedmiotem badań niniejszej pracy jest historia Kościoła rzyms-
kokatolickiego w Obwodzie Kaliningradzkim, w Rosji, od 1945 

do 2009 roku. Ten okres historii został wybrany w związku z tym, że 
w 1945 roku zaczął się nowy, zupełnie odmienny od poprzedniego, 
okres historyczny dla dawnych Prus Wschodnich, obecnego Obwo-
du Kaliningradzkiego. Od 1945 roku dawne Prusy, wraz z ich cen-
trum w Królewcu, stały się częścią Związku Radzieckiego. Jak pow-
szechnie wiadomo, nowa władza radziecka postanowiła zbudować 
na tym terenie wzorcowe, ateistyczne społeczeństwo. Ponadto, mo-
żemy powiedzieć, że z ofi cjalnego punktu widzenia, zamiar ten 
został zrealizowany. Z drugiej jednak strony badania wykazały, że 
nawet w najtrudniejszych czasach prześladowań religijnych istniały 
na tym terenie wiara i religijność. Musimy zawsze pamiętać, że tery-
torium to bardzo długo zostawało zamkniętym, odizolowanym od 
pozostałego kraju, tym bardziej od innych państw i społeczeństw. 
W całym zaś Związku Radzieckim ofi cjalnie mówiło się o tym, 
że jest to kraj świecki. Nie znaczy to jednak, że sprawy zachowań 
religijnych były zupełnie poza zainteresowaniem historyków i in-
nych uczonych. Niestety, musimy jednak stwierdzić, że badań his-
torycznych było bardzo mało. Te zaś, które były, charakteryzujemy 
jako jednostronne, ujmujące rzeczywistość ze strony, w tym czasie 
prawidłowej pozycji, światopoglądu ateistycznego. Jeśli chodzi 
o sam Obwód Kaliningradzki, to sytuacja była podwójnie trudna al-
bowiem to, co dotyczyło tego terytorium, zawsze było związywane 
z pozycją polityczną. Przypuszczamy, że spowodowane to było 
różnymi przyczynami. Jedną z głównych była ta, że w 1991 roku, 
po rozpadzie Związku Radzieckiego, Obwód ten jako część Fede-
racji Rosyjskiej został oddzielony innymi państwami od wielkiej 
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Rosji. Najbliżsi sąsiedzi, Polska i Litwa już wówczas demonstrowali 
swoje dążenie do NATO i Unii Europejskiej. Oczywiście nie można 
było zapominać o historycznym elemencie niemieckim. Mieszkańcy 
Obwodu zaczęli masowo jeździć, zwłaszcza do Polski i na Litwę. 
Tam obserwowali zupełnie inną rzeczywistość religijną. W związku 
z tymi zmianami, obecnie jest zauważalna różnica w podejściu do 
badań dotyczących religijności w porównaniu z czasami poprzed-
nimi. Po pierwsze powstała nowa przestrzeń dla dialogu między 
rosyjskimi i zagranicznymi naukowcami. Ponadto współcześni his-
torycy uzyskali możliwość dostępu do dużej ilości cennych źródeł 
z odtajnionych archiwów i prywatnych kolekcji historycznych. Jed-
nak musimy stwierdzić, że stan badań jeszcze ciągle znajduje się na 
etapie zapoznawania się z tą tematyką. Ponadto zauważa się pewną 
niegotowość społeczeństwa do obiektywnego postrzegania nowej 
wolnej rzeczywistości w sprawach religijnych na tym terytorium. 

Naszą pracę podzieliliśmy na cztery części. Zrozumiałe, że do 
1945 roku Królewiec i Prusy Wschodnie miały zupełnie inną historię 
i dzisiaj mamy inne źródła historyczne. Tych źródeł jest stosunkowo 
dużo i są one dobrze opracowane, i ciekawie przedstawiają rzeczy-
wistość historyczną tej ziemi. Dokładnie jest opisane powstawanie 
biskupstwa sambijskiego, rozkwit katolicyzmu, a potem reformacji. 
Najwięcej na ten temat posiadamy źródeł niemieckich i polskich. 
Stosunkowo mało obiektywnych źródeł na ten temat mamy w języ-
ku rosyjskim1. Pragniemy jednak, dla pewnej odmienności i orygi-
nalności bardziej posługiwać się materiałami rosyjskimi lub tłuma-
czonymi na język rosyjski. Mamy nadzieję zauważyć pewne różnice 
w ocenie historycznej niektórych wydarzeń. W ostatnim czasie po-
jawiają się w Kaliningradzie broszury ukazujące historię tej ziemi, 
w którą na przykład jest wplecione istnienie Kościoła prawosławne-
go. Publikacje te nie posiadają żadnych odnośników. Treść ich za-

1 W roku 1991 w Ośrodku Badań Naukowych Wojciecha Kętrzyńskiego 
w Olsztynie, dyrektorka Muzeum Regionalnego z Kaliningradu z zażenowaniem 
stwierdziła, że „dla nas historia naszego miasta zaczęła się w 1945 roku. Wcześ-
niej, tej historii jakby nie było. Teraz dopiero pojawia się możliwość zapoznawa-
nia się z przeszłością naszej ziemi”.

WSTĘP
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wiera informacje, które nie posiadają żadnych uzasadnień historycz-
nych, stąd nie będziemy się opierali na tego typu materiałach. Inne 
materiały historyczne w języku rosyjskim czasami wyolbrzymiały 
znaczenie, na przykład zakonu krzyżackiego i ukazywały jego hi-
storię jednostronnie – tylko negatywnie. Dość powszechnie zauwa-
żamy, że w historiografi i rosyjskiej sprawy Kościoła katolickiego na 
Zachodzie przedstawiane są często bardzo wybiórczo, jednostronnie 
i w wykrzywionym zwierciadle. My będziemy starali się poszuki-
wać takich materiałów, które w naszej ocenie zasługują na to, że 
posiadają wartość prawdziwą i obiektywną. Jednym z pierwszych 
źródeł w języku rosyjskim, przedstawiającym historię Kościoła sam-
bijskiego jest album: Historia miasta Fuschauzen. Jest to jubileuszo-
we wydanie niemieckie na obchody 600-lecia miasta Rybaki z dnia 
19 sierpnia 1905 roku. Album był wydrukowany w Rybakach w dru-
karni A. Wiłucki. W sto lat później album ten został przetłumaczony 
na język rosyjski przez W. I. Bołuczewskiego i wydany w Kalinin-
gradzie. Bardzo ważnym wydarzeniem historycznym jest wydanie 
w języku rosyjskim w 1994 roku, niestety w bardzo małym nakła-
dzie, książki Fryca Gauze Królewiec w Prusach. Historia jednego 
europejskiego miasta. Na tę pracę będziemy się powoływać często 
w opisie czasów historycznych do 1945 roku. 

Jednak dla nas szczególnie interesująca jest najbardziej niedo-
stępna część historii. Chodzi tu o historię Kościoła w latach 1945 
do 1948. Okres ten obejmuje początek działalność administracji ra-
dzieckiej aż do deportacji ludności niemieckiej i likwidację struktur 
Kościoła katolickiego. Musimy tu dodać, że jest to okres, do badania 
którego materiały są w dużej mierze jeszcze ciągle niedostępne. Do 
chwili obecnej odtajniona i udostępniona do badań została tylko bar-
dzo niewielka część w archiwach państwowych.

W Obwodzie Kaliningradzkim, główne badania i zbiór doku-
mentów przeprowadziliśmy w GAKO – Państwowe Archiwum 
Obwodu Kaliningradzkiego (ГАКО – Государственный Архив 
Калининградской области). Większość dokumentów dotyczących 
spraw kultu religijnego znajduje się w zespole Nr 246. Mowa tu jest 
przede wszystkim o korespondencji pełnomocnika do spraw religii 

WSTĘP
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z liderami duchowieństwa niemieckiego. Dotyczyło to duchownych 
katolickich, protestanckich, jak i przedstawicieli baptystów. Były to 
takie dokumenty jak: 

1. Stan inwentarzowy i rejestracja budynków kultu.
2. Zarządzenia Pełnomocnika dotyczące pozwoleń na sprawowanie 

liturgii.
3. Rejestracja wspólnot religijnych.
4. Rozpatrzenia spraw obywateli zwracających się o otwarcie świą-

tyń. 
5. Korespondencja z Moskwą – z Radą Ministrów i Radą do Spraw 

Religii ZSRR.

W związku z tym, że sprawami deportacji ludności niemieckiej 
w latach 1947–1949 zajmowały się organy spraw wewnętrznych, 
to odpowiednio materiały dotyczące interesujących nas spraw 
znajdujemy w archiwach UWD Urząd Spraw Wewnętrznych 
w Obwodzie Kaliningradzkim (УВД – Управление внутренних 
дел по Калининградской области). Z tego archiwum, które tyl-
ko w niewielkiej części jest odtajnione zebraliśmy następujące 
dokumenty:

1. Spis obywateli ludności niemieckiej.
2. Porządek i numery deportacji.
3. Numery transportów, wagonów i ilości deportowanych.

Jednym z najważniejszych źródeł nas interesujących jest 
GARF – Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej (ГАРФ – Го-
сударственный Архив Российской Федерации). W tym archiwum 
częściowo odtajniony jest zespół Nr 6991, zawierający również na-
stępujące dokumenty:

1. Postanowienia, zarządzenia, rekomendacje i korespondencja 
SRPC – Rady do Spraw Kościoła Prawosławnego (СРПЦ – Со-
вета по делам Русской Православной Церкви).

2. Dokumenty SRK – Rady do Spraw Kultów Religijnych (СРК – 
Совет по делам религиозных культов).
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Dokumenty SDR – Rada do Spraw Religii przy Radzie Ministrów 
ZSRR (Совет по делам религии при Совете Министров СССР). 
Tam znajdują się również dokumenty dotyczące grupy wyznaniowej 
katolików, tak na terenie Rosji, jak i Obwodu Kaliningradzkiego. 
Także dokumenty dotyczące współzależności ZSRR i Watykanu. 
W historiografi i znajdujemy również zsyłki jeszcze na kilkadziesiąt 
takich dokumentów. Istnieją jeszcze inwentarze nr 2, 4 i 6 – niestety 
i te dokumenty nie są dobrze opisane.

Bardzo ważnym dla nas źródłem było RGASPI – Rosyjskie 
Państwowe Archiwum Historii Społeczno-Politycznej (РГАСПИ – 
Российский Государственный Архив социально-политической 
истории). W tym archiwum znajdują się najważniejsze dokumenty 
nas interesujące. Są one jednak rozrzucone w bardzo różnych tecz-
kach państwowych i partyjnych instytucji, które czasami przypadko-
wo zajmowały się tematami religii. Dla spraw związanych z religią 
istnieje specjalny zespół nr 606. Twórcą tego zespołu archiwalnego 
jest Akademia Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym KPZR 
(KPSS), a także Instytut Ateizmu Naukowego.

Kolejnym źródłem jest CHIDNIKO – Centrum przechowywa-
nia dokumentów najnowszej historii Obwodu Kaliningradzkie-
go (ЦХИДНИКО – Центр хранения исторических документов 
новейшей истории Калининградской области.)

Na bazie tego archiwum przygotowaliśmy zwłaszcza rozdział 
„Formy ateizacji”. Tu właśnie zebrane są dokumenty propagandy 
ateistycznej w Obwodzie Kaliningradzkim od początku lat 50-tych 
do połowy lat 80-tych XX wieku. 

Oprócz dokumentów archiwalnych nieocenioną pomocą w bada-
niu tego tematu okazały się wspomnienia liderów kościoła luterań-
skiego i katolickiego – pastora Linka i ks. Hoppe.

W dużej części strukturę badań zbudowaliśmy na połączeniu 
konkretnych faktów potwierdzonych konkretnymi dokumentami ze 
wspomnień pierwszych przesiedleńców. W związku z tym, bardzo 
często opieraliśmy się na bardzo interesującej pracy Prusy Wschod-
nie oczyma radzieckich przesiedleńców, wydanej w 2003 roku przez 
Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu Kaliningradzkiego. Są to 
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wspomnienia ludzi, którzy przybyli na pruską ziemię po zakończe-
niu wojny z różnych zakątków Związku Radzieckiego. Ich opowia-
dania dopełniają dokumenty tego czasu. Dzięki tym wspomnieniom 
możemy prześledzić różne etapy zasiedlania Obwodu Kaliningradz-
kiego. Znajdujemy tam także informacje o życiu Niemców, o rela-
cjach radzieckich i niemieckich ludzi wierzących i o przejawach ich 
religijności. 

W pracy zastosowaliśmy ankietowe pytania kaliningradzkich 
katolików o przejawach kultu i religijności w czasach radzieckich. 
Na podstawie tej ankiety można było również przedstawić proce-
sy migracyjne wspólnoty katolickiej Obwodu Kaliningradzkiego. 
Rezultat tych badań stał się podstawą dla informacji zawartych 
w III rozdziale. W tym rozdziale mowa będzie o przejawach kultu 
religijnego w latach 1950–1991, to jest w okresie pełnej ateizacji 
Obwodu Kaliningradzkiego. Podstawowym źródłem informacji dla 
tego rozdziału będą dokumenty z archiwów GAKO i GARF. Jednak 
musimy zauważyć, że najważniejsze dokumenty dotyczące działal-
ności i inicjatyw radzieckich katolików z archiwum kaliningradz-
kiego zostały przekazane do Moskwy, szczególnie do GARF. Tam 
udało się nam wyjaśnić o inicjatywnej grupie katolików Obwodu 
Kaliningradzkiego, którzy w 1946 roku próbowali zarejestrować 
wspólnotę katolicką. W czwartym rozdziale badamy podstawowe 
aspekty odrodzenia się chrześcijaństwa i rekonstrukcję struktur, 
zwłaszcza Kościoła katolickiego. Tu także korzystamy z dokumen-
tów GAKO, gdzie zachowały się sprawozdania regionalnej admi-
nistracji do rządu rosyjskiego z sytuacji religijnej od 1990 roku 
do naszych dni. Powołując się na statystykę i wywiad, przeprowa-
dzamy także krótki przegląd odrodzenia i powstawania Kościoła 
prawosławnego na Ziemi Kaliningradzkiej. Rozdział czwarty po-
święcony jest przede wszystkim kościołowi katolickiemu po 1991 
roku, jego działalności duszpasterskiej, charytatywnej i wydaw-
niczej. W tej części źródłem informacji są często ludzie, którzy 
brali udział w tych wydarzeniach. Od roku 1994 systematycznie 
korespondowano z Katolicką Agencją Informacyjną w Polsce, in-
formując o wydarzeniach religijnych w Obwodzie Kaliningradz-
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kim. Korespondencje te stanowią ciekawy materiał faktografi czny 
kościoła kaliningradzkiego. 

Pozostała jeszcze do wyjaśnienia dość skomplikowana sprawa 
nazewnictwa geografi cznego, gdyż dla większości miejscowości ist-
nieją i są często używane cztery różne określenia: niemieckie, pol-
skie, litewskie i rosyjskie. W tej sytuacji przyjęto następującą zasa-
dę, że dla opisu przedstawiającego sytuację do 1945 roku stosowano 
nazwy spolszczone i tradycyjnie używane w Polsce, a w przypad-
ku nich braku, nazwy niemieckie, zawsze jednak przy pierwszym 
użyciu podano w nawiasach nazwę niemiecką. Natomiast dla opi-
su po 1945 roku używano obecnie obowiązujących nazw rosyj-
skich i tylko przy pierwszym użyciu podano w nawiasach nazwę 
polską i niemiecką. 
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ROZDZIAŁ I

Kościół na terenie Sambii 
i w Rosji 

od XIII do XX wieku





1. Kościół katolicki w Sambii 
    do początku XVI wieku 

O koło 940 roku Sambią zawładnął Chakon, nabożny syn pier-
wszego króla chrześcijańskiego Danii. Duńskie władanie 

oznaczało także przyniesienie chrześcijaństwa na tę ziemię. Zgodnie 
z informacją historyka Adama z Bremy – w Sambii uroczyście ob-
chodzono dzień św. Olafa, który przypadał na 20 lipca. W 961 roku 
do Sambii przybył misjonarz biskup Adalbert Magdeburski1.

Pierwszym chrześcijańskim misjonarzem-męczennikiem na zie-
mi pruskiej został Słowianin – św. Wojciech Adalbert (Wojciech 
Sławnik 956 – 23 kwietnia 997). Na bierzmowaniu, którego doko-
nał biskup Adalbert Magdeburski, otrzymał imię Adalbert. Wojciech 
pochodził ze sławnej rodziny czeskiej, urodził się w miejscowości 
Libice w Czechach. W wieku 16 lat ukończył magdeburską szkołę 
katedralną. Został kapłanem, a potem biskupem w Pradze2. W 997 
roku razem z Boguszem-Benedyktem i Radzimem Gaudentym 
został skierowany do działalności misyjnej do Prus3. Najbardziej 
prawdopodobnym miejscem wysadzenia misjonarzy była Sambia 
koło Fischausen, współczesnego Primorska, obecnie odwód Kali-
ningradzki4. Prusowie zadali przybyszom pytania: skąd są i po co 
przybyli? Odpowiadając na pytania św. Wojciech powiedział: „Z po-
chodzenia jestem Słowianinem, nazywam się Adalbert, z powołania 

1 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), Gołdap–Giżycko–Ełk, 
1994, s. 22.

2 Католическая Энциклопедия, T. 1, Москва, 2002, s. 78–80, 1334; Ка-
толическая Энциклопедия, T. 2, Москва, 2005, s. 685; Е. Стецкевич, Войцех 
Адальберт, Калининград 1999, s. 51.

3 Католическая Энциклопедия, T. 1, s. 78–80, 1334; Католическая Эн-
циклопедия, T. 2, s. 685; Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, s. 51.

4 Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, s. 54; Z. Mazur, Diecezja Sambijska 
(Szkic do dziejów), s. 22. 
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zakonnik. Kiedyś wyświęcony na biskupa, teraz z obowiązku jestem 
waszym apostołem. Przyczyną naszej podróży jest wasze zbawie-
nie, abyście porzuciwszy głuche i nieme bałwany, uznali Stwórcę 
waszego, który jest jedynym Bogiem i poza którym nie ma innego 
Boga. Abyście, wierząc w Jego imię, mieli życie i żebyście zasłużyli 
na zażywanie w niebie niebiańskich rozkoszy w wiecznych przybyt-
kach” (Ż. I, 28)5. A oto jak tę scenę (odpowiedź Świętego na pyta-
nia Prusów) opisuje Brunon z Kwerfurtu: ,,Z kraju Polan, w którym 
sąsiedni Bolesław chrześcijańskie sprawuje rządy, przychodzę do 
Was dla waszego zbawienia, jako sługa tego, który stworzył niebo 
i ziemię, morze i wszystkie istoty żyjące. Przychodzę, aby was wy-
swobodzić z mocy diabła i z otchłani straszliwego piekła. Abyście 
poznali swego Stwórcę, zaniechali bezbożnych obrzędów, wyrze-
kli się do śmierci wiodących dróg wraz z ich bezwstydem, i aby-
ście obmyci w kąpieli zbawienia stali się chrześcijanami w Chry-
stusie, mając w nim odpuszczenie grzechów i wieczne królestwo 
w niebie” (Ż. II, 25)6.

Miejscowi kapłani pogańscy, przeczuwając zapewne zagroże-
nie ze strony nowej religii, która mogła pozbawić ich zwolenni-
ków, wypowiadali wiele zabobonnych obaw. W celu wywołania 
silnego wrażenia na ludności przekonywali, że bogowie zemszczą 
się, jeśli zostanie zdradzona ich religia i prawa ich plemion. 
„Z powodu tych ludzi, mówią, ziemia nie wyda urodzaju, drze-
wa nie będą owocować, nie będzie się rodzić nowe bydło, a stare 
zdechnie. Precz, precz z naszej ziemi! Jeśli nie oddalicie się jak 
można najdalej, zginiecie nędzną śmiercią, w strasznych mękach” 
(Ż. II, 25)7. Ale wygnani przez Prusów misjonarze postanowili jed-
nak kontynuować swoje dzieło na tych terenach8. Zostali wysłani 
łodzią na drugi brzeg (prawdopodobnie Zalewu Wiślanego). Przez 
kilka dni nie wiedzieli, co robić. Zdecydowali się na wyjazd do 
Polski, a tam postanowili przygotować się do powrotu do Prus. Za-

5 Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, s. 59.
6 Tamże, s. 60.
7 Tamże, s. 60, 62.
8 Tamże, s. 63, 64.
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decydowali, że zmienią swój wygląd zewnętrzny, zapuszczą brody, 
zmienią odzienie. W dniu 23 kwietnia misjonarze wstali bardzo 
wcześnie i wyruszyli w kierunku zachodnim. Gdy słońce było już 
wysoko, postanowili odprawić Mszę św. Nabożeństwo odprawiał 
Gaudenty, a Wojciech Adalbert i Bogusza przyjmowali Komunię 
Świętą. Prawdopodobnie odbywało się to w miejscu kultu pogań-
skiego, w gaju, do którego wstęp mieli tylko pogańscy kapłani, 
żeby odprawiać swoje obrzędy. Nasi bohaterowie, nie wiedząc 
o tym, nieumyślnie dokonali z punktu widzenia pogan, poważnego 
przestępstwa. Prusowie, ujrzawszy to z daleka, pobiegli do miasta, 
aby powiadomić kapłanów o tym, że święty las został skalany9. 
Znajdujący się w mieście (być może było to Truso) kapłani dowie-
dzieli się, że w świętym lesie pojawili się jacyś obcy, wśród nich 
jakiś dziwnie ubrany człowiek. Odprawiali jakieś swoje obrzędy: 
wymachiwali rękoma, śpiewali, kłaniali się i klękali na kolana. 
W ten sposób skalali oni miejsce, na którym tylko kapłan Sikko 
mógł składać ofi ary bogom i w imieniu współplemieńców rozma-
wiać z nimi. Wszyscy zrozumieli, że taki postępek nie może nie 
być ukarany, aby nie spowodować gniewu bogów. Kapłan zebrał 
uzbrojonych ludzi, żeby rozprawić się z winowajcami. Cała gru-
pa szybko udała się do świętego lasu, lecz misjonarzy tam już nie 
było. Poganie znaleźli ich śpiących w odległości lotu strzały od 
miejsca, gdzie się modlili. Gdy zmęczeni misjonarze spali, rzucili 
się na nich rozwścieczeni poganie i związali ich. Św. Wojciech 
Adalbert, stojąc naprzeciw Radzima Gaudentego i Bogusza-Bene-
dykta, zwrócił się do nich takimi słowy: „Bracia, nie smućcie się! 
Widzicie, że my cierpimy w imię Pana, którego doskonałość wyżej 
wszelkich cnót, niedoścignione piękno, nadzwyczajna siła, niezwy-
kła dobroć. Cóż może być piękniejsze i odważniejsze, niż oddanie 
życia za umiłowanego Chrystusa?” (Ż. I, 30)10. Biskup rożnił się od 
braci nie tyko ubraniem, ale i tym, że w chwili grozy miał odwagę 
podnosić swój głos. Spowodowało to jeszcze większy gniew kapła-

 9 Tamże, s. 66.
10 Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, s. 68–69.
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na. Nie dyskutując, kapłan po raz pierwszy uderzył z nienawiścią 
św. Wojciecha Adalberta. Jan Canaparius w Pierwszym Żywocie 
tak opisał to wydarzenie: „Z rozwścieczonego tłumu wyskoczył 
porywczy Sikko i ze wszystkich sił wymachując potężną włócznią, 
na wylot przebił jego serce. Ponieważ był on kapłanem i przywód-
cą, pierwsze uderzenie zadał jakby z obowiązku. Następnie zbiegli 
się pozostali i zadając mu uderzenia, nasycili swój gniew. Sączy 
się szkarłatna krew z ran na bokach, a on stoi, modli się i wznosząc 
oczy i ręce do nieba, kreśli znak krzyża, i zanosi modlitwę do Boga 
o zbawienie swojej duszy, i swoich prześladowców”11. Zabity zo-
stał tylko jeden z misjonarzy, zdarzyło się to w piątek, w południe 
w dzień św. Jerzego, 23 kwietnia 997 roku12. Ciało Świętego zosta-
ło wykupione od Prus przez króla polskiego Bolesława Chrobrego 
i złożone w katedrze w Gnieźnie. Wojciech Adalbert został kanoni-
zowany w 999 roku w Rzymie. Było to 55 lat przed podziałem koś-
cioła chrześcijańskiego na katolicki i prawosławny. Na kanonizację 
przygotowano dokładne dane o życiu i śmierci męczennika13. 

Kult św. Wojciecha Adalberta w Sambii obecny jest od daw-
na i związany z wieloma miejscowymi tradycjami. Miejsce kultu 
św. Wojciecha Adalberta, (wielu historyków uważa, że to miej-
sce śmierci), które nazwano Sankt-Adalbert (następnie Tenkit-
ten, a obecnie Bieregowoje), zawsze było miejscem pielgrzy-
mowania chrześcijan. Ofi arę Świętego opisywało wielu autorów, 
w tym również i jemu współcześni. Krzyżacki zakonnik Mikołaj 
Jeroszyn (pochodzący z terytorium Prus – Sambii) w połowie 
XIV wieku napisał nawet poemat – Żywot św. Wojciecha Adal-
berta. 

Duński król Kanut Wielki (zięć polskiego króla Bolesława Chro-
brego) podporządkował Sambię i władał nią od 1014 do 1035 roku. 
Kazał wybudować na miejscu przyszłego Tenkitten kaplicę św. Woj-

11 Tamże, s. 69.
12 Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, s. 54, 70; Z. Mazur, Diecezja Sambij-

ska (Szkic do dziejów), s. 34.
13 Католическая Энциклопедия, T. 1, s. 78–80, 1334; Католическая Эн-

циклопедия, T. 2, s. 685; Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, s. 75.
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ciecha Adalberta. Tak więc, już od początku XI wieku było to miej-
sce najbardziej gorliwego kultu świętego.14 

Od 1209 do 1216 roku główną rolę w chrystianizacji Prus odegrał 
Krystian, który przybył z klasztoru z Oliwy. Ostatecznie udało się 
mu nawrócić na chrześcijaństwo Prusaków z Pomezanii, zamieszku-
jących prawy brzeg Wisły15. 

W 1210 roku król duński Waldemar II ponownie zawładnął Sam-
bią. Dania wysoko ceniła działalność cystersów i pomogła cyster-
skim klasztorom Pomorza zorganizować nową misję pruską16. 

18 lutego 1216 roku stolica apostolska naznaczyła pierwszego 
misyjnego biskupa Prus, Krystiana. Poganie pruscy organizowali 
napady na chrześcijan-neofi tów i misjonarzy w Prusach. Papież Ho-
noriusz wezwał chrześcijan do obrony nowo nawróconych Prusów. 
Zorganizował w 1222 roku krucjatę przeciwko poganom, którą po-
wtórzono w 1223 roku. W tych krucjatach udział brali polscy książę-
ta: Konrad Mazowiecki, Leszek Wielki Krakowski, Henryk Brodaty 
Śląski, Świętopełk Pomorski. Niestety, krucjaty te nie przyniosły 
sukcesów17. W roku 1224 pogańscy Prusowie zniszczyli kościoły 
i wypędzili biskupa Krystiana18.

W 1226 roku zakon krzyżacki przyjął od księcia Konrada Mazo-
wieckiego zaproszenie do osiedlenia się nad Bałtykiem. Krzyżacy 

14 Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, s. 81, 82; Z. Mazur, Diecezja Sambij-
ska (Szkic do dziejów), s. 25.

15 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne 
i kościelne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowaka, Toruń 2000, s. 68; А. Б. Губин, 
В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края), 
Калининград 1991, s. 21.

16 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 36, 41.
17 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 36; Католическая 

Энциклопедия, T. 2, s. 685–686; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach, 
Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 68; 
К. К. Лавринович, Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк, Ка-
лининград 1991, s. 8; J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Warszawa, 
1989, s. 129.

18 А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По стра-
ницам истории края), s. 22.

KOŚCIÓŁ NA TERENIE SAMBII I W ROSJI OD XIII DO XX WIEKU



28

potajemnie zapewnili sobie gwarancje cesarza niemieckiego Fryde-
ryka II, który zalegalizował ich państwo. Zastrzeżono, że wszystkie 
terytorialne zdobycze ziemi Prusów będą przekazane na własność 
zakonu19. Książę Konrad Mazowiecki zaprosił ich na Ziemię Cheł-
mińską, ale zarówno z tej ziemi jak i władzy nad nią nie zrezygno-
wał. W zamian za to, Krzyżacy zobowiązali się bronić Mazowsze 
przed napadami pogańskich Prusów20. Krzyżacy sfałszowali doku-
menty i w ten sposób przywłaszczyli sobie Ziemię Chełmińską na 
„wieczne władanie”21. 

19 J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Warszawa, 1989, s. 129; 
H. Manikowska, J. Tazbirowa, Historia, I. Średniowiecze. Podręcznik dla szkół 
średnich w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum zawodowego, 
Warszawa, 1992, s. 130; J. Adamski, L. Chmiel, A. Syta. Czasy, ludzie, wyda-
rzenia, część I do roku 1795, książka pomocnicza do historii dla zasadniczych 
szkół zawodowych, Warszawa 1983, s. 42; К. Тарасаў, Памяць пра легенды: 
Постацi беларускай мiнуўшчыны, Мiнск 1990, s. 77; Вялiкае княства Лi-
тоўскае. Энцыклапедыя, том 2, А-К. Мiнск 2006, s. 367, 467; Вiтаўт Ча-
ропка. Iмя ў летапiсе, 2-е выданне, дапрацаванае. Мiнск, «Беларусь» 2003, 
s. 612; Адраджэнне. Гiстарычны альманах, Выпуск 1, Мiнск 1995, s. 38; 
С. М. Асiноўскi, Што раньш было…, Мiнск 2008, s. 58; Э. Гудавичюс, Ис-
тория Литвы с древнейших времен до 1569 года, Т. 1, Москва 2005, s. 43; 
Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 37–38; Państwo zakonu 
krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, 
red. H. Nowak, s. 7; А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга 
(По страницам истории края), s. 25, 33. 

20 A. Dybkowska, J. Żaryn, M. Żaryn, Polskie dzieje od czasów najdawniej-
szych do współczesności,  Warszawa 1994, s. 25; J. Wyrozumski, Historia Polski 
do roku 1505, s. 129; H. Manikowska, J. Tazbirowa, Historia, I. Średniowiecze. 
Podręcznik dla szkół średnich, w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum 
i liceum zawodowego, s. 130; Historia. Vademecum maturzysty, red. A. Chojnow-
ski, H. Manikowska, Warszawa, 1995, s. 60; А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки 
истории Кёнигсберга (По страницам истории края), s. 25, 33; К. К. Лаври-
нович, Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк, Калининград, 
1991, s. 8. 

21 J. Adamski, L. Chmiel, A. Syta, Czasy, ludzie, wydarzenia, część 1 do roku 
1795, książka pomocnicza do historii dla zasadniczych szkół zawodowych, s. 42; 
H. Manikowska, J. Tazbirowa. Historia I. Średniowiecze. Podręcznik dla szkół 
średnich, w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum zawodowe-
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W 1228 roku w celu chrystianizacji Prus został powołany Zakon 
Braci Dobrzyńskich22.

Zgodnie z traktatem w Kruszwicy Konrad Mazowiecki w roku 
1230 został zmuszony zgodzić się z funkcjonowaniem samodzielne-
go państwa krzyżackiego w Prusach23. 

Na początku 1233 roku biskup Krystian opuścił Pomorze i udał 
się do Sambii. Sambowie napadli na niego, pozabijali jego towarzy-
szy podróży, a za Krystiana zażądali wysokiego okupu. Od 1233 do 
1239 roku biskup Krystian był w niewoli u pogan w Sambii24. 

Papieski legat w krajach nadbałtyckich – Wilhelm Modeń-
ski (w Prusach od 1224 roku) w roku 1233 poinformował Papieża 
w Rzymie, że Prusowie zamierzają przyjąć chrześcijaństwo25. 

W roku 1235 książę Konrad Mazowiecki był zmuszony potwier-
dzić ponownie rezygnację ze wszystkich swoich praw do Ziemi 
Chełmińskiej26. Zakon krzyżacki w 1236 roku podbił plemiona po-
mezanów27. W 1239 roku na miejscu grodziska warmińskiego Gone-
da krzyżacy zbudowali zamek Balga (najstarszy zamek na terytorium 
dzisiejszego Obwodu Kaliningradzkiego)28. W tym też roku z niewoli 

go, s. 130; К. Тарасаў, Памяць пра легенды: Постацi беларускай мiнуўшчы-
ны, s. 77.

22 Historia Kościoła w Polsce. Tom 1 do roku 1796, cz. 1 do roku 1506, Po-
znań–Warszawa 1974, s. 196.

23 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i koś-
cielne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 7; Вялiкае княства Лiтоўскае. Эн-
цыклапедыя, том 1, А-К. Мiнск, «Беларуская Энцыклапедыя», 2005, s. 367.

24 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 39; Państwo zakonu 
krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, 
red. H. Nowak, s. 67.

25 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 43.
26 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i koś-

cielne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 14.
27 В. Л. Насевiч, Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: Падзеi i асобы, 

Мiнск 1993, s. 30.
28 А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По стра-

ницам истории края). Калининград: книжное издательство 1991, s. 37, 151; 
К. К. Лавринович, Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк, 
s. 14.
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wyzwolony został biskup Krystian29. Obwinił on zakon krzyżacki 
o liczne nadużywanie władzy. Mówiło się też, że Krzyżacy przy-
właszczyli majątek biskupa. Grabili mnichów i neofi tów zamieszku-
jących jego diecezję. Torturowali chrześcijan wiernych biskupowi. 
Utrudniali budowę świątyń, nie zrobili też nic, aby uwolnić biskupa 
z niewoli, mimo że Papież polecił im to zadanie. Krzyżacy nie wy-
korzystali również okazji, aby wymienić bogatych kupców pruskich 
schwytanych przez nich, lecz wypuścili ich za okupem. Natomiast 
syna neofi ty (oddanego jako rękojmię utrzymania wiary) zabili dla-
tego, że nie mogli zmusić ojca do oddania pieniędzy. Legat papie-
ski Wilhelm dość późno uświadomił, że Krzyżacy jawnie naruszali 
wszelkie gwarancje wolności nadane neofi tom przez Papieża. Zakon 
obarczał pruskich neofi tów obowiązkami większymi od tych, które 
mieli w czasach pogańskich30. 

W 1240 roku rycerze na czele z księciem brunszwickim zorga-
nizowali wielką wyprawę na plemiona pruskie. W rezultacie tej 
wyprawy Warmia, Natangia i Bartia uznały władzę zakonu krzy-
żackiego. Tak więc Krzyżacy podporządkowali sobie południo-
wo-zachodnią część Prus, ale plemiona sambijskie pozostały nie-
zależne31. Jesienią 1242 roku Prusowie zbuntowali się przeciwko 
zakonowi krzyżackiemu. Podczas powstania poganie nierzadko 
zabijali mnichów chrześcijańskich. Książę wschodniopomorski 
Świętopełk wspierał Prusów w ich walce przeciwko Krzyżakom32. 

29 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 39; Państwo zakonu 
krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, 
red. H. Nowak, s. 39.

30 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 39; Państwo zakonu 
krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, 
red. H. Nowak, s. 40.

31 В. Л. Насевiч, Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: Падзеi i асобы, 
s. 37; Э. Гудавичюс, История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Том 
I. Москва, s. 43.

32 Э. Гудавичюс, История Литвы с древнейших времен до 1569 года, 
Том I, Москва, s. 49; В. Л. Насевiч, Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: 
Падзеi i асобы, s. 37; А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигс-
берга (По страницам истории края), s. 43.
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Pierwsze powstanie pruskie trwało od 1242 do 1249 roku33.  Mniej 
więcej w tym samym czasie – w latach 1242–1246 Krzyżacy 
próbowali podbić Sambię, która niezłomnie broniła swojej nie-
zależności34. 

W 1236 roku papież Grzegorz IX upoważnił legata Wilhel-
ma Modeńskiego do podziału terytorium Prus na trzy biskup-
stwa i ustalenia ich granic. Decyzja o utworzeniu diecezji prus-
kich i ich rozgraniczenie została podtrzymana przez papieża Inno-
centego IV w dniu 29 lipca 1243 roku. Tak oto powstały biskup-
stwa: pomezańskie, warmińskie i sambijskie35. Diecezja sambijska 
za swego patrona przyjęła św. Wojciecha Adalberta36. W chwili 
utworzenia biskupstwa w Sambii, jej terytorium nie było podbite 
przez Krzyżaków. Diecezja zajmowała ziemie między rzeką Pre-
gołą a Niemnem, między Morzem Bałtyckim na zachodzie i dol-
nym biegiem rzeki Szeszupe na wschodzie w granicach obecnego 
Obwodu Kaliningradzkiego. Na północnym wschodzie diecezja 
sambijska obejmowała także ziemie na wschód od rzeki Angra-
py, a na południowym wschodzie od Jeziora Mamry do Jeziora 
Wisztynieckiego. Było to nie tylko terytorium obecnego Obwodu 
Kaliningradzkiego, ale też ziemie, na których teraz znajduje się 
polskie miasto Gołdap. W dokumencie Wilhelma Modeńskiego 
granicami diecezji Sambijskiej nazwano: „na zachodzie Morze 
Bałtyckie („mare salsum”), na północy rzeka Niemen, na połu-
dniu rzeka Pregoła, stamtąd na wschód aż do granicy z Litwą”. 
Diecezja Warmińska zajmowała ziemie (na południe od rzeki 
Pregoły, na zachód od rzeki Angrapy) w granicach dzisiejszego 
Obwodu Kaliningradzkiego. Tam dziś znajdują się miasta: Ma-

33 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i koś-
cielne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 14, 84.

34 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 41.
35 Католическая Энциклопедия, T. 2, s. 685–686; Е. Стецкевич, Войцех 

Адальберт, s. 83; Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 3, 4, 43, 44; 
Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne 
w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 68.

36 Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, s. 83.
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monowo, Ładuszkin, Bagrationowsk, Prawdinsk i południowa 
(lewobrzeżna) część dzisiejszego Kaliningradu37. 

Diecezja warmińska utworzona w 1243 roku, oprócz niewielkiej 
południowo-zachodniej części dzisiejszego Obwodu Kaliningradz-
kiego zajmowała także niemałą część dzisiejszej Polski. Oto jak o jej 
położeniu zaświadcza dokument tamtych czasów: „Z zachodu Za-
lew Wiślany, z północy rzeka Pregoła, na południu jezioro Drużno 
i stamtąd rzeka Wąska (Pasłęk), w kierunku wschodnim aż do grani-
cy z Litwą”38. 

Interesujący jest następujący fakt: do początku 1246 roku (tj. do 
podbicia Sambii przez Krzyżaków) gospodarzami grodziska w uj-
ściu Pregoły byli sambijscy chrześcijanie39. 

Wschodniopomorski książę Świętopełk w 1248 roku pogodził się 
z Krzyżakami, a w następnym, 1249 roku, rycerze krzyżaccy zdła-
wili powstanie pruskie40. W tymże roku za pośrednictwem legata pa-
pieskiego został zawarty pokój między zakonem krzyżackim i Pru-
sami, na podstawie którego rdzenni mieszkańcy otrzymali szereg 
praw obywatelskich. Jednak Papież był daleko i trudno było ryce-
rzom zabronić naruszania warunków umowy41. 

Pierwsze parafi e katolickie na terytorium Prus powstały po utwo-
rzeniu biskupstw: w 1249 roku nad brzegiem Zalewu Wiślanego po-
wstało 8 parafi i42.

37 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 3, 4, 43, 44; Państwo 
zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–
XVI wieku, red. H. Nowak, s. 76.

38 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i koś-
cielne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 73.

39 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 41.
40 Э. Гудавичюс, История Литвы с древнейших времен до 1569 года. 

Том I. Москва, s. 50; В. Л. Насевiч, Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: 
Падзеi i асобы, s. 37.

41 К. К. Лавринович, Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический 
очерк, s. 13.

42 Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев, s. 685–
686; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i koś-
cielne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak s. 84.
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Od 1251 roku rezydencja Wielkiego Mistrza Prus znajduje 
się w Elblągu, dokąd przeniesiono ją z pierwotnie znajdującej się 
w Chełmnie43.

W dniu 31 marca 1255 roku papież Aleksander IV zatwierdził 
arcybiskupstwo ryskie i podporządkował mu trzy pruskie diecezje, 
tj. pomezańską, warmińska i sambijską44. 

W styczniu 1255 roku zjednoczone siły: krzyżackie, czeskie 
i austriackie, na czele których stanął król czeski Przemysław Otto-
kar II wkroczyły do Sambii. Sambowie poddali się im i zdecydo-
wali się przyjąć chrzest. Król czeski oddał Sambię zakonowi krzy-
żackiemu. We wrześniu, w trakcie zdobywania pruskiego plemienia 
Sambów, Krzyżacy zbudowali u ujścia Pregoły zamek Królewiec 
(Königsberg)45.

Już w latach 50. XIII wieku zakon krzyżacki stosował naciski 
dyplomatyczne i wojenne w celu podporządkowania sobie Sudowii 
(jednej z ziem jadźwińskich)46. 

W roku 1255 w odpowiedzi na napad na Sambię przez Jadźwin-
gów, Skalwów i Nadrów, Krzyżacy wtargnęli do Nadrwi i zniszczyli 
centrum kultu pogan w Romowie. Po tym wydarzeniu centrum kultu 
z Romowa przeniesiono na Żmudź do ujścia rzeki Dubisa w miejscu, 
gdzie wpływa ona do Niemna47.

43 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i koś-
cielne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 17.

44 Tamże, s. 68.
45 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 41, 82; Państwo za-

konu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI 
wieku, red. H. Nowak, s. 76; К. К. Лавринович, Орден крестоносцев в Пруссии. 
Исторический очерк, s. 14–15; Э. Гудавичюс, История Литвы с древнейших 
времен до 1569 года, Том I, s. 60; А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории 
Кёнигсберга (По страницам истории края), s. 34, 38, 39, 41, 152; А. Краўцэ-
вiч, Стварэнне Вялiкага Княства Лiтоўскага, Rzeszów, 2000, s. 13.

46 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i koś-
cielne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 14.

47 В. Л. Насевiч, Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: Падзеi i асобы, 
s. 46; Э. Гудавичюс, История Литвы с древнейших времен до 1569 года, 
Том I, s. 71.
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W 1256 roku Krzyżacy w pełni podbili Sambię48. W drugiej poło-
wie XIII wieku zostały wybudowane trzy świątynie katolickie: dwie 
w Królewcu (pierwsza już w 1256 roku) i jedna w Rybakach (Fis-
chausen obecnie Primorsk)49. 

W 1258 roku Krzyżacy założyli Labawę (Labiau – obecnie Po-
lesk) i Rauchen (obecnie Swietłogorsk)50. 

Dnia 13 maja 1260 roku Żmudzini (razem z Kurlandami i Estami, 
którzy z armii krzyżackiej przeszli na stronę żmudzką) rozgromili 
rycerzy pruskich i infl anckich koło jeziora w Durbe (jezioro Durbe) 
w południowej Kurlandii. Zginęło 150 rycerzy, a wśród nich Bur-
chard Gornienzen i Henryk Botel51. W tym samym roku, gdy było 
już wiadomo, że koło Durbe Krzyżacy ponieśli druzgocącą klęskę 
w walce ze Żmudzinami, wybuchło drugie powstanie pruskie lub 
„wielkie powstanie pruskie” (1260–1274). Powstaniem tym kierował 
Henryk Monte z Natangii. Uczestniczyło w nim dziewięć plemion 

48 Э. Гудавичюс, История Литвы с древнейших времен до 1569 года, 
Том I, s. 62.

49 Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев, s. 
685–686; К. К. Лавринович, Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический 
очерк, s. 14–15.

50 А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По страни-
цам истории края), s. 39, 152.

51 В. Л. Насевiч, Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: Падзеi i асо-
бы, s. 49; Г. Сагановiч, Нарыс гiсторыi Беларусi ад старажытнасцi да 
канца XVIII стагоддзя, Мiнск 2001, s. 63; А. Краўцэвiч, Мiндаўг-Min-
dauh: Пачатак гаспадарства (Жыццяпiс вялiкiх князёў лiтоўскiх), Мiнск 
2005, s. 131, 133; А. Краўцэвiч, Стварэнне Вялiкага Княства Лiтоўскага, 
s. 163, 233; З глыбi вякоў. Наш край. Гiстарычна-культуралагiчны зборнiк. 
Выпуск 2. 2-е выданне, Мiнск 2002, s. 120; Вялiкае княства Лiтоўскае. Эн-
цыклапедыя, том 2, А-К. Мiнск 2006, s. 184; Э. Гудавичюс, История Литвы 
с древнейших времен до 1569 года, Том I, s. 62–63; М. I. Ермаловiч, Бела-
руская дзяржава Вялiкае Княства Лiтоўскае, Мiнск 2000, s. 83; Д. Фенне л 
(J. Fennell), Кризис средневековой Руси 1200–1304 (The Crisis Medieval 
Russia), Москва, 1989, s. 24; Славутыя iмёны Бацькаўшчыны: Зборнiк, 
Выпуск II, Мiнск 2003, s. 30; У. Арлоў (тэкст), З. Герасiмовiч (мастак), 
Iлюстраваная гiсторыя. Краiна Беларусь, Martin, Słovakia 2003, s. 79; Ка-
толическая Энциклопедия, s. 1677.
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pruskich. Chrystianizowana Pomezania i Pogezania nie brały udzia-
łu w powstaniu. Powstańcy wyzwolili spod władania krzyżackiego 
Sambię (oprócz zamku w Królewcu). Powstanie ogarnęło prawie 
całe Prusy52. W 1262 roku Krzyżacy założyli Neuchauzen (obecnie 
Guriewsk)53. W tym samym roku powstańcy szturmowali Królewiec 
i spalili niemiecką ludność koło tej twierdzy54. Władca Litwy Men-
dog w 1262 roku podpisał z Jadźwingami i Prusami porozumienie 
o wspólnej walce przeciwko Krzyżakom55. 

W pierwszej połowie 1264 roku wojska wielkiego księcia litew-
skiego Traniaty razem z Jadźwingami zorganizowali napad na Prusy 
i oblegali zamek Welawa (Wehlau, obecnie Znamiensk), lecz nie zo-
stał on jednak zdobyty56. 

Krzyżacy częściowo odbudowali porządek w Sambii w latach 
1263–1264.· W 1265 roku rycerze zakonni zbudowali w Sam-
bii na granicy z Natangią zamek Tapiawa – Tapiau (obecnie 
Gwardiejsk)57.

Biskupi z Sambii od roku 1264 do 1302 mieszkali w rezyden-
cji na terytorium grodu Rybaki – Fishhauzen (obecnie Primorsk), 
około 3 km od Tenkit – Tienkittien. Tam też w zamku była kaplica 

52 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 42; К. К. Лаври-
нович, Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк, s. 16; Pań-
stwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne 
w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak s. 14, 84, 96; А. Б. Губин, В. А. Стро-
кин, Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края), s. 43, 
152; Э. Гудавичюс, История Литвы с древнейших времен до 1569 года, 
Том I, s. 63.

53 А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По страни-
цам истории края), s. 39, 152.

54 Tamże, s. 43, 152.
55 Славутыя iмёны Бацькаўшчыны: Зборнiк, Выпуск II, s. 31.
56 Э. Гудавичюс, История Литвы с древнейших времен до 1569 года, 

Том I, s. 66, 67.
57 К. К. Лавринович, Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический 

очерк, s. 17; А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По 
страницам истории края), s. 73; Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dzie-
jów), s. 42.
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ku czci św. Wojciecha Adalberta. Stolica diecezji znajdowała się 
w Królewcu58.

W 1265 roku na wezwanie papieża Klementa IV zorganizowa-
no krucjatę przeciwko zbuntowanym Prusom. Drogą wodną do 
Królewca zaczęły przybywać uzbrojone oddziały. Przybyli: książę 
brunszwicki Albert I i hrabia Turyngii Albert II, swój oddział przy-
prowadził margrabia Brandenburgii Otto III. Ten ostatni założył nad 
brzegiem zalewu zamek i nazwał go na cześć swojego księstwa – 
Brandenburg (obecnie wieś Uszakowo). W zimie na przełomie roku 
1267 i 1268 do Prus ponownie przybył król czeski Przemysław Otto-
kar II. Arystokracja pruska przeszła na stronę krzyżacką. W 1272 
roku rycerze opustoszyli Natangię. W następnym roku został zabity 
wódz powstańców pruskich Henryk Monte59. 

W 1274 roku Krzyżacy zdławili powstanie pruskie, które trwało od 
1260 roku60. Powstanie to dość mocno zatrzymało chrystianizację Prus. 
Krzyżacy dopiero w 1275 roku ostatecznie podporządkowali ziemie 
Nadrowii61. W 1277 roku zajęli oni ważne grodzisko w Skałowii, w 1289 
roku na jego miejscu założono komturstwo w Ragnecie – Ragnit, (po-
czątkowo niemiecka nazwa Landshut – obecnie miasto Niemen)62.

Zakon krzyżacki od roku 1277 do 1283 prowadził wojnę z Ja-
dźwingami, którzy odważnie się mu przeciwstawiali. Duża część 
Jadźwingów została wyniszczona, a część przesiedlono do Sambii, 
gdzie uległa chrystianizacji63.

58 Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, s. 83–84; Państwo zakonu krzyża-
ckiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, red. 
H. Nowak, s. 76, 85.

59 К. К. Лавринович, Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический 
очерк, s. 17.

60 А. Краўцэвiч, Мiндаўг-Mindauh: Пачатак гаспадарства (Жыццяпiс 
вялiкiх князёў лiтоўскiх), s. 133.

61 А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По стра-
ницам истории края), s. 44.

62 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i koś-
cielne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 21.

63 M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, Tom 2, średniowiecze, War-
szawa 1989, s. 194; Historia Kościoła w Polsce, Tom 1 do roku 1796, cz. 1 do 
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W 1285 roku zbudowano pierwszą katedrę i zorganizowano kapi-
tułę katedralną z siedzibą w Królewcu. Do 1350 roku wybudowano 
35 kościołów. Natomiast w latach 1350–1500 – jeszcze 57 nowych 
świątyń. W latach 1330–1380 wybudowano już drugi kościół kate-
dralny (zniszczony w czasie II wojny światowej, a obecnie odbudo-
wany jako sala koncertowa). W tym czasie na terytorium biskupstwa 
sambijskiego rozpoczęły swoją działalność dwa męskie klasztory 
(karmelitów i franciszkanów) i trzy żeńskie (cysterek, benedyktynek 
i Kongregacji świętej Elżbiety Węgierskiej)64. W 1288 roku Krzy-
żacy założyli twierdze Ragnetę – Ragnit (obecnie Niemen) i Tyl-
żę – Tilsit (obecnie Sowietsk)65.

Kolejne powstanie pruskie wybuchło w 1296 roku i ogarnęło Na-
tangię i Sambię. Krzyżacy jednak dość szybko poradzili sobie z tym 
powstaniem66. 

W 1292 roku założyli miasto Henrykowo – Heinrichswalde (obec-
nie Sławsk), a w 1301 – Świętomiejsce – Święta Siekierka – Heili-
genbeil (obecnie Mamonowo)67.

W 1309 roku wielki mistrz zakonu krzyżackiego przeniósł swoją 
siedzibę z Wenecji do Malborka, co w konsekwencji dało likwidację 
stanowiska funkcjonującego do tej pory mistrza Prus68. 

roku 1506, s. 197; Э. Гудавичюс, История Литвы с древнейших времен до 
1569 года, Том I, s. 72; З глыбi вякоў. Наш край. Гiстарычна-культуралагiч-
ны зборнiк. Выпуск 2. 2-е выданне, s. 118; К. К. Лавринович, Орден кресто-
носцев в Пруссии. Исторический очерк, s. 17.

64 Католическая Энциклопедия, s. 685–686; Z. Mazur, Diecezja Sambijska 
(Szkic do dziejów), s. 84.

65 А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По страни-
цам истории края), s. 39, 153.

66 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 42.
67 А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По страни-

цам истории края), s. 39–40, 153.
68 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i koś-

cielne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 17, 22; А. Б. Губин, В. А. Стро-
кин, Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края), s. 35, 50, 
51, 153; Э. Гудавичюс, История Литвы с древнейших времен до 1569 года, 
Том I, s. 79; В. Л. Насевiч, Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: Падзеi 
i асобы, s. 75.
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W 1312 roku Krzyżacy założyli Frydrychowo – Friedland (obec-
nie Prawdinsk), a w1314 roku – Ludwigsort (Ludwikowo – obecnie 
Ładuszkin), a w 1336 roku Wystruć – Insterburg (obecnie Czer-
niachowsk) i Pruską Iławkę – Proisish – Eilau (obecnie Bagratio-
nowsk)69.

Dnia 10 lutego 1324 roku kościół katolicki ofi cjalnie potępił za-
kon krzyżacki za krzywdy wyrządzone chrześcijanom, a także za 
działania, których dokonywali, aby przeszkodzić w przejściach po-
gan na chrześcijaństwo70. 

Od 1454 do 1466 roku trwała dość korzystna dla Polski wojna 
z zakonem krzyżackim71. 

W pierwszej połowie 1457 roku wojska polskie zajęły Malbork 
i dlatego siedziba wielkiego mistrza krzyżackiego i stolica państwa 
krzyżackiego została przeniesiona do Królewca72. 

Zgodnie z drugim pokojem toruńskim między Polską i zakonem 
w październiku 1466 roku do Królestwa Polskiego zostały przyłą-
czone: Pomorze Gdańskie, Ziemie – Chełmińska i Michałowska, 
Malbork i Elbląg (tzw. Prusy Królewskie). Państwo Zakonu Krzyża-
ckiego zostało wasalem Polski73.

69 А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По страни-
цам истории края), s. 40, 154.

70 Э. Гудавичюс, История Литвы с древнейших времен до 1569 года, 
Том I, s. 111.

71 Статут Вялiкага Княства Лiтоўскага 1588. Тэксты. Даведнiк. Ка-
ментарыi. Мiнск 1989, s. 491; Historia. Vademecum maturzysty, red. A. Choj-
nowski, H. Manikowska, s. 84; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Po-
działy administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 10; 
А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По страницам 
истории края), s. 155.

72 1) Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i koś-
cielne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 26; 2) А. Б. Губин, В. А. Строкин, 
Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края), s. 35, 57, 155.

73 Historia. Vademecum maturzysty, red. A. Chojnowski, H. Manikowska, 
s. 78, 84; Г. Сагановiч, Нарыс гiсторыi Беларусi ад старажытнасцi да кан-
ца XVIII стагоддзя, s. 116; А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории 
Кёнигсберга (По страницам истории края), s. 58, 59, 155; Статут Вялiкага 
Княства Лiтоўскага 1588. Тэксты. Даведнiк. Каментарыi, s. 491, 515.
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Fryderyk Saksoński, wielki mistrz krzyżacki (1498–1510), swoje 
władanie rozpoczął od tego, że odmówił poddaństwa Polsce74.

W czasie panowania zakonu na terytorium, które należy od 1945 
do Federacji Rosyjskiej (tj. wyłączając tereny przekazane Polsce 
i Litwie), zbudowano około 80 kościołów: w XIII wieku (początek 
zdobywania tych terenów) 52 kościoły, a w XIV wieku (okres roz-
kwitu) 17 kościołów i 3 kościoły w XVI wieku.

W latach 1519–1521 trwała wojna między zakonem krzyżackim 
i Królestwem Polskim, która zakończyła się klęską Krzyżaków75.

Początek XVI wieku, to rozwój myśli luterańskiej na terenie Prus. 
Idee, które tu docierały, spotykały się również z zainteresowaniem 
duchownych katolickich. W 1525 roku reformacja objęła cały teren 
Sambii, do tego stopnia, że nie została tu żadna parafi a katolicka. 
Wszyscy przeszli na nową wiarę. Ostatnim przed reformacją katoli-
ckim biskupem w Sambii był Georg Fon Polenz (1511–1525), który 
przyczynił się do sekularyzacji i resztę życia spędził w Baldze76.

2. Katolicy w Królewcu 
    od XVI do początków XX wieku

W połowie 1522 roku wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Al-
bert Hohenzollern, będąc w Niemczech, zapoznał się z nowy-

mi ideami luterańskimi i wysłał list do Marcina Lutra. Życzliwość 
Alberta do reformatorów była przyczyną listu otwartego Lutra do 

74 А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По стра-
ницам истории края), s. 60, 178; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Po-
działy administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 121.

75 К. К. Лавринович, Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический 
очерк, s. 31.

76 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 59, 63; К. Лав-
ринович, Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк, s. 31, 43; 
А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По страницам 
истории края), s. 66, 68, 156; 4) Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Po-
działy administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 121.
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braci zakonu krzyżackiego, którym to listem wzywał ich do po-
rzucenia celibatu i odrzucenia zasad. Już w następnym roku Albert 
Hohenzollern potajemnie przeszedł na luteranizm. Pod koniec listo-
pada 1523 roku wielki mistrz spotkał się z Lutrem w Wittenbergii. 
Luter zaproponował Albertowi rozwiązać zakon krzyżacki, a Prusy 
przekształcić w świeckie księstwo i ożenić się. W rezultacie kontak-
tów z Lutrem do Królewca został wysłany były franciszkanin dok-
tor Jan Bresmann, który już od września 1523 roku zaczął głosić 
protestantyzm. Bresmann bardzo szybko zdobył sympatię biskupa 
Georga Poleca, który w Wigilię 1523 roku wygłosił kazanie w duchu 
luterańskim77.

Pod koniec stycznia 1524 roku biskup Polec wydał reformacyj-
ny edykt, w którym zawarte były ostre ataki na katolicyzm. Polec 
znosił na terytorium diecezji szereg obrzędów katolickich i wpro-
wadził do służby język niemiecki, polski i litewski78. W ten sposób 
biskup Sambii Georg Polec w 1524 roku przeszedł na protestantyzm, 
a w maju tego samego roku rozpoczął sekularyzację klasztorów. Po-
pierał go wielki mistrz zakonu krzyżackiego Albert Hohenzollern, 
który również stał się zwolennikiem luteranizmu. W takiej sytua-
cji religijno-politycznej większa część Krzyżaków zdecydowała się 
przyjąć luteranizm. Przedstawiciele pruskiej regencji wysłali bisku-
pa Pomezanii Klausa do Alberta z fałszywym oświadczeniem o sy-
tuacji w Prusach, jakoby większość poddanych pragnie, żeby wielki 
mistrz wyrzekł się zakonu krzyżackiego i stał się dziedzicznym wa-
salem Polski79. W tym czasie Albert Hohenzollern ogłosił świeckim 
(sekularyzował) zakon krzyżacki. Dnia 8 kwietnia 1525 roku, gdy 
upłynął termin przymierza, podpisał umowę pokojową z królem pol-
skim Zygmuntem I Starym i został wasalem Polski, już jako dzie-

77 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 62; К. К. Лаврино-
вич, Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк, s. 32; А. Б. Губин, 
В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края), 
s. 68, 156.

78 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 62, 64.
79 Католическая Энциклопедия, s. 686–687; Z. Mazur, Diecezja Sambijska 

(Szkic do dziejów), s. 63. 
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dziczny książę świecki80. 6 lipca 1525 roku książę Albert ofi cjalnie 
opowiedział się za nową wiarą luterańską81. Natomiast 10 grudnia 
1525 roku odbyło się ofi cjalne przejście na luteranizm biskupstwa 
Sambii i części warmińskiego (ziemie, które należały do Księstwa 
Pruskiego). 

W rezultacie luteranizacji działalność kościoła katolickiego zo-
stała zupełnie przerwana. Po sekularyzacji zakonu krzyżackiego 
w latach 1525–1618 Królewiec był rezydencją książąt pruskich82. 
Katedra katolicka diecezji sambijskiej od roku 1525 była luterań-
ską83. W 1526 roku książę pruski Albert Hohenzollern zakazał bi-
skupom katolickim Warmii władać tą częścią diecezji, która znaj-
dowała się w Księstwie Pruskim, a dekretem z 10 marca 1528 roku 
Albert Hohenzollern posunął się jeszcze dalej. Podzielił terytorium 
katolickiego biskupstwa warmińskiego w swoim państwie między 
biskupstwa luterańskie Sambii i Pomezanii. Spowodowało to szyb-
ką luteranizację tamtejszych parafi i katolickich. Katoliccy biskupi 
warmińscy zachowali kontrolę tylko nad tą częścią diecezji, która 
znajdowała się w tak zwanych Prusach Królewskich, tj. w Króle-
stwie Polskim84. 25 sierpnia 1530 roku w Księstwie Pruskim kon-
fesja habsburska (luterańska) została ogłoszona jako obowiązująca 
wszystkich. W ten sposób diecezja sambijska została całkowicie zlu-

80 Католическая Энциклопедия, s. 685–687; Z. Mazur, Diecezja Sambij-
ska (Szkic do dziejów), s. 63; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podzia-
ły administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 27, 91, 97; 
А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По страни-
цам истории края), s.68, 156–157. К. К. Лавринович, Орден крестоносцев 
в Пруссии. Исторический очерк, s. 32–33. 

81 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 64.
82 Католическая Энциклопедия, cтр.685–687; Z. Mazur, Diecezja Sambij-

ska (Szkic do dziejów), s. 63; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały 
administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 91; А. Б. Губин, 
В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края), 
s. 157. 

83 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 83. 
84 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i koś-

cielne w XIII–XVI wieku, red. H. Nowak, s. 75, 93.
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teranizowana85. W roku 1544, dnia 17 sierpnia, odbyło się uroczyste 
otwarcie pierwszego Uniwersytetu w Królewcu. Rektorem został 
Grzegorz Sabinus (1508–1560), zięć wybitnego działacza reformacji 
Filipa Melanchtona86.

Wiodącym wyznaniem był luteranizm. W 1605 roku książę bran-
denburski Joachim Fridrich gwarantował katolikom wolność wy-
znania. Zapewniono im wszystkie prawa obywatelskie. Mieli moż-
liwość piastowania różnych stanowisk, budowania świątyń i kaplic. 
Niestety, Jan Zygmunt (syn Joachima Frydrycha) odmówił wykona-
nia obietnic ojca.

Król Polski Zygmunt III w 1609 roku powołał komisję, która mia-
ła utrwalić władzę królewską w Prusach i zabezpieczyć prawa kato-
lików. Pierwsza świątynia katolicka po sekularyzacji zakonu krzyża-
ckiego, w stolicy księstwa – Królewcu – została otwarta w roku 1616 
(budowę rozpoczęto w roku 1614)87. 

Od 1618 roku Królewiec (i była część Prus) wchodzi w skład 
Państwa Brandenbursko-Pruskiego88.

W parafi i katolickiej w Królewcu księża diecezji warmińskiej 
byli proboszczami, a wikariuszami (z krótkotrwałymi przerwami) – 
jezuici. W 1647 roku przy kościele katolickim zostało otwarte stałe 
centrum misyjne. W 1648 roku, w wyniku działalności centrum mi-
syjnego, przeszło na katolicyzm około tysiąca protestantów89.

Zgodnie z międzynarodowymi umowami, które ustalały pokój 
westfalski z 1648 roku, w Niemczech ustanowiono równoupraw-
nienie katolików, luteranów i kalwinistów90. Miejscowi władcy 

85 Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 68.
86 А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По стра-

ницам истории края), s. 70.
87 Католическая Энциклопедия, s. 687–688; Г. Фриц, Кенигсберг в Прус-

сии. История одного европейского города, Реклингхаузен 1994, s. 91; 
Z. Mazur, Diecezja Sambijska (Szkic do dziejów), s. 94, 96.

88 Католическая Энциклопедия, s. 685; А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очер-
ки истории Кёнигсберга (По страницам истории края), s. 159.

89 Католическая Энциклопедия, s. 688.
90 W. Hubatsch, Geschithe der Evangelishen Kirche Ostpreussens, B. 3, Do-

cumente, Gottingen 1968, s. 254–259.
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tracili prawo decydowania o wyznaniu mieszkańców podległych 
im ziem91.

W roku 1650 jezuici otworzyli w Królewcu szpital, a w 1653 roku 
została otwarta szkoła dla dzieci z rodzin katolickich. Drugie stałe 
centrum misyjne zostało utworzone w Tylży (obecnie Sowietsk) na 
początku XVIII wieku92.

Prusy wyzwoliły się spod wasalnej zależności od Polski w 1657 
roku. Wtedy to zostało utworzone Państwo Brandenbursko-Pruskie. 
Jego stolicą został Berlin93.

Na dzień 1 grudnia 1890 roku w Królewcu zamieszkiwało 
161666 mieszkańców, z tego 6897 – katolików (4,3%), Izraeli-
tów – 4008 (2,5%), pozostałych (głównie luteranów) – 150 762 
(93,2%)94.

Zauważalna tolerancja religijna w Europie nowych czasów po-
wstawała właśnie w Prusach. Były to lata czterdzieste i druga poło-
wa XVIII wieku95.

Wydaje się, że najbardziej dynamicznie katolicyzm odradzał 
się w tej części Prus w końcu XIX i na początku XX wieku. 
Podczas obchodów 900-lecia śmierci św. Wojciecha Adalber-
ta widać wyraźnie, że katolicyzm jest już mocniejszy. Zauwa-
ża się również bardzo dobrą współpracę z kościołem ewan-
gelickim96.

Dla uczczenia 900-lecia śmierci św. Wojciecha ks. Jan Szadow-
ski, proboszcz parafi i św. Jana i św. Adalberta, wybudował w dziel-
nicy Amalienau kościół pod wezwaniem św. Wojciecha Adalberta: 
został on poświęcony 14 listopada 1904 roku. Dla tego kościo-

91 Tamże.
92 Католическая Энциклопедия, s. 688, 690.
93 А. Б. Губин, В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга (По страни-

цам истории края), s. 58, 81, 159.
94 Tamże.
95 W. Hubatsch, Geschithe der Evangelishen Kirche Ostpreussens, B. 3, Do-

cumente, Gottingen 1968, s. 254–259; В. Стрибны, Пруссы, литовцы и немцы 
в Восточной Пруссии, Запад России, 1992. № 2, s. 150.

96 Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, s. 91–92.
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ła przysłano specjalnie z Pragi obraz św. Wojciecha Adalberta. 
W ołtarzu znajdowały się relikwie patrona Prus. W oknie prezbi-
terium, zachowanym do dzisiaj, istniała piękna mozaika przedsta-
wiająca św. Wojciecha Adalberta na złotym tle. Przy tym kościele 
w roku 1934 erygowano parafi ę św. Wojciecha Adalberta. W tym 
czasie na początku XIX wieku budowano jeszcze inne kościoły 
i kaplice katolickie, co oznacza, że liczba katolików dynamicznie 
wzrastała97.

3. Struktura organizacyjna 
    Kościoła katolickiego 
    na terenie Sambii 
    w pierwszej połowie XX wieku 
    (do 1945 roku)

Na początku XX wieku, do chwili dojścia do władzy nazistów 
w Prusach Wschodnich, nie zauważało się poważnych prob-

lemów w stosunkach między państwem a Kościołem98.
Zgodnie ze statystyką dotyczącą liczebności, wspólnota katolicka 

była na drugim miejscu po luterańskiej. W 1925 roku na prowincji 
mieszkało 15% katolików, ale w samym Królewcu było ich nie tak 
dużo, przypuszczalnie około 5%99.

Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego (kanon 3235), za-
twierdzonego przez papieża Benedykta XV, w roku 1917 przewidy-
wano bezwarunkowe odłączenie od Kościoła każdego, kto zostanie 

97 Tamże, s. 99.
98 История города Фишхаузен. Г. А. Шайба, Ректор школы в Фишха-

узене. Юбилейный сборник к празднованию 600-летия города Фишхаузен 
19 августа 1905 года. Перевод с немецкого В. И. Болучевский, Типография 
Э. Вилуцки, 1905, s. 46.

99 Гримм. История Восточной Пруссии 1918–1945 гг. Развитие облас-
ти Калининград – Кенигсберг. Симпозиум в Мюнхене 24–25.5.1996.
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masonem. Jednak w Królewcu funkcjonowały trzy loże masoń-
skie. Niestety, do nich należeli również przedstawiciele Kościoła 
katolickiego100.

Dojście nazistów do władzy poważnie zmieniło charak-
ter religijno-politycznych stosunków wzajemnych w Prusach 
Wschodnich. Może się to wydać dziwnym, ale liczba wyznaw-
ców wiary katolickiej znacznie wzrosła i wynosiła zgodnie z da-
nymi statystyki gruntowej z 1941 roku prawie 38% całej101 lud-
ności prowincji, a jednocześnie liczba protestantów gwałtownie 
spadła102.

Katolicki biskup Prus Wschodnich Maksymilian Kaller (bi-
skup warmiński) po dojściu nazistów do władzy bardzo ostrożnie 
odnosił się do ich ideologii. Jednak w przeddzień podpisania kon-
kordatu stał się bardziej lojalny wobec reżymu103. Biskup Mak-
symilian musiał często godzić się z niezgodną z jego sumieniem 
polityką nazistów. Niemniej jednak, znane są jego przedwojenne 
odważne protesty przeciwko naruszeniom warunków konkorda-
tu104. Od tego czasu miejscowe władze złagodziły nacisk wobec 
katolików. Duchowny katolicki z Królewca ks. prałat Paul Hoppe 
wspominał w 1948 roku: „Życie kościoła katolickiego nie zostało 
naruszone przez wojnę. Ono płynęło bez przeszkód”105.

W styczniu 1945 roku biskup Maksymilian Kaller opuścił swo-
ją diecezję i pozostawił wiernych na terenie Sambii pod opieką 

100 Ф. Гаузе, Кенигсберг в Пруссии. История одного европейского го-
рода, 1994, s. 148; Католицизм, Словарь атеиста, ред. Л. Н. Великович, 
М, 1991, s. 149. 

101 Być może ważną przyczyną tego było to, że w Królewcu w tym cza-
sie było wielu przymusowych robotników, zwłaszcza ze wschodnich terenów 
Polski.

102 Г. Гримм, История Восточной Пруссии, 1918–1945, s. 97
103 М. Ерин, Католическая Церковь в Германии и фашизм, Ярославль, 

1990; Г. Гримм, История Восточной Пруссии, 1918–1945, s. 97. 30. 42.
104 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев, ред. Ю. В. Кос-

тяшов, Калининград, 2003, s. 405.
105 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.3.Д.698. Л.21. Из воспоминаний священника пре-

лата Пауля Хоппе.
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ks. prałata Paula Hoppe, który w taki oto sposób został wikariuszem 
biskupim w Królewcu106.

Całe terytorium Prus Wschodnich należało przed wojną do diece-
zji warmińskiej. Dodatkowo do tej diecezji należał także Kraj Nie-
meński z miastem Memel (Kłajpeda), tam była tak zwana wolna pra-
łatura. Sambia była podzielona na dwa dekanaty: dekanat sambijski, 
z siedzibą w Królewcu i dekanat tylżycki107.

DEKANAT SAMBIJSKI

Dziekanem dekanatu sambijskiego był ks. Albert Majer, który 
pracował w Królewcu w parafi i św. Jana Chrzciciela.

Do tego dekanatu należały następujące parafi e:
1. Friedland – Frydrychowo – Prawdinsk
Parafi a Świętego Augustyna – ks. Will Konrad 
Do tej parafi i należały również kościoły i kaplice fi lialne: 
Allenburg – Drużba – kaplica Świętego Krzyża 
Domnau – Domnowo – kaplica Serca Jezusowego 
Welhau – Welawa, Znamiensk – kościół Matki Bożej Bolesnej.
2. Królewiec – Amalienau 
Parafi a Świętego Adalberta
Duchowni: proboszcz, ks. Gregor Braun, ks. Meinolf Wienhusen
Dalej: Metgeten – Kosmodiemianskoje – kaplica Serca Jezusowego.
3. Królewiec – Oberhaberberg
Parafi a Świętej Rodziny
Duchowni: proboszcz ks. prałat Paul Hoppe, ks. August Vossminkel.
4. Królewiec – Ponart
Parafi a Świętego Józefa
Duchowny: ks. Paul Niesmandt.

106 ГАКО. Ф.246. Оп.2.Д.3. Л.44. О передачи опеки над католиками Сам-
бии священнику Паулю Хоппе; ГАКО. Ф.246. Оп.2.Д.3. Л.9. О передачи опе-
ки над католиками Самбии священнику Паулю Хоппе.

107 Directorium. Dioecesis Warmiensis. Episkopi Warminesis ad annum 1940 
editum, Brunsberge 1939. S. Nr 14, s. 34 i Nr 17, s. 39
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5. Królewiec – Sackheim
Parafi a Świętego Jana Chrzciciela
Duchowni: proboszcz, ks. Albert Majer, ks. Anton Zoganki, ks. Karl 

Timm, ks. Alojz Danowski, ks. Gerchard Chrystowski.

Ponadto parafi a obsługiwała następujące kaplice i punkty duszpa-
sterskie:

kaplica Jezuitów Niepokalanego Poczęcia NMP
Cranz – Zielonogradsk – kaplica Świętego Andrzeja. 
Duchowny: ks. Anton Poschman
Rauschen – Swietłogorsk – kościół Gwiazdy Morza
Neuhausen – Tiergarten – Guriewsk kaplica – ks. Paul Jasinski.

6. Pillau – Pilawa – Bałtijsk
Parafi a Imienia Marii
Duchowny: ks. Hermann Mühr
Fischausen – Rybaki – Primorsk – kaplica Świętego Adalberta
Palmnichen – Jantarnyj (stały punkt dla sprawowania nabożeństw).

7. Tapiau – Tapiawa – Gwardejsk
Parafi a Świętego Józefa. 
Duchowny: ks. Bruno Dąbrowski
Labiau – Pollesk – kaplica św. Ansgara
Duchowny: ks. Hubert Strunz108.

DEKANAT TILSIT

Dziekanem dekanatu tylżyckiego był ks. Franz Schabram, pracu-
jący w Insterburgu – Wystruci – Czerniachowsku.

Parafi e dekanatu tylżyckiego:

1. Bilderweite – Ługowoje
Duchowny: ks. Aloys Steinki

108 Directorium. Dioecesis Warmiensis. Episkopi Warminesis ad annum 1940 
editum, Brunsberge 1939, s. 34–35.
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Eydkau – Czerniszewskoje – kaplica (stały punkt dla sprawowania 
nabożeństw)

Ebenrode – Nesterow– kaplica Serca Jezusowego.

2. Gumbinnen – Gombin – Gusiew
Parafi a Świętego Andrzeja
Duchowny: ks. Paul Hun.

3. Hochdunen – Barhany
Kaplica Trójcy Przenajświętszej
Duchowny: ks. Josef Rohmetter.

4. Insterburg – Wystruć – Czerniachowsk
Parafi a Świętego Brunona
Duchowni: proboszcz ks. Franz Schabram, i ks Albert Garbrock.

5. Ragnit – Ragneta – Niemen
Parafi a Ducha Świętego
Duchowny: proboszcz ks. Józef Huttermann.

6. Schillfelde – Pobiedzino
Parafi a Świętego Michała
Duchowny: ks. Paul Herrmann
Lobenau (Lobengallen) – Tołstowo (stały punkt dla sprawowania na-

bożeństw)
Tulpeningen – Zarecznoje – kaplica pw. Imienia Maryi.

7. Schlosberg (Pllkallen) – Dobrowolsk
Kuriate 
Duchowny: ks. Hugo Bleske.

8. Tilsit – Tylża – Sowietsk
Parafi a Wniebowzięcia NMP
Duchowni: proboszcz ks. Leo Olszewski, Erwin Wobbe
Heinrichswalde – Henrykowo – Sławsk. kaplica
Hellerau – Skaisgirren – Bolszakowo – kaplica109.

109 Directorium dioecesis Warmiensis, Episcopi Warmiensis ad annum 1940 
editum, Brunsberge 1939, s. 39–40.
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Tak przedstawiała się struktura Kościoła katolickiego na teryto-
rium współczesnego Obwodu Kaliningradzkiego w 1940 roku. Po-
dobna struktura zachowała się niemal w całości na pewien czas po 
wojnie. W związku z tym, że przeważająca część ludności niemie-
ckiej pod koniec II wojny światowej przedostała się do Królewca 
większe parafi e zarejestrowano właśnie w tym mieście.

4. Kościół w Rosji 
    do rewolucji październikowej (1917)

Fakt obecności Kościoła katolickiego w Rosji od wielu stuleci 
potwierdza większość uczonych-historyków i znajduje on pot-

wierdzenie w większości rosyjskich podręczników do historii i reli-
gioznawstwa. Historycznie złożyło się tak, że przyjęcie w 988 roku 
chrześcijaństwa przez Ruś Kijowską, na wzór wschodni od Impe-
rium Bizantyjskiego, odbyło się jeszcze przed podziałem Kościoła 
w 1054 roku na Zachodni i Wschodni. Ostatecznie schizma między 
Stolicą Apostolską (Rzymem) i Wschodem (wschodnimi patriarcha-
mi) zaistniała w 1204 roku. Od 1054 do 1204 roku stopniowo, ale 
nierównomiernie, pogarszały się stosunki między Kościołem Rzym-
skim i wschodnimi patriarchami) 

Dlatego chrześcijaństwo łacińskie początkowo nie było postrze-
gane na Rusi (tj. w Metropolii Kijowskiej), która od końca X do 
początku XIII wieku rozciągała się na terytorium księstw będących 
pod władaniem książąt z rodu Rurykowiczów, wśród których były 
również księstwa, od jakich biorą swe początki państwowości Mos-
kwy-Rusi (Moskowiji-Rossiji), jako obce i wrogie110.

Doniosłą cechą chrześcijaństwa w Metropolii Kijowskiej było 
obdarzenie czcią papieża św. Klemensa – pierwszego patrona tych 
ziem. W 861 roku św. Cyryl, krzewiciel oświaty wśród Słowian, 

110 «Католицизм в России. Римско-Католическая Церковь и Россия 
с 10 века и до реформ Петра 1». Учебник. «Истории религии в России», 
ред. Н. А. Трофимчук, Москва 2001, s. 279. 

KOŚCIÓŁ NA TERENIE SAMBII I W ROSJI OD XIII DO XX WIEKU



50

wracając z misji do Chazarów, zatrzymał się w Chersonesie i zna-
lazł tam relikwie św. Klemensa. Część relikwii została przekazana 
przez braci świętych do Rzymu w darze papieżowi Adrianowi II. 
Inna część relikwii była wywieziona przez księcia Władimira po 
zdobyciu Chersonesu. Relikwie te stały się główną świętością Rusi 
Kijowskiej111.

W 1018 roku niemiecki kronikarz Titmar Merzeburgski nazwał 
kijowską cerkiew „świątynią męczennika w Chrystusie i papieża 
Klemensa”. W 1048 roku Jarosław Mądry z dumą pokazywał re-
likwie św. Klemensa posłom francuskiego króla Henryka I, którzy 
przyjechali w swaty do jego córki Anny112.

Na przestrzeni X–XI wieku przedstawiciele Kościoła łacińskiego 
niejednokrotnie odwiedzali Ruś, gdzie byli przyjmowani z honorami 
przez księżnę Olgę, książąt Jaropełka i Władimira113.

Głosiciele Ewangelii szli na Ruś, zarówno z Zachodu, jak i z Bi-
zancjum. Po tym, jak Książę Kijowski Władimir przyjął chrzest 
z Bizancjum w 988 (lub 989) roku, chrześcijaństwo obrządku 
wschodniego stało się religią państwową i zaczęło się rozpowszech-
niać szerzej na podległych Kijowowi ziemiach, w tym także na pier-
wotnych terenach przyszłej Rusi Moskiewskiej, gdzie z biegiem 
czasu zaczęło przeważać. Tym niemniej, w ciągu ponad 1000 lat na 
terenie Wschodniej Europy była obecna również inna chrześcijańska 
tradycja – łacińska114.

Po chrzcie księcia Władimira, w czasach, kiedy jednolity Koś-
ciół jeszcze nie rozpadł się na dwie konfesje (katolicyzm i prawosła-
wie), jasnym stało się, że kontakty Rusi z Kościołem łacińskim nie 
zostały zerwane. Kronika Nikonowska zawiera liczne stwierdzenia 
na temat kontaktów księcia Władimira Chrzciciela ze Stolicą Apo-

111 А. Юдин, История католической церкви в России. Приложение: Ар-
хиепископ Тадеуш Кондрусевич, Москва 2001, s. 422.

112 Tamże, s. 423.
113 «Католицизм в России. Римско-Католическая Церковь и Россия с 10 

века и до реформ Петра 1». Учебник. «Истории религии в России», ред. 
Н. А. Трофимчук, s. 279.

114 А. Юдин, История католической церкви в России. Приложение: Ар-
хиепископ Тадеуш Кондрусевич, s. 422. 
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stolską (Rzymem), na przykład z całą pewnością potwierdzony zo-
stał pobyt w Kijowie w początku XI wieku łacińskiego biskupa – 
św. Brunona z Kwerfurtu, wybierającego się z pielgrzymką do Pie-
czyngów. Św. Władimir zgotował mu wyjątkowo uroczyste przyjęcie, 
gościł go około miesiąca, przestrzegając przed niebezpieczną podró-
żą. Następnie odprowadził go do samej granicy. Misja św. Brunona 
powiodła się: wypełnił polecenia dyplomatyczne księcia Władimira, 
zawarłszy pokój z Pieczyngami i nawróciwszy niektórych z nich na 
chrześcijaństwo115.

W 1054 roku księciem kijowskim został Izjasław, starszy syn Ja-
rosława Mądrego. W wyniku waśni domowych i niestabilności poli-
tycznej dwukrotnie był wygnany z Kijowa. Wygnany po raz drugi, nie 
znalazłszy poparcia u polskiego króla (z dynastią polska był spokrew-
niony, będąc mężem córki Mieszka II, Gertrudy) i u cesarza Henry-
ka IV, wysłał on swojego syna Jaropełka do papieża Grzegorza VII, 
który w imię sprawiedliwości postanowił pomóc wygnanemu księciu. 
Napisał posłanie do Izjasława i Bolesława Polskiego, a także wysłał 
legatów, którzy skłonili Bolesława do udzielenia pomocy ruskiemu 
księciu. Dzięki temu Izjasław odzyskał władzę książęcą116.

Po rozpadzie Kościoła na zachodni i wschodni, pomimo stałych 
przekonań w ruskim Kościele (tj. w Metropolii Kijowskiej) o nega-
tywnych poglądach greckiego duchowieństwa na „łacinę”, sprzecz-
ności konfesjonale między wschodnimi i zachodnimi chrześcijanami 
do XIII wieku nie miały istotnego wpływu na życie codzienne117.

Łacińskie wpływy na Ruś miały miejsce także ze strony Wiel-
kich Moraw, a następnie z powstałego na ich terytorium Królestwa 
Czeskiego. Z tych ziem, gdzie nauczał krzewiciel wiary i oświaty 
Słowian, św. Metody, arcybiskup Kościoła rzymskiego.

Jednym z centrów katolickich, utrzymujących szerokie kontak-
ty z Rusią było opactwo benedyktyńskie w Sazawie. Zostało ono 

115 Tamże.
116 Tamże, s. 423.
117 «Католицизм в России, Римско-Католическая Церковь и Россия с 10 

века и до реформ Петра 1».Учебник. «Истории религии в России», ред. 
Н. А. Трофимчук, s. 279.
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założone w 1032 roku przez św. Prokopa. Początkowo odprawiano 
w nim liturgię tylko w języku słowiańskim118.

W Kijowskim Soborze Sofi jskim zachowała się mozaika, któ-
ra przedstawia Ojca Świętego Klemensa. Oddawanie czci dla 
św. Klemensa w Kijowskiej Metropolii umacniało się, co znalazło 
odzwierciedlenie w budowaniu świątyń pod jego wezwaniem. I tak, 
kamienna świątynia jego imieniem została wzniesiona w Ładodze 
w 1153 roku przez biskupa nowogrodzkiego św. Nifonta. W Księ-
stwie Władimirsko-Suzdalskim (centrum przyszłej Rusi Moskiew-
skiej) kult świętego papieża Klemensa, jako patrona, był zastąpio-
ny przez księcia Andrieja Bogolubskiego kultem apostoła Andrieja 
Pierwozwannego (Andrzeja Apostoła). Szacunek dla św. Klemensa 
przetrwał, lecz już jako jednego z wielu rzymskich świętych, hono-
rowanych przez Rosyjski Kościół119.

Polityczne i ekonomiczne kontakty ruskich księstw („ruskie” księ-
stwa – nie we współczesnym rosyjskim znaczeniu, tu oznacza – te 
księstwa, którymi zarządzali książęta rodu Rurykowiczów) z kraja-
mi Europy Zachodniej, doprowadziły do pojawienia się w miastach 
Europy Wschodniej, zamieszkałej na stałe ludności europejskiej ob-
rządku łacińskiego, korzystającej z faktycznej swobody religijnej. 
W XII–XIII wieku pojawiły się łacińsko-katolickie świątynie oraz 
duchowieństwo: w Kijowie (kościół św. Maryi Panny), Pieriejasła-
wiu i niektórych innych miastach Rusi-Ukrainy, w Smoleńsku i Po-
łocku – w Ziemi Krywickiej.

Kontakty handlowe z niemieckimi miastami, wchodzącymi 
w skład Związku Wolnych Miast Hanza (Hamburg, Lubeka, Brema, 
Wismar, Stralsund), miał Nowogród Wielki. Dzięki temu w Ładodze 
powstał kościół św. Olafa (obrządku łacińskiego), a w Nowogrodzie 
w połowie XII wieku istniały dwa rzymskokatolickie kościoły – pod 
wezwaniem św. Mikołaja i św. Piotra120. 

118 А. Юдин, Ис тория католической церкви в России. Приложение: Ар-
хиепископ Тадеуш Кондрусевич, s. 423. 

119 Tamże.
120 «Католицизм в России, Римско-Католическая Церковь и Россия 

с 10 века и до реформ Петра 1».Учебник. «Истории религии в России», ред. 
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W 1180 roku smoleński książę Roman Rościsławowicz miał 
w swoich szkołach nauczycieli „greków i łacinników”121.

Od XIII wieku rozpoczęło się kulturalno-konfesyjne rozdzielanie 
ziem prawosławnych Europy wschodniej od zachodniej. Przyczy-
nami tego były: ogólne pogorszenie stosunków między katolickim 
Zachodem a prawosławnym Wschodem, co nastąpiło po zdobyciu 
Konstantynopola przez krzyżowców w 1204 roku oraz zderzenie się 
interesów w krajach bałtyckich – Finlandii, Ingrii i Estonii. 

W tym czasie pod fl agą miała miejsce niemiecka, szwedzka oraz 
duńska agresja chrystianizacji, jak również nowogrodzka ekspan-
sja przeciwko narodom bałtyckim i fi ńskim. Od XIII do XV wieku 
zetknięcie się interesów Rzeczypospolitej Nowogrodzkiej i wymie-
nionych państw zachodnioeuropejskich nierzadko przekształcało się 
w wojny122.

W pierwszym ćwierćwieczu XIII wieku kościół rzymskokatoli-
cki był zbudowany w Połocku123. W 1219 roku istniał już wcześniej 
zbudowany kościół rzymskokatolicki w Smoleńsku124. Na początku 
XIII wieku dominikanie założyli łacińskie arcybiskupstwo na Rusi-

Н. А. Трофимчук, s. 279; А. Юдин, История католической церкви в России. 
Приложение: Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Москва 2001, s. 423. 

121 УНIЯ № 2, Часопiс хрысьцiянскага сумо’я, Менск 1990, s. 13
122 «Католицизм в России, Римско-Католическая Церковь и Россия с 10 

века и до реформ Петра 1». Учебник. «Истории религии в России», ред. 
Н. А. Трофимчук, s. 279.

123 А. М. Кушнярэвiч, Культавае дойлiдства на Беларусi XIII–XV стст.; 
Гiстарычнае i архiтэктурна-археалагiчнае даследаванне, Мiнск 1993, s. 20; 
Архiтэктура Беларусi. Нарысы эвалюцыi ва ўсходнеславянскiм i еўрапей-
скiм кантэксце, Т. 1, IX–XIV стст., Мiнск 2005, s. 223.

124 А. М. Кушнярэвiч, Культавае дойлiдства на Беларусi XIII–XV стст.; 
Гiстарычнае i архiтэктурна-археалагiчнае даследаванне, Мiнск 1993, 
s. 20; Архiтэктура Беларусi. Нарысы эвалюцыi ва ўсходнеславянскiм i еўра-
пейскiм кантэксце, Т. 1, IX–XIV стст., Мiнск 2005, s. 223; Слова Жыцця 
№2, 19 студзеня 2003 (126). Iнфармацыйна-рэлiгiйная газета Гродзенскай 
Дыяцэзii, s. 11; Н. М. Карамзин, История государства Российского. Кни-
га первая (т. I–III). Ростов-на-Дону,1995, s. 467; М. В. Довнар Запольский, 
История Белоруссии (2-е издание), Минск 2005, s. 47; 6) Наша Слова, № 34 
(822), 5 верасьня 2007 г., Газета, s. 9. 
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Ukrainie, podlegające bezpośrednio Rzymowi125. W latach 20. XIII 
wieku w Kijowie, przy klasztorze Marii Panny, założonym przez ir-
landzkich benedyktynów, od 1222 roku działała misja dominikańska 
zorganizowana przez św. Jacka126.

W 1227 roku papież Honoriusz napisał bardzo życzliwy list do 
książąt z rodu Rurykowiczów. Pragnął on odrodzenia jedności Koś-
cioła: „Wasze błędy w wierze gniewają Niebo i są przyczyną wszel-
kiego zła na Rusi. Oczekujcie jeszcze straszniejszego gniewu, jeśli 
nie zwrócicie się ku prawdzie. Radzimy i prosimy, abyście na piś-
mie wyznali dobrą wolę przez zaufanych posłów, a tymczasem żyli 
w zgodzie z infl anckimi chrześcijanami”127.

W tym czasie, na rozkaz Księcia Kijowskiego Władimira Rury-
kowicza, odbyło się na Rusi-Ukrainie szereg akcji antykatolickich, 
takich jak: zburzenie pierwszych katolickich (obrządku łacińskiego) 
kościołów i klasztorów128.

Mało znany, ciekawy fakt, związany jest z historią miast Pskowo 
i Nowogród. W 1236 roku niemieccy Krzyżacy zorganizowali wiel-
ką krucjatę na Żmudź (Żemajtija). W wyprawie uczestniczyło ponad 
3000 żołnierzy, w tym również, sprzymierzeni w tym czasie z Krzy-
żakami, Pskowianie (200 ludzi) i Nowogrodzianie. Dnia 22 września 
pod Szawlami odbyła się walka między Krzyżakami (po ich stronie 
byli Nowogrodzianie i Pskowianie) i Żmudzinami. Niemcy z sojusz-
nikami ponieśli ciężką klęskę, poległ dowódca Zakonu oraz ponad 
2000 Niemców i 180 Pskowian129.

125 А. Юдин, История католической церкви в России. Приложение: Ар-
хиепископ Тадеуш Кондрусевич, Москва 2001, s. 422.

126 А. Юдин, История Католической Церкви в России, 2001 год. При-
ложение: Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Москва 2001, s. 423; Historia 
Kościoła w Polsce, Tom 1 do roku 1796. Cz. 1 do roku 1506, s. 193.

127 Н. М. Карамзин, История государства Российского. Книга первая 
(т. I–III). Ростов-на-Дону, 1995, s. 486.

128 «Католицизм в России, Римско-Католическая Церковь и Россия 
с 10 века и до реформ Петра 1». Учебник. «Истории религии в России», 
ред. Н. А. Трофимчук, s. 280.

129 Э. Гудавичюс, История Литвы с древнейших времен до 1569 года. 
Том I, s. 44–45; Вялiкае княства Лiтоўскае. Энцыклапедыя, том 1, А-К, 
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W Rzymie w 1239 roku zmarła św. Praskowia, przeorysza z Po-
łocka, która niedługo przed tym przybyła do Stolicy Apostolskiej130.

Ordy chana Batyja, przemknąwszy przez Ruś jak trąba powietrz-
na, w 1240 roku zamieniły Kijów z europejskiej stolicy w zubożałe 
miasteczko, liczące zaledwie 200 domów. W czasie szturmu zbu-
rzona została Dziesięcinowa Cerkiew. Przestał istnieć także klasztor 
rzymskokatolicki131.

Najazdy mongolsko-tatarskie w latach 1237–1241 i w ich na-
stępstwie podporządkowanie ruskich księstw (tutaj słowo „ruskie” 
oznacza księstwa będące pod panowaniem książąt Rurykowiczów, 
a także ziemie, na których rozpościerała się Metropolia Kijowska) 
Złotej Ordzie, pogłębiły ich nieeuropejską kulturalno-polityczną 
i konfesyjną orientację132. Z ziem będących we władaniu Rurykowi-
czów tylko Połocko-Mińskiej, Nowogródzko-Grodzieńskiej i Turo-
wo-Pińskiej udało się utrzymać niezależność od Tatarów. Księstwo 
Smoleńskie mniej więcej od roku 1276 do roku 1331 było wasalnym 
w stosunku do Złotej Ordy133.

W czasie wyprawy chana Batyja (około 1238–1240 roku), w myśl 
„Opowieści o Merkurym Smoleńskim”, święty męczennik Merkury 
(Merkurij) przy pomocy Najświętszej Marii Panny obronił Smoleńsk 
i Księstwo Smoleńskie przed Tatarami, lecz sam poległ. Merkury 

Мiнск 2006, s. 674; Вялiкае княства Лiтоўскае. Энцыклапедыя, том 2, 
К-Я. Мiнск 2006, s. 150, 184, 204, 554; В. Л. Насевiч, Пачаткi Вялiкага княс-
тва Лiтоўскага: Падзеi i асобы, Мiнск 1993, s. 30; А. Краўцэвiч, Стварэнне 
Вялiкага Княства Лiтоўскага, s. 143; Г. Сагановiч, Нарыс гiсторыi Бела-
русi. Ад старажытнасцi да канца XVIII стагоддзя, s. 60; Славутыя iмёны 
Бацькаўшчыны: Зборнiк. Выпуск II, s. 22.

130 УНIЯ № 2, 1990 г. Часопiс хрысьцiянскага сумо’я. Менск, s. 13.
131 А. Юдин, История Католической Церкви в России. 2001 год. Прило-

жение: Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, s. 423. 
132 «Католицизм в России, Римско-Католическая Церковь и Россия 

с 10 века и до реформ Петра 1». Учебник. «Истории религии в России», ред. 
Н. А. Трофимчук, s. 280.

133 Наша Слова № 34 (822), 5 верасьня 2007 г. Газета, s. 9, 10; Iмя тваё 
Белая Русь. Мiнск 1991, s. 111; К. Тарасаў, Памяць пра легенды: Постацi 
беларускай мiнуўшчын, Мiнск 1990, s. 45–46.
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Smoleński był „z rodu rzymskiego”, „ojczyzną jego była Ziemia 
Rzymska”, lecz „wezwany był z rzymskich pieleszy” przez Matkę 
Boską Przenajświętszą, która przysłała go tutaj z Rzymu dla obro-
ny chrześcijan Ziemi Smoleńskiej. Jak głosi „Opowieść”, Merkury 
Smoleński – „to pobożny chrześcijanin obrządku greckiego”134.

Przedstawicielem Rusi Kijowskiej na I Soborze Liońskim (1245) 
był arcybiskup obrządku greckiego Piotr. Bardzo prawdopodobnym 
jest, że był to zwolennik połączenia Cerkwi z Rzymem, którego nie-
zależnie od Kościoła Prawosławnego, naznaczył Kijowskim Metro-
politą Wielki Książę Kijowski (nieco później Czernihowski) Michaił. 
W annałach Soboru zachowało się kazanie arcybiskupa Rusi, Piotra, 
w którym opowiadał on szczegółowo o Tatarach, ich wierze, oby-
czajach, taktyce prowadzenia wojny. Po obradach soborowych Piotr 
odprawił Liturgię razem z przybyłym z Konstantynopola rzymskim 
duchowieństwem, dobrze znającym obrządek wschodni135.

W latach 1245– 1247 z misją do kwatery głównej wielkiego cha-
na do Mongolii przez ziemie Rusi-Ukrainy podążyli franciszkanie na 
czele z Giovannim Plano de Carpini. Stali się oni świadkami strasz-
nego spustoszenia. Jan de Plano Carpini prowadził rozmowy na Rusi 
Wołyńsko-Galickiej o odnowieniu jedności kościoła Metropolii Ki-
jowskiej z Kościołem Rzymskim136.

134 Спадчына, 1991, № 2. Часопiс Беларускага фонду культуры, s. 71; 
Энцыклапедыя лiтаратуры i мастацтва Беларусi, Т. 5, Мiнск 1987, s. 51; 
Ю. Вiцьбiч, Плыве з-пад Сьвятое Гары Нёман. Частка I. Рэпрынтнае вы-
данне. Мiнск 1995, s. 55; Жития всех святых. Составил священник Ио-
анн Бухарев, Москва 2004, s. 671–672; Наша Слова № 34 (822); 5 верасьня 
2007 г. Газета, s. 9; Д. Феннел (J. Fennell), Кризис средневековой Руси 1200–
1304 (The Crisis of Medieval Russia). Москва 1989, s. 134, 268.

135 А. Юдин, История Католической Церкви в России, 2001 год. При-
ложение: Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Москва 2001, s. 423; M. Bana-
szak, Historia Kościoła Katolickiego. Tom 2. Średniowiecze, s. 194; I. П. Кри-
п’якевич, Iсторiя України, Львiв 1990, s. 320.

136 А. Юдин, История Католической Церкви в России, 2001 год. Прило-
жение: Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Москва 2001, s. 423; Н. М. Ка-
рамзин, История государства Российского, Книга вторая (т. IV–VI). Рос-
тов-на-Дону, 1995, s. 22. 
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W 1246 roku Wielki Książę Władymirsko-Suzdalski Jarosław (oj-
ciec Aleksandra Newskiego) z krewnymi został wezwany do mongol-
skiego chana. Udali się więc do dalekiego Karakorum, stolicy Mongolii, 
gdzie wśród innych poddanych pokornie klęczał przed tronem wielkiego 
chana Gajuka. 30 września Jarosław zmarł, otruty w Mongolii, prawdo-
podobnie za to, że udał się na pertraktacje z przedstawicielami papieża 
Innocentego IV i obiecał przyjąć wiarę rzymskokatolicką137.

W 1246 roku na rozkaz tatarskiego chana Batyja został zabity 
książę czernihowski (wcześniejszy Wielki Książę Kijowski) Michaił. 
Przyczyną zabójstwa była odmowa odbycia pogańskiego, tatar-skie-
go, obrzędu, zwanego „przejściem przez oczyszczający ogień” i po-
kłonienia się pogańskim bożkom. Książę zginął z ręki odszczepieńca 
od wiary chrześcijańskiej – niejakiego Domana, mieszkańca Putiw-
la, który odrąbał mu głowę. Książę Michaił, kanonizowany przez 
Kościół prawosławny138, był zwolennikiem przywrócenia jedności 
ruskiego Kościoła ze Stolicą Apostolską (z Rzymem)139.

W 1246 roku galicko-wołyński książę Daniło Romanowicz po-
jechał do Złotej Ordy i na klęczkach prosił chana Batyja o pisem-
ne rozporządzenie zezwalające na kierowanie własnym państwem, 
a kiedy jarłyk otrzymał, to z mianem sługi i lennika chana powrócił 
do swojej ziemi”140.

137 Д. Феннел (J. Fennell), Кризис средневековой Руси 1200–1304 (The 
Crisis of Medieval Russia) s. 139, 140, 146, 280; Н. М. Карамзин, История 
государства Российского, Книга вторая (т. IV–VI), s. 18, 36; А. Б. Губин, 
В. А. Строкин, Очерки истории Кёнигсберга. (По страницам истории края), 
s. 31; М. I. Ермаловiч, Па слядах аднаго мiфа, Мiнск 1990, s. 59.

138 I. П. Крип’якевич, Iсторiя України, s. 319; Жития всех святых. Со-
ставил священник Иоанн Бухарев. Москва. Православный Свято-Тихонов-
ский Гуманитарный Университет, 2004, s. 107; Historia Kościoła w Polsce, 
Tom 1 do roku 1796. Cz 1 do roku 1506, s. 194; Н. М. Карамзин, История 
государства Российского, Книга вторая (т. IV–VI), s. 19–20; Д. Феннел 
(J. Fennell), Кризис средневековой Руси 1200–1304 (The Crisis of Medieval 
Russia), s. 138, 280.

139 Historia Kościoła w Polsce, Tom 1 do roku 1796. Cz. 1 do roku 1506, 
s. 194.

140 О. Д. Бойко, Iсторiя України. Посiбник. Видання 2-ге, доповнене, 
Київ 2004, s. 93; А. Краўцэвiч, Мiндаўг-Mindauh. Пачатак гаспадарства 
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Galicko-wołyński książę Daniło Romanowicz w 1246 roku otrzy-
mał propozycję przyjęcia wiary katolickiej z zachowaniem obrządku 
greckiego oraz przyjęcia korony królewskiej i stworzenia antytatarskiej 
koalicji141. Daniło Romanowicz, książę galicko-wołyński, oznajmił pa-
pieżowi Innocentemu IV, że pragnie przywrócenia jedności Kościoła 
ruskiego (tzn. Metropolii Kijowskiej) ze Stolicą Apostolską i gotów jest 
pod sztandarami jedności chrześcijańskiej iść i walczyć przeciwko Tata-
rom. Papież oświadczył, że greckie cerkiewne obrzędy nie są sprzeczne 
z katolickim chrześcijaństwem i dlatego mają prawo istnieć na Rusi142.

Kiedy wysłannicy papieża do Mongoło-Tatarów wracali z Ordy 
do Rusi Galicko-Wołyńskiej „książę Rusi Daniło i brat jego Wasilko 
okazali nam łaskę w swoich włościach i zebrawszy biskupów, igu-
menów i wielmożów, za ogólną aprobatą oznajmili, że mają zamiar 
uznać Ojca Świętego jako głowę ich Kościoła, co wcześniej przeka-
zali przez wysłannika, który był u Papieża”143.

Przed 7 września 1247 roku papież Innocenty IV polecił Alberto-
wi Suerbeerowi, arcybiskupowi Prus i Infl antów, pojechać do Daniły 
Galickiego i mianował go legatem apostolskim na Rusi. Polecił, aby 
w imieniu Papieża przyjąć książęta galicko-wołyńskie, ich dworzan 
i prawosławnego metropolitę wraz z wiernymi na łono Kościoła ka-
tolickiego. Daniło Galicki przyjął katolicyzm, lecz metropolita (a do-
kładnie biskup, który kierował metropolią od 1242 – *autor) Cyryl od-
mówił przyjęcia unii i wrócił na Ziemię Władymirsko-Suzdalską144.

(Жыццяпiс вялiкiх князёў лiтоўскiх), Мiнск 2005, s. 83; Д. Феннел (J. Fen-
nell), Кризис средневековой Руси 1200–1304 (The Crisis of Medieval Russia), 
s. 138; Н. М. Карамзин, История государства Российского, Книга вторая 
(т. IV–VI), s. 20–22.

141 Уния в документах. Минск 1997, s. 27; Д. Феннел (J. Fennell), Кри-
зис средневековой Руси 1200–1304 (The Crisis of Medieval Russia), s. 143; 
I. П. Крип’якевич, Iсторiя України, cтр. 320; Н. М. Карамзин, История го-
сударства Российского. Книга вторая (т. IV–VI), s. 28.

142 Н. М. Карамзин, История государства Российского, Книга вторая 
(т. IV–VI), s. 28.

143 Tamże, s. 27.
144 Дыялог, № 9 (74), верасень 2000. Культурна-релiгiйны часопiс, s. 14; 

I. П. Крип’якевич, Iсторiя України, s. 317; M. Banaszak, Historia Kościoła 
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Silne Księstwo Galicko-Wołyńskie na 10 lat (lata 1247–1257) 
przywróciło niezależność od Złotej Ordy. Niezależność Rusi Gali-
cko-Wołyńskiej zbiegła się w czasie z unią kościelną z Kościołem 
Rzymskim, do którego zbliżyła się ona w tych latach. W tamtym okre-
sie (lata 1247–1257) książęta galicko-wołyńscy pozostawali w przy-
jaznych stosunkach z Polską – Mazowszem, Węgrami145, a także 
z Litwą w latach 1254–1257. Książe litewski Mindowg (po polsku – 
Mendog) w latach 1251–1261, 1262–1263 był katolikiem146.

W 1248 roku papież Innocenty IV wysłał orędzie (z datą 15 wrześ-
nia) do „nowo ochrzczonego Księcia Połocka”, który wcześniej był 
poganinem. Nowy książę połocki był protegowanym Wielkiego 
Księcia Litewskiego Mędoga i w ten sposób Księstwo Połockie do-
browolnie uznało się za wasala Wielkiego Księstwa Litewskiego147.

W połowie XIII wieku (być może, że w pierwszej połowie wieku) 
w Połocku istniało biskupstwo katolickie. Możliwe, że prawosławni 
Ziemi Połockiej pozostawali w kościelnej zgodzie (w unii) z Kościo-
łem katolickim148.

katolickiego, Tom 2. Średniowiecze, s. 194; Н. М. Карамзин, История госу-
дарства Российского, Книга вторая (т. IV–VI), s. 21, 28.

145 Слова Жыцця, № 15, 29 лiпеня 2001 (92). Iнфармацыйна-рэлiгiйная 
газета Гродзенскай Дыяцэзii, cтр. 6; Н. М. Карамзин, История государства 
Российского, Книга вторая (т. IV–VI), s. 21.

146 Вялiкае княства Лiтоўскае. Энцыклапедыя, том 2, К-Я, s. 755; 
А. Краўцэвiч Мiндаўг-Mindauh, Пачатак гаспадарства (Жыццяпiс вялiкiх 
князёў лiтоўскiх), s. 105; А. Краўцэвiч, Стварэнне Вялiкага Княства Лiтоўс-
кага, s. 156; В. Л. Насевiч, Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: Падзеi i асо-
бы, s. 43; Славутыя iмёны Бацькаўшчыны: Зборнiк. Выпуск II, 2000, s. 29; 
Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края. Изданная 
П. Н. Батюшковым в 1890 г. Книга посвящена церковной, военной и полити-
ческой истории Беларуси с древнейших времен до XIX в., Минск 2004, s. 67; 
М. I. Ермаловiч, Па слядах аднаго мiфа. Мiнск 1990, s. 69; К. Тарасаў, Памяць 
пра легенды: Постацi беларускай мiнуўшчыны. Мiнск, 1990, s. 52; Н. М. Карам-
зин, История государства Российского. Книга вторая (т. IV–VI), s. 44

147 В. Л. Насевiч, Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: Падзеi i асобы, 
s. 36; А. Краўцэвiч, Стварэнне Вялiкага Княства Лiтоўскага, s. 139, 149.

148 Наша Вера, №4 (38) 2006, Часопiс, s. 43; Дыялог, № 6 (72), чэрвень 
2000. Культурна-релiгiйны часопiс, s. 14; Г. Сагановiч, Нарыс гiсторыi Бе-
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Zimą 1249 roku Aleksander Newski i jego brat Andriej wrócili 
z Mongolii. Wielki Chan był z nich bardzo zadowolony. Andriej Ja-
rosławowicz został Wielkim Księciem Władymiro-Suzdalskim, jako 
poddany, wasal i sługa Mongoło-Tatarów. 

Papież Innocenty IV w 1249 (lub w 1250) roku przysłał Alek-
sandrowi Jarosławowiczowi (Newskiemu) orędzie, w którym in-
formował, że jego ojciec Jarosław, będąc u Mongoło-Tatarów, 
obiecał zakonnikowi Giovanniemu de Plano Carpini przyjąć wia-
rę rzymskokatolicką. Dlatego Aleksander powinien spełnić wolę 
ojca, a wówczas książę i jego lud w łonie Kościoła rzymskokato-
lickiego znajdą chwałę i spokój. Aleksander Newski, jako wier-
ny obrońca chrześcijan, kiedy Tatarzy ponownie ruszą na Europę, 
powinien niezwłocznie powiadomić o tym rycerzy Zakonu Infl an-
ckiego. Ostatecznie Papież pochwalił Aleksandra za to, że ten nie 
uznał władzy chana jako zwierzchnika, nie wiedząc o jego podróży 
do Złotej Ordy i do Mongolii. Aleksander Newski napisał Papieżo-
wi odpowiedź: „Znamy prawdziwą naukę Kościoła, a waszej nie 
przyjmiemy i znać nie pragniemy”149.

Około 1297 roku we Lwowie na Rusi-Ukrainie założono klasztor 
dominikański150.

Metropolita Grigorij Camblak (stał na czele Cerkwi Prawo-
sławnej w Wielkim Księstwie Litewskim i Królestwie Polskim) 
18 lutego 1418 roku na czele wielkiego poselstwa (około trzystu 
ludzi) przybył do Konstancy (Szwabia) na XVI Sobór Ekume-
niczny. Najbardziej reprezentatywna w tym poselstwie była de-
legacja Wielkiego Księstwa Litewskiego. W składzie wielkiego 
poselstwa było czterech biskupów (obrządku greckiego) z róż-
nych diecezji Litwy, Polski i Mołdawii, świeccy przedstawiciele 

ларусi. Ад старажытнасцi да канца XVIII стагоддзя, s. 41; I. А. Саракавiк, 
Беларусазнаўства. Мiнск 1998, s. 226.

149 Н. М. Карамзин, История государства Российского. Книга вторая 
(т. IV–VI), s. 35, 36; Д. Феннел (J. Fennell), Кризис средневековой Руси 1200–
1304 (The Crisis of Medieval Russia), s. 147, 149, 150, 154.

150 Historia Kościoła w Polsce. Tom 1 do roku 1796. Cz. 1 do roku 1506, 
s. 266, 296
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Kijowa, Smoleńska, Nowogrodu Wielkiego i innych miast oraz 
liczna straż151.

W dniu 25 lutego 1418 roku, uroczyście przyjęty przez papieża 
Marcina V, litewski metropolita Grigorij Camblak zwrócił się z „Mową 
pochwalną” do obecnych na soborze ojców. Metropolita litewski wy-
raził gotowość do zjednoczenia i zaproponował zwołanie odpowied-
niego soboru na temat wiary oraz w celu rozstrzygnięcia wszelkich 
spornych kwestii. W tym czasie do unii z Rzymem dążył także Kon-
stantynopol152. W lutym Grigorij Camblak złożył przysięgę papieżowi 
w imieniu Cerkwi Prawosławnej Wielkiego Księstwa Litewskiego153. 
W swoich dwóch przemówieniach na soborze w Konstancy metropoli-
ta litewski Grigorij Camblak wzywał do połączenia Kościoła Zachod-
niego i Wschodniego, aby odtworzyć dawną jedność chrześcijan154.

151 I. Саверчанка, Aurea mediocritas. Кнiжна-пiсьмовая культура Бела-
русi: Адраджэнне i ранняе барока. Мiнск 1998, s. 87; Энцыклапедыя гiс-
торыi Беларусi: Том 4. Мiнск, «Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся 
Броўкi», 1997, s. 87; А. Мартос, Беларусь в исторической государственной 
и церковной жизни, Минск 2000, s. 131–132; А. Мартас, Спадчына 1992, 
№ 6. Часопiс Беларускага фонду культуры, s. 84; Рэлiгiя i царква на Беларусi: 
Энцыклапедычны даведнiк, Мiнск 2002, s. 146; Асветнiкi зямлi беларускай 
X-пачатак XX ст. Энцыклапедычны даведнiк, 2-е выданне, Мiнск 2006, 
s. 458; С. А. Падокшын, Унiя. Дзяржаўнасць. Культура. Фiласофска-гiста-
рычны аналiз, 2-е выданне. Мiнск 2000, s. 28; Н. М. Карамзин, История 
государства Российского, Книга вторая (т. IV–VI), s. 284; Historia Kościoła 
w Polsce, Tom 1 do roku 1796. Cz. 1 do roku 1506, s. 390; M. Banaszak, Histo-
ria Kościoła Katolickiego, Tom 2. Średniowiecze, s. 274; W. Zaleski, Święci na 
każdy dzień, Warszawa 1989, s. 701. 

152 I. Саверчанка, Aurea mediocritas. Кнiжна-пiсьмовая культура Бела-
русi: Адраджэнне i ранняе барока, s. 87; С. А. Падокшын, Унiя. Дзяржаў-
насць. Культура. Фiласофска-гiстарычны аналiз, 2-е выданне. Мiнск 2000, 
s. 28; Historia Kościoła w Polsce, Tom 1 do roku 1796. Cz. 1 do roku 1506, s. 390; 
M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, Tom 2. Średniowiecze, s. 274. 

153 Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi, Т. 4, Мiнск 1997, s. 87; Рэлiгiя 
i царква на Беларусi: Энцыклапедычны даведнiк. Мiнск 2002, s. 146; УНIЯ 
№ 2, 1990 г., Часопiс хрысьцiянскага сумо’я, Менск, s. 13. 

154 I. Саверчанка, Aurea mediocritas. Кнiжна-пiсьмовая культура Бе-
ларусi: Адраджэнне i ранняе барока, s. 87; Г. Сагановiч, Нарыс гiсторыi 
Беларусi. Ад старажытнасцi да канца XVIII стагоддзя, s. 93. 
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Delegaci Wielkiego Księstwa Litewskiego na XVI Soborze Eku-
menicznym mieli zamiar porozumieć się co do zjednoczenia, lecz 
unia nie została zawarta z powodu stanowiska patriarchatu Kon-
stantynopola. Uznano tam, że tę sprawę należy na razie odłożyć 
w związku z zagrożeniem tureckim. Natomiast papież Marcin V 
większe uznanie miał dla patriarchy konstantynopolskiego niż dla 
litewskiego metropolity155.

Metropolita Izydor, mianowany metropolitą Wszechrusi (co 
oznacza – całej Metropolii Kijowskiej) w 1436 roku i kierujący de-
legacją tej metropolii na Soborze Florenckim, po powrocie do Mos-
kwy został oskarżony o herezję. Sądzący go Sobór postąpił wbrew 
bizantyjskiemu prawu cerkiewnemu przyjętemu na Rusi. Zgodnie 
z tym prawem, sądzić metropolitę mogli tylko równi mu godnością. 
Tym niemniej Izydor znalazł się w więzieniu. W ten sposób próbę 
wskrzeszenia jedności chrześcijańskiej w połowie XV wieku, Mos-
kwa kategorycznie odrzuciła156.

W związku z tym, że około XVI wieku Ruś Moskiewska po-
została jedynym silnym mocarstwem prawosławnym, pojawiła się 
i umocniła ofi cjalna ideologiczna doktryna państwa: „Moskwa – 
trzeci Rzym”157. Zgodnie z tą koncepcją, po zdobyciu „drugiego 
Rzymu” (Konstantynopola) przez Turków w 1453 roku centrum 
świata chrześcijańskiego lub „trzecim Rzymem” ogłasza się prawo-
sławna Moskwa, a jej władcy – katolicyzmu obrońcami i strażnika-
mi prawosławia. Przy tym zwolennicy – „łacinnicy” – uważani byli 
za heretyków i większych wrogów prawosławia niż tureccy muzuł-
manie158. Właśnie niewola turecka postrzegana była jako kara Boża, 
która dosięgnęła świat prawosławny jakoby za kościelne przymierze 

155 М. I. Ермаловiч, Беларуская дзяржава Вялiкае Княства Лiтоўскае, 
s. 354–355; Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi, Т. 4, Мiнск 1997, s. 87; Рэлiгiя 
i царква на Беларусi: Энцыклапедычны даведнiк, s. 146; Historia Kościoła 
w Polsce. Tom 1 do roku 1796. Cz. 1 do roku 1506, s. 321. 

156 А. Юдин, История Католической церкви в России, s. 424.
157 «Католицизм в России. Римско-Католическая Церковь и Россия с 10 

века и до реформ Петра 1». Учебник. «Истории религии в России», ред. 
Н. А. Трофимчук, s. 280.

158 Tamże.
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z katolickim Rzymem, które zostało zawarte dobrowolnie na Ferra-
ro – Florenckim Soborze Ekumenicznym w 1439 roku. 

Pomimo obecności w Moskwie wielkich grup obcokrajow-
ców – katolików, katolickie nabożeństwo na terenie państwa w wie-
kach XV–XVI nie było dopuszczalnym159.

W interpretacji autorów katolickich unie fl orencka (1439) i brze-
ska (1596 roku) to zgoda na przywrócenie jedności Kościołów ka-
tolickiego i prawosławnego w duchu miłości i wspólnych działań 
dla dobra wszystkich wierzących. Prawosławni rosyjscy autorzy (tak 
zwani cerkiewni i większość świeckich) uważają unię za formę po-
słuszeństwa Kościoła prawosławnego i „prawosławnych” państw, 
a także sposób przeniknięcia Watykanu i związanych z nim sił do 
Europy Wschodniej160. Wychodząc od tej, pełnej uprzedzeń i nega-
tywnego stosunku do Kościoła katolickiego opinii, bardzo trudne 
jest obiektywne badanie katolicyzmu w Rosji.

Podejście do katolicyzmu w Moskwie-Rosji w wiekach XV–
XVII było zdecydowanie negatywne. Mówiąc o zewnętrznych przy-
czynach, należy wspomnieć budzącą wściekłość konfrontację z eu-
ropejskimi krajami katolickimi – zakonem krzyżackim, Szwecją, 
Danią, ponieważ Moskwa-Rosja pretendowała do ziem (nawiasem 
mówiąc, nawet nie słowiańskich) krajów Bałtyckich, Finlandii i In-
grii. Wrogość Moskwy do Wielkiego Księstwa Litewskiego i Polski 
tłumaczyła się tym, że wielcy książęta moskiewscy (później caro-
wie) bezpodstawnie uważali siebie za spadkobierców i odbiorców 
wszystkich ziem, którymi kiedykolwiek władali książęta rodu Ru-
rykowiczów. Chodzi tu o tereny Rusi – Ukrainy i Litwy, to znaczy 
tych ziem, na których do początku XIV wieku mieściła się jednolita 
Metropolia Kijowska.

W Rusi Moskiewskiej uważano, że ta metropolia powinna być 
dalej jednolita, a jej centrum powinno się znajdować w Moskwie 
(a dlaczego nie w Kijowie?). W ten sposób pod różnymi pretekstami 
moskiewscy książęta (później carowie) tworzyli atmosferę, jakoby 

159 Tamże.
160 Н. А. Трофимчук, Л. А. Баширов, Ю. П. Зуев, «История религий 

в России. Католицизм в России». Москва 2001, s. 278–279.
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oni jedyni byli obrońcami prawosławia na ziemiach Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego i Rusi-Ukrainy161.

W świadomości wielu ludzi w Rusi Moskiewskiej ukształtował 
się określony stereotyp, zarówno w stosunku do Kościoła katolickie-
go, jak i katolików w ogóle. Bardzo często ten stereotyp nosi ne-
gatywny charakter, będąc następstwem z góry przyjętego założenia 
i interpretacji historii. Jak pisał wielki fi lozof rosyjski F. Sołowiow, 
taki negatywny stosunek bierze się z dążenia, by widzieć w Cerkwi 
narzędzie egoizmu narodowego162. 

Do syna Iwana III, którym był Wasil III, w 1526 roku przyje-
chał z poselstwem papieskim biskup Jan Franciszek Skary, pierwszy 
franciszkanin, który odwiedził Moskwę. 

Za czasów następnego moskiewskiego władcy – Iwana IV Groźne-
go (1533–1584) – Rosja prowadziła ciężką i bezowocną wojnę z Litwą 
i Polską. W rezultacie surowej polityki wewnętrznej cara niektórzy bo-
jarowie zbiegli na Litwę. Znalazłszy się w trudnym położeniu, Iwan 
Groźny zwrócił się do papieża Grzegorza XIII o pośredniczenie w za-
warciu pokoju z Rzeczpospolitą. W odpowiedzi odprawiono poselstwo 
do Rosji na czele z jezuitą Antonio Possewino. W Moskwie wysłań-
ców Rzymu oczekiwało uroczyste przyjęcie. Rozmowy trwały siedem 
miesięcy, lecz omawianiu problemów religijnych poświęcono zaledwie 
trzy dni. Iwan Groźny, autokratycznie zarządzający Kościołem w swo-
im państwie, według własnego uznania ustalał i obalał, a czasem i ska-
zywał na karę śmierci biskupów. Nie mógł on dopuścić do istnienia 
nad sobą władzy duchowieństwa. Marzenia księdza Antonio Possewi-
no o jedności wiary Rosji i Rzymu, występujących wspólnie przeciwko 
reformacji i tureckiej agresji, pozostały jedynie marzeniami163.

Polityka Iwana Groźnego i Borysa Godunowa stała się przyczyną 
kryzysu w polityce wewnętrznej Rosji, co określa się w literaturze 

161 «Католицизм в России. Римско-Католическая Церковь и Россия с 10 
века и до реформ Петра 1». Учебник. «Истории религии в России», ред. 
Н. А. Трофимчук, s. 280.

162 В. Соловьев, «Русская идея». «Русская Церковь в ее отношении 
к вселенскому единству», Брюссель 1983, s. 16.

163 А. Юдин, История Католической церкви в России, s. 424.
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historycznej nazwą „Czas Smuty”. W wojnie domowej, która opa-
nowała Ruś Moskiewską, uczestniczyli litewscy i polscy awantur-
nicy. Dzięki intrygom moskiewskich bojarów jakiś czas książę Wła-
dysław i jego ojciec Zygmunt III Waza (król polski i jednocześnie 
Wielki Książę Litewski) mieli nadzieję, iż zostaną moskiewskimi 
carami. Kiedy jednak pokładającym nadzieję w intrygach, księciu 
Władysławowi i królowi Zygmuntowi, nie udało się zająć moskiew-
skiego tronu, wtedy wojska litewskie i polskie przystąpiły do wojny. 
Wielkie Księstwo Litewskie skorzystało z sytuacji i odzyskało Smo-
leńsk, do Królestwa Polskiego włączone zostały ziemie Rusi-Ukra-
iny – Czernihów i Nowogród-Siewierski. W okresie tego bardzo 
surowego „Czasu Smuty” była jakaś nadzieja na połączenie Koś-
cioła rzymskiego z Kościołem moskiewskim. W związku z tym, że 
zwycięstwo odniosły siły antykatolickie, Państwo Moskiewskie ko-
lejny raz sprzeciwiło się zjednoczeniu chrześcijan na czele z Papie-
żem. Natomiast za wszystkie nieszczęścia wojenne byli obwiniani 
tylko katolicy164.

Po wydarzeniach okresu Smuty wstęp obcokrajowców w grani-
ce Rusi Moskiewskiej został całkowicie zakazany165. Kiedy w 1631 
roku Moskwa przygotowywała się do wojny z Rzeczpospolitą, za-
częły się formować oddziały wojskowe na wzór europejski, do szko-
lenia których przyjmowano zagranicznych strategów. Rząd cara Mi-
chała Fiodorowicza postawił warunek: obcokrajowców wyznania 
katolickiego na służbę nie przyjmować166.

Po przyłączeniu (za cara Aleksieja Michajłowicza) do państwa 
Moskiewskiego Lewobrzeżnej Ukrainy (na prawach autonomii, 
która po pewnym czasie została zlikwidowana) i wschodniej części 

164 «Католицизм в России. Римско-Католическая Церковь и Россия 
с 10 века и до реформ Петра 1». Учебник. «Истории религии в России», 
ред. Н. А. Трофимчук, s. 280. 2) А. Юдин, История Католической церкви 
в России, s. 424.

165 «Католицизм в России. Римско-Католическая Церковь и Россия 
с 10 века и до реформ Петра 1». Учебник. «Истории религии в России», 
ред. Н. А. Трофимчук, s. 280.

166 Tamże, s. 280–281.
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Wielkiego Księstwa Litewskiego (etnicznej Białorusi), dzięki wy-
chodźcom z tych ziem umocniły się wpływy zachodnie na życie du-
chowe Rosji167.

W 1659 roku do Moskwy przyjechał katolicki ksiądz Juraj Kri-
żanicz (1618–1683). Pragnął on wstąpić do służby państwowej. 
Władał sześcioma językami. Był pisarzem, teologiem i fi lozofem, 
historykiem i ekonomistą, lingwistą i etnografem. Otrzymawszy wy-
kształcenie w Rzymie i przyjąwszy godność kapłana, Juraj Kriżanicz 
samotnie wybrał się do Moskwy w nadziei na zrealizowanie swoje-
go marzenia o połączeniu Kościołów katolickiego i prawosławnego 
i zjednoczeniu Słowian. Został przyjęty na służbę. Zlecono mu napi-
sanie gramatyki słowiańskiej i stworzenie słownika łacińsko-rosyj-
skiego. Dalsza jego służba potoczyła się tragicznie. Pomimo szczerej 
miłości do Rosji i pragnienia wiernej służby carowi moskiewskiemu, 
został on aresztowany i zesłany na Syberię. Czekało go piętnastolet-
nie zesłanie do Tobolska. Po śmierci cara Aleksieja Michajłowicza 
został uwolniony i wyjechał do Wilna, gdzie w klasztorze domini-
kańskim napisał „Historię Syberii”. Wybrawszy się w charakterze 
kapelana z wojskiem polskim na wojnę z Turkami, poległ w bitwie 
pod Wiedniem168.

Pewną tolerancję dla katolików w Rosji osiągnięto na szczeblu 
państwowym w ostatnim dwudziestopięcioleciu XVII wieku. Ten 
krok moskiewscy przywódcy zmuszeni byli uczynić w związku 
z przystąpieniem państwa w 1686 roku do „Ligi Świętej” (koalicji 
antytureckiej państw katolickich – Austrii, Wenecji, Polski i Litwy), 
a także z powodu narastającego zapotrzebowania kraju na dużą ilość 
zagranicznych specjalistów169.

Bardziej sprzyjająca sytuacja dla katolików powstała w okresie 
regencji carewny Sofi i. W latach 80. XVII wieku w Moskwie roz-
poczęła działalność jezuicka misja, która przystąpiła do wydawania 

167 А. Юдин, История Католической церкви в России, s. 424,
168 Tamże, s. 424.
169 «Католицизм в России. Римско-Католическая Церковь и Россия 

с 10 века и до реформ Петра 1». Учебник. «Истории религии в России», 
ред. Н. А. Трофимчук, s. 281.
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książek w języku rosyjskim i otwarcia szkoły. Zaczęły się tam uczyć 
dzieci, nie tylko obcokrajowców, także Rosjan. W tym czasie w Mos-
kwie powstała pierwsza wspólnota katolicka, członkami której byli 
m.in. Palladij Rogowski i Piotr Artemjew170.

Od 1684 roku jezuici pojawili się w Moskwie. Wypełniali oni 
także duchowe potrzeby obcokrajowców będących w służbie rosyj-
skiej. Jednak po zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Wiedniem 
Piotr I wygnał jezuitów z Rosji ukazem z 17 kwietnia 1719 roku. Po 
detronizacji Sofi i górę wzięli przeciwnicy katolicyzmu. Diakon Piotr 
Artemjew, osadzony w klasztorze sołowieckim, dokonał żywota, nie 
wyrzekłszy się jednak wiary katolickiej. Zwierzchnik rosyjskich ła-
cinofi lów, zakonnik i poeta Sylwester Miedwiediew został stracony 
na Placu Czerwonym171.

Na przełomie XVII i XVIII wieku, wśród obcej ludności Mos-
kwy skupionej w Nowo-Niemieckim Przedmieściu (Nowo-Niemie-
ckaja Słoboda), znaczną część stanowili katolicy. Na równi z inny-
mi obcymi parafi ami w Moskwie i Sankt-Petersburgu, a następnie 
w Astrachaniu, Nieżynie i innych miastach, pojawiły się kościoły 
katolickie172.

Nabożeństwa katolickie odbywały się również w niektórych in-
nych miejscach Rosji173.

W 1695 roku, kiedy cudzoziemcom-katolikom Moskwy pozwolo-
no zbudować świątynię, franciszkanie Paweł Jaros i Franciszek Lefl er 
założyli fundamenty świątyni ku czci apostołów Piotra i Pawła174.

W 1695 niedaleko brzegu Jauzy (w obecnym zaułku Starokirocz-
nym) została wybudowana drewniana świątynia. Po wydaniu dekre-

170 А. Юдин, История Католической церкви в России, s. 424.
171 Tamże, s. 425.
172 «Положение и правовой статус Католической Церкви в 18 – нача-

ле 19 в.в.» Авторский коллектив под руководством Н. А. Трофимчука, Моск-
ва. Издательство РАГС. 2001, s. 281. А. Юдин, История Католической цер-
кви в России, s. 425.

173 Tamże.
174 «Положение и правовой статус Католической Церкви в 18 – нача-

ле 19 в.в.» ред. Н. А. Трофимчук, Москва, 2001, s. 281. А. Юдин, История 
Католической церкви в России, s. 281.
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tu przez Piotra I, z dnia 12 grudnia 1705 roku, zezwalającego na 
wzniesienie na terytorium Rosji katolickich kościołów z cegły, koś-
ciół ten ponownie wybudowano w 1706 roku, używając do budowy 
cegły i kamienia175.

 Z początku parafi e te utrzymywane były przez jezuitów, a po 
1720 roku piecze nad nimi powierzono kapucynom, których liczba 
była ściśle podporządkowana przepisom (6 w Petersburgu i 4 w Mos-
kwie). Same parafi e były podporządkowane Kolegium Sprawiedli-
wości do spraw Infl antów, Estlandii, Finlandii, początkowo zarzą-
dzającym majątkiem zborów protestanckich na tych ziemiach176.

Większe grupy ludności katolickiej pojawiły się w Rosji po Ma-
nifeście Katarzyny II z 4 lutego 1762 roku zapraszającym obcokra-
jowców do osiedlania się. Wśród wychodźców z Europy Zachodniej, 
przede wszystkim Niemców, zakładających swoje kolonie-osady na 
środkowym Powołżu, na południu Ukrainy, na Krymie i Przedkau-
kaziu, a później na terenie Syberii Południowej, Północnym Ka-
zachstanie i na Ałtaju, katolicy stanowili nie mniej niż 20% tam-
tejszej ludności177.

Na dalszą egzystencję Kościoła katolickiego w Rosji poważnie 
wpłynął dekret Katarzyny II z 12 lutego 1769 roku. Wymieniony de-
kret nakazywał podporządkowanie się przepisom parafi i petersbur-
skiej i moskiewskiej, a następnie, również wszystkich katolickich pa-
rafi i w imperium. Ukaz określał porządek wyborów zwierzchników 
misji katolickich w parafi ach pod nadzorem sekretarza Kolegium 
Sprawiedliwości. Wyższą instancją przy rozpatrywaniu wszystkich 
spraw, związanych z Kościołem katolickim w Rosji, był Senat178.

Model państwowy wzajemnych stosunków katolickich parafi i 
w Rosji i Rzymie, zaznaczony w tym ukazie, stał się wyznaczni-
kiem w polityce Rosji na następne półtora wieku. W szczególności, 

175 «Положение и правовой статус Католической Церкви в 18 – начале 
19 в.в.», ред. Н. А. Трофимчук, s. 281.

176 А. Юдин, История Католической церкви в России, s. 425.
177 «Положение и правовой статус Католической Церкви в 18 – начале 

19 в.в.», ред. Н. А. Трофимчук, s. 281.
178 Tamże, А. Юдин, История Католической церкви в России, s. 425.
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katoliccy księża w imperium nie mogli nazywać siebie misjonarza-
mi i nie mieli zezwolenia na zajmowanie się tak zwanym prozelity-
zmem. Należy zauważyć, że nawet postsowiecki rozwój stosunków 
między Rosją a Watykanem podkreśla znaczenie tych Ukazów179.

Aż do lat 70. XVIII wieku osoby wyznania rzymskokatolickiego 
stanowiły wśród mieszkańców Imperium Rosyjskiego nieznaczny 
procent. Sytuacja zdecydowanie zmieniła się po rozbiorach tery-
torium Rzeczypospolitej, przeprowadzonych przez Rosję, Austrię 
i Prusy. Po pierwszym rozbiorze (1772 roku) do Rosji przyłączono 
ziemie wschodnie Wielkiego Księstwa Litewskiego z miastami Po-
łockiem, Witebskiem, Mohylewem i innymi180.

Po oderwaniu przez Rosję od Litwy Połocka, Witebska, Orszy, 
Mścisława i Mohylewa, na mocy ukazu z 14 grudnia 1772 roku zo-
stała założona Mohylewska Rzymskokatolicka Diecezja. Pod jej 
jurysdykcję trafi ły, oprócz litewskich, także parafi e na terenie im-
perium, nienależące do innych diecezji w Petersburgu, Moskwie 
i w innych rosyjskich miastach. Nadzór nad diecezją spoczywał na 
Kolegium Sprawiedliwości181.

Z pierwszym podziałem Rzeczypospolitej związane jest także 
kolejne pojawienie się jezuitów w Imperium Rosyjskim182.

Już po I rozbiorze Rzeczypospolitej sytuacja grekokatolików 
(unitów) na zajętym przez Rosję wschodnim terytorium Wielkiego 
Księstwa Litewskiego stała się bardzo ciężka z powodu obranego 
przez Rosję kursu na całkowite wykorzenienie wschodniego obrząd-
ku Kościoła katolickiego. Lecz nie udało się władzom rosyjskim do-
konać nawrócenia siłą grekokatolików na prawosławie za panowa-
nia Katarzyny II.

W dniu 1 października 1773 roku wileński biskup dokonał kon-
sekracji biskupiej kanonika Stanisława Bohusza-Siestrzencewicza. 

179 «Положение и правовой статус Католической Церкви в 18 – нача-
ле 19 вв.», ред. Н. А. Трофимчук, s. 281.

180 Н. А. Трофимчук «История религий в России. Католицизм в России», 
Москва 2001, s. 282.

181 А. Юдин, История Католической церкви в России, s. 425.
182 Tamże, s. 426.
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Natomiast dnia 22 listopada 1773 roku Katarzyna II mianowała tego 
ostatniego biskupem Mohylewskim. W rezultacie napiętych rozmów 
dyplomatycznych papież Pius VI wysłał w 1773 roku nuncjusza Ar-
ketti z misją do Petersburga. Dnia 26 kwietnia wydał on w imieniu 
papieża bullę o uznaniu tych reform i wręczył w kościele św. Katarzy-
ny paliusz arcybiskupowi Siestrzencewiczowi. Ukazem z 17 stycz-
nia 1782 roku Katarzyna przemianowała mohylewską diecezję kato-
licką na arcybiskupstwo183.

W rezultacie drugiego rozbioru (1793 roku) powstała Prawo-
brzeżna Ukraina, centralna i południowa część Wielkiego Księstwa 
Litewskiego184.

W 1795 roku, po zniesieniu państwowości Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i Królestwa Polskiego, w skład Imperium Rosyjskiego 
zostały włączone ziemie zachodniej Białorusi, południowo-zachod-
niej Łotwy, Wołyń i duża część terytorium Żmudzi-Litwy, tworząc 
razem z wcześniej zagarniętymi terytoriami litewskimi i ukraińskimi 
tak zwane zachodnie gubernie Imperium Rosyjskiego.

Zdobyte przez Rosję w latach 1772–1775 terytoria składały się 
z pięciu diecezji łacińskich i czterech greckokatolickich. W rezulta-
cie ich reorganizacji, przeprowadzonej przez Katarzynę II w latach 
1795–1796, były utworzone następne diecezje łacińskie: mohylew-
ska z trzema biskupami-sufraganiami: mohylewską, połocką i kijow-
ską, wileńska z sufraganiami: wileńską, trocką, brzeską i kurlandzką, 
łucka z sufraganiami: łucką i żytomierską, kamieniecką i diecezja 
żmudzka. W 1798 roku dołączyła do nich szósta diecezja – mińska, 
a diecezję mohylewską przekształcono w archidiecezję185.

W dniu 26 lutego 1797 roku car Paweł I opublikował ukaz o utwo-
rzeniu w Kolegium Sprawiedliwości oddzielnego departamentu do 
spraw rzymskokatolickich. Na mocy następnych ukazów z 6 i 15 lu-
tego 1798 roku Departament do spraw rzymskokatolickich oddzie-

183 Tamże, s. 425.
184 Н. А. Трофимчук, «История религий в России. Католицизм в Рос-

сии», s. 282; А. Юдин, История Католической церкви в России, s. 425.
185 Н. А. Трофимчук «История религий в России. Католицизм в России», 

s. 283; А. Юдин, История Католической церкви в России, s. 425.
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lono od Kolegium Sprawiedliwości i jego zwierzchnikiem został 
abp Stanisław – Bohusz Siestrzencewicz, któremu nadano tytuł me-
tropolity. Jednak wyższą instancją do spraw Kościoła rzymskokato-
lickiego nadal pozostał Senat. 

W początkach panowania Pawła I do Rosji przybyła nowa dele-
gacja poselska nuncjusza Lorenzo Litta w celu uregulowania spraw 
kanonicznych na zajętych przez Moskwę ziemiach Rzeczypospo-
litej. Na mocy wydanych 27 czerwca 1798 roku aktów abp Litta 
kanonicznie zalegalizował przemiany przeprowadzone w diecezji 
Kościoła rzymsko- katolickiego przez Pawła I. Generał zakonu jezu-
itów o. Gabriel Grubber był faworyzowany przez imperatora Paw-
ła I i miał na niego wpływ. 

Na uwagę zasługuje również przeniesienie do Rosji siedziby ry-
cerzy Zakonu Maltańskiego i przyjęcie przez imperatora Pawła i ty-
tułu ich wielkiego mistrza. Następnie powstała rosyjska gałąź tego 
katolickiego zakonu, mającego także swoje odgałęzienie dla prawo-
sławnych Kawalerów Maltańskich. Konfl ikt Stolicy Apostolskiej 
z Pawłem I, który powstał z powodu ingerencji prawosławnego im-
peratora w sprawy zakonu katolickiego, stał się przyczyną odesłania 
prałata Litta z Rosji w 1799 roku. Ukazem z 13 listopada 1801 roku 
został skasowany Departament do spraw rzymskokatolickich i utwo-
rzone zostało samodzielne kolegium duchowne rzymskokatolickie 
w charakterze instytucji sądu kościelnego. Na czele kolegium stanął 
abp mohylewski. W jego skład wchodzili: jeden biskup, jeden prałat 
i sześciu asesorów, wybieranych przez kapitułę diecezji z grupy kano-
ników i prałatów. W zarządzie kolegium na 1801 rok, w sześciu rzym-
skich diecezjach naliczono 1710 świeckich kapłanów, w 304 klasz-
torach żyło 3094 ojców i braci zakonnych, 569 sióstr zakonnych 
zamieszkujących w 80 klasztorach. Ogólna liczba wyznawców ka-
tolicyzmu (obrządku łacińskiego) w wieku powyżej 14 roku życia 
sięgała 1639854 dusz. W tym czasie było 845 kościołów186.

Franciszkanie, którzy zastąpili kapucynów w petersburskiej para-
fi i, utrzymywali wspólnoty Kronsztadu, Rygi, Rewla i moskiewskiej 

186 Tamże, s. 426.
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parafi i. Franciszkańscy zakonnicy w koloniach niemieckich nad 
Wołgą, liczących od 1803 roku 9751 ludzi wyznania katolickiego, 
nie mogli nazywać siebie „misjonarzami”187.

W 1803 roku do Petersburga przybył nowy nuncjusz Arezzo, lecz 
już w 1804 roku z powodu kolejnych komplikacji natury dyploma-
tycznej między Petersburgiem i Rzymem zmuszony był on opuścić 
Rosję. W początkach panowania Aleksandra I udzielono jezuitom 
pozwolenia na działalność misyjną w niektórych dzielnicach impe-
rium. W 1803 roku zlecono im nadzór nad katolikami kolonii nie-
mieckich Powołża. Ich misje były w Odessie, Astrachaniu, na Kry-
mie i na Syberii (Irkucku i Tomsku). W 1801 roku petersburskie 
kolegium jezuickie liczyło 10 osób kadry pedagogiczno-administra-
cyjnej, a w 1814 – już 27 pracowników. Pieczy jezuitów powierzono 
Akademię Wileńską, a następnie założoną w 1812 roku akademię 
w Połocku. W Petersburgu, przy kościele św. Katarzyny, zostało 
utworzone przez jezuitów Collegium Petropolitanium Paulinum – 
szkoła, do której oddawały swoje dzieci rodziny arystokratyczne 
stolicy rosyjskiej. Towarzystwo Jezusowe zostało usunięte na mocy 
ukazu, na początku z obydwu rosyjskich stolic (1815), a następnie 
z imperium w 1820 roku.

W dniu 25 lipca 1810 roku utworzony został Zarząd Główny 
Spraw Duchownych, Wyznań Obcych i Oświecenia Publicznego, 
który praktycznie przyjął na siebie wyższe administrowanie łaciń-
skim duchowieństwem. W 1832 roku został on włączony w skład 
Ministerstwa Spraw Duchownych i Oświecenia Publicznego jako 
Departament Spraw Duchownych Obcych Wyznań. Do kompetencji 
tego biurokratycznego aparatu należał nie tylko nadzór nad wszystki-
mi sprawami katolickimi w państwie, lecz i wydawanie zezwoleń na 
używanie w życiu kościelnym dokumentów Stolicy Apostolskiej188.

W 1815 roku w skład Imperium Rosyjskiego włączono główną 
część etnicznych ziem polskich, a także południową część Żmudzi-
Litwy, zachodnią część Wołynia (Chełmszczyzna), resztki Podlasia 
i Sudowja (rejon Suwalsko-Sejneński). Z tych ziem został utworzony 

187 Tamże, s. 425.
188 Tamże, s. 426.
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oddzielny autonomiczny administracyjny twór – Królestwo Polskie. 
W rezultacie wśród rosyjskich poddanych znalazło się jeszcze kilka 
milionów katolików, przeważnie obrządku łacińskiego189.

Polityka spadkobiercy Aleksandra I, imperatora Mikołaja I, za-
dała bardzo silny cios Kościołowi greckokatolickiemu w Imperium 
Rosyjskim. W dniu 17 marca 1839 roku wydano ukaz przekazujący 
sprawy Greckokatolickiego Kolegium Duchownego w kompeten-
cje Prawosławnego Świętego Synodu. W rezultacie przymusowe-
go przechodzenia na prawosławie Kościół katolicki stracił ponad 
1 500 000 ludzi swojego wyznania. Za czasów Mikołaja I trwały 
nadal ataki na katolickie klasztory działające na terytorium Rosji. 
Około roku 1847 pozostały z nich jedynie 72 męskie domy zakonne 
i 34 żeńskie. W dniu 3 sierpnia 1847 roku został zawarty konkor-
dat ze Stolicą Apostolską, który uporządkował podział terytorialny 
i administracyjny diecezji rzymskich w imperium. Do już istnie-
jących sześciu łacińskich diecezji – mohylewskiej, wileńskiej, sa-
mogickiej (żmudskiej), mińskiej, łucko-żytomierskiej, kamienie-
cko-podolskiej, została dołączona chersońska. Ta ostatnia w 1848 
roku została przekształcona w diecezję tyraspolską z rezydencją 
biskupią w Saratowie. 

Pierwszym biskupem tyraspolskim został Ferdynand Kann. 
Zgodnie z warunkami konkordatu wzmocniono również władzę bi-
skupa jako jedynego sędziego i administratora w swojej diecezji. 
Arcybiskupowi Mohylewskiemu powierzono nadzór nad zarządza-
niem Petersburskiej Akademii Duchownej, przeniesionej w 1842 ro-
ku z Wilna. On także posiadał prawo wyznaczania jej rektora, in-
spektora i profesorów. Powstanie narodowowyzwoleńcze w Polsce 
i na Litwie w 1863 roku spowodowało ostrą reakcję ze strony Alek-
sandra II, co w znacznym stopniu dotknęło także sytuację Kościoła 
katolickiego w Imperium Rosyjskim. W 1865 roku skasowano die-
cezję kamieniecko-podolską, a w 1869 roku – mińską.

Papież Pius IX, występując na konsystorzu w dniu 2 październi-
ka 1866 roku, potępił represje przeciwko Kościołowi katolickiemu 

189 Н. А. Трофимчук, «История религий в России. Католицизм в Рос-
сии», s. 282–283.
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w Imperium Rosyjskim. W odpowiedzi na to car ukazem z 22 paź-
dziernika 1866 poinformował o zerwaniu konkordatu z 1847 roku, 
łącznie ze wszelkimi stosunkami dyplomatycznymi Rosji z Rzymem. 
Konsekwencje tego zerwania miały bezpośredni wpływ na wewnętrz-
ną sytuację Kościoła katolickiego w państwie. W 1867 roku została za-
mknięta Warszawska Rzymskokatolicka Akademia Duchowna. Ukaz 
z 10 maja 1867 roku postawił działalność Kościoła katolickiego w Ro-
sji pod tak ostrą kontrolą władzy, że formalnie zamieniał się on jakby 
w Kościół schizmatycki, pod względem stosunków z Rzymem190.

Ta sytuacja była przyczyną opublikowania przez Piusa IX encykli-
ki „Levate”, ofi cjalnie potępiającej działalność Kolegium Duchowne-
go i zabraniającej biskupom katolickim przyjmowania w nim udziału. 
Odpowiedzią władz rosyjskich było zesłanie pięciu katolickich bisku-
pów. Zdecydowanie i nieugiętość stanowiska Rzymu i miejscowych 
hierarchów katolickich zmusiły Aleksandra II do nowych rozmów 
z Rzymem. Ich efektem była reforma działalności Kolegium Duchow-
nego, potwierdzona najwyższym zarządzeniem z 18 lutego 1875 roku. 
Mówiło się w nim o tym, że kolegium przestaje pośredniczyć mię-
dzy Kościołem katolickim a Rosją i Stolicą Apostolską. Traci również 
swoją jurysdykcję w sprawach zawierania związków małżeńskich 
i nie ingeruje w proces mianowania biskupów. Pojednanie z Rzymem 
rozpoczęło się dopiero w 1882 roku, a w 1884 roku przy Watykanie 
audytowany został rosyjski minister Izwolski191. 

W XIX wieku wyznania ewangelickie, baptystów i inne, głównie 
protestanckie, przeniesione z Europy, aktywnie werbowały swoich zwo-
lenników wśród ludności, co doprowadziło do zmiany Kodeksu Karne-
go Rosji i przyjęcia prawa z dnia 4 lipca 1894 roku. W tym prawie wyżej 
wymienione związki wyznaniowe określone zostały jako szkodliwe. Ich 
spotkania modlitewne były zabronione. A według artykułu 196 za roz-
powszechnianie sekciarskich nauk lub współudział w tym przewidziana 
była zsyłka na Sybir, Zakaukazie i inne oddalone miejsca192.

190 А. Юдин, История Католической церкви в России, s. 426.
191 Tamże, s. 427.
192 Н. А. Трофимчук, «История религий в России. Католицизм в Рос-

сии», s. 282–283.
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Ofi cjalne dążenie Watykanu i niektórych wyznawców katolicy-
zmu w Imperium Rosyjskim nie mogło być realizowane – przeszka-
dzały w tym zarówno ówczesne prawa, jak i Najświętszy Synod Ro-
syjskiego Kościoła Prawosławnego. W tym okresie odstąpienie od 
religii państwowej, jaką w Rosji było prawosławie, oceniane było 
jako karalna działalność antypaństwowa. Na katolicyzm nawracali 
się przede wszystkim arystokraci i elita intelektualna. Przytaczali 
oni argumenty, zgodnie z którymi różnice dogmatyczne między Koś-
ciołem Wschodnim i Zachodnim ogłaszali jako nieistotne. Przejście 
z prawosławia na katolicyzm uważali za zgodne z prawem, jako po-
wrót do pierwszych okresów chrześcijaństwa na Rusi. Do prawo-
sławia powrócili święci: Olga, Władymir i Jarosław Mądry. Kiedy 
różnice poglądowe i wszelkie inne nie przeszkadzały prawosław-
nym Rusi Kijowskiej w przynależeniu do jednej rodziny, tworzącej 
jednolity Powszechny Katolicki Kościół, kierowany przez następcę 
apostoła Piotra – papieża w Rzymie193.

Wybitny rosyjski fi lozof W. S. Sołowiow uważany jest za ideo-
wego ojca rosyjskich katolików194. On jako pierwszy, co wynika-
ło jakby z wnętrza jego „rosyjskiej prawosławnej samoświado-
mości”, podszedł do problemu jedności Kościoła. Według jego 
przekonania przepaść między kościołami może być pokonana bez 
rezygnacji z uświęconych stuletnich tradycji, jednakowo drogich 
zarówno dla Zachodu jak i dla Wschodu. W. S. Sołowiow uważa, 
że rozdzielenie kościołów formalnie już nie istnieje od dnia Sobo-
ru Florenckiego (1439 rok) i twierdzi, że cała nauka katolicka za-
warta jest także w prawosławiu. Negatywny stosunek hierarchów 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do Rzymu W. S. Sołowiow 
uważał za „grzech przeciwko prawosławiu” w jego kanonicznych, 
liturgicznych i dogmatycznych przejawach. Ponieważ od czasu 
rozłamu Kościoła na wschodzie nie było soborów ekumenicznych, 
ludzie, nawet uznający nowe dogmaty katolickie, mogą przy-
jąć nowe stanowisko jako naturalny rozwój nauki prawosławnej 

193 Tamże, s. 286. 
194 Tamże.
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i bez jakichkolwiek wyrzutów sumienia czuć się ludźmi prawo-
sławnymi195. 

Początkiem powstania Rosyjskiego Kościoła Katolickiego 
Obrządku Wschodniego stało się przejście na katolicyzm dwóch pra-
wosławnych kapłanów – ojca Mikołaja Tołstoja (1894) i ojca Alekse-
go Zierczaninowa (1896). Ci kapłani katoliccy obrządku wschodnie-
go znaleźli się w ciężkiej sytuacji, ponieważ Cerkiew Prawosławna 
i władze państwowe poddały ich prześladowaniom. Zadanie realne-
go „włączenia w struktury kościoła” rosyjskiego ruchu katolickiego 
przyjął na siebie lwowski greckokatolicki metropolita hrabia Andrzej 
Szeptycki. 

W 1909 roku w Petersburgu został otwarty pierwszy prawdzi-
wie rosyjski katolicki Kościół obrządku wschodniego, lecz nawet po 
opublikowaniu manifestu o tolerancji, istnienie katolików wschod-
niego obrządku w imperium nie było w pełni zalegalizowane. Cer-
kwi tej stale groziło zamknięcie, co też stało się w 1913 roku. Opub-
likowany 17 kwietnia 1905 roku „Manifest o tolerancji religijnej” 
przyniósł mniejszościom religijnym imperium długo oczekiwaną 
wolność wyznaniową. Przejście z prawosławia do innych wyznań, 
zgodnie z prawem, nie było już prześladowane196.

Tylko według statystyki ofi cjalnej, w okresie od 1905 do 1909 
roku 230 000 ludzi przeszło z prawosławia na katolicyzm. W więk-
szości byli to grekokatolicy Podlasia i Białorusi. W 1913 roku 
władze rosyjskie podjęły próbę rewizji istniejącego ustawodaw-
stwa o Kościele katolickim w Imperium. Wkrótce jednak nastąpił 
wybuch I wojny światowej, co uniemożliwiło realizację tego pro-
jektu. Przedwojenna sytuacja Kościoła katolickiego w Rosji była 
następująca. Spośród 12 rzymskokatolickich diecezji na terenie ca-
łego imperium – 7 obejmowały nadwiślańskie (polskie) gubernie, 
pozostałe 5 – inne regiony kraju. Za granicami etnicznej Polski 
znajdowały się diecezje: mohylewska, wileńska, żmudzka, łucko-
żytomierska i tyraspolska.

195 В. С. Соловьев, Собрание сочинений в 10 томах. Т. 10, Спб. 1911–
1913, s. 91.

196 А. Юдин, История Католической церкви в России, s. 427.
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Przed rewolucją (1917 roku) Archidiecezja Mohylewska liczyła 
1 160 000 wyznawców, 331 parafi i i 400 kapłanów. Każda diecezja 
rzymskokatolicka posiadała własne seminarium.

Rewolucję lutową 1917 roku Kościół katolicki powitał z entu-
zjazmem. Ponieważ program Rządu Tymczasowego pozostawiał mu 
długo oczekiwaną wolność. 

W dniach 29–31 maja 1917 roku w Piotrogrodzie odbył się Pierw-
szy Rosyjski Sobór Katolicki pod przewodnictwem metropolity An-
drzeja Szeptyckiego. Sobór uchwalił 68-punktowe „Postanowienia”, 
jasno określające kanoniczny charakter Rosyjskiego Kościoła Gre-
ckokatolickiego. W „Postanowieniach” jest mowa o utworzeniu eg-
zarchatu w jurysdykcji metropolity Szeptyckiego. Swoim przedsta-
wicielem na całą Rosję metropolita Szeptycki wyznaczył o. Leonida 
Fiedorowa z tytułem protonotariusza apostolskiego ad instar. Oprócz 
niego w skład duchowieństwa rosyjskiego katolickiego egzarchatu 
weszło jeszcze 9 księży. Początkowo wspólnoty wschodnich katoli-
ków były tylko w Petersburgu i Moskwie. W tym czasie zaczęły one 
powstawać także w innych miastach Rosji: Wołogdzie, Pietrozawo-
cku, Archangielsku, Jarosławiu.

Kilka miesięcy, poprzedzających październikowy bolszewicki 
przewrót, był to czas spokojnego funkcjonowania Kościoła katoli-
ckiego w Rosji197.

W tym okresie naznaczony zostaje nowy i, jak się okazało, ostat-
ni metropolita Kościoła Rzymskokatolickiego w Imperium Rosyjs-
kim – abp Edward von Ropp. A Kościół katolicki reorganizuje się 
w granicach 6 diecezji. Archidiecezja Mohylewska i diecezje: ko-
wieńska, łucko-żytomierska, kamieniecko-podolska, mińska i sara-
towska (lub tyraspolska). W 1921 roku był utworzony Apostolski 
Wikariat dla Syberii, a w 1923 roku – diecezja władywostocka.

197 Tamże, s. 427.
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5. Tragiczne dzieje Kościoła w Rosji 
    i ZSRR w latach 1917–1945

Formalnym powodem do rozpoczęcia bolszewickich nagonek 
na religię, a w szczególności na Kościoły chrześcijańskie, było 

opublikowanie 23 stycznia 1918 roku dekretu „O oddzieleniu Koś-
cioła od państwa”. Podążająca za tym dekretem w sierpniu 1918 
roku specjalna instrukcja pozbawiała wszystkie organizacje religijne 
prawnych przywilejów i ogłaszała ich majątek jako własność naro-
dową. W związku z tym władze zaproponowały proboszczom para-
fi i katolickich podpisanie „pokwitowania” o zgodzie na przekaza-
nie własności kościelnej, co zostało zdecydowanie odrzucone przez 
Kościół.

Próby metropolity von Roppa, by obronić niezależność Koś-
cioła katolickiego i jego prawa majątkowe, doprowadziły do jego 
aresztowania przez bolszewików 19 kwietnia 1919 roku i wysłania 
17 listopada 1919 roku do Polski. 

Dekretami z 26 grudnia 1921 roku i 3 stycznia 1922 roku wpro-
wadzona zostaje wstępna cenzura kazań i zakaz nauczania religii 
dzieci poniżej 14 lat. 

Akcja mająca na celu konfi skatę kosztowności kościelnych jako 
pomoc dla głodujących Powołża dała początek rewizjom w kościo-
łach, którym towarzyszyły przemoc i konfi skata kościelnych para-
mentów.

W dniu 5 grudnia 1922 roku zostało zamkniętych i opieczętowa-
nych 9 katolickich kościołów i wszystkie kaplice Piotrogrodu.

Piotrogrodzkie duchowieństwo musiało się stawić 5 marca 1923 
roku przed Najwyższym Trybunałem Rewolucyjnym w Moskwie. 
Obrady sądów odbywały się od 23 do 25 marca 1923 roku. Ducho-
wieństwu katolickiemu przedstawiano zarzuty o udział w kontrrewo-
lucyjnym spisku i organizowaniu oporu wobec władzy radzieckiej. 
Abp Cieplak i prałat Budkiewicz otrzymali wyroki śmierci przez 
rozstrzelanie, czterech kapłanów i egzarcha Fiodorow – do 10 lat 
więzienia. Dnia 29 marca wyrok śmierci abpowi Cieplakowi zamie-
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niono na dziesięć lat więzienia. W stosunku do pozostałych oskar-
żonych wyroki pozostawiono bez zmian. Prałat Budkiewicz został 
zabity 31 marca, w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Paschalną 
w piwnicy WKN (po rosyjsku – ВЧК – Wszechzwiązkowa Komisja 
Nadzwyczajna) na Łubiance.

Druzgocący cios zadano w latach 1923–1924 także we wspólno-
tach rosyjskich katolików obrządku wschodniego. Jeszcze w 1922 
roku został wysłany za granicę o. W. Abrikosow, proboszcz mo-
skiewskiej parafi i. W dniach 12–16 listopada 1923 roku przepro-
wadzono aresztowania w Moskwie w dominikańskiej wspólnocie 
Abrikosowa i wśród innych katolików rosyjskich. W Piotrogrodzie 
zostali aresztowani: o. Dejbner, o. A. Zierczaninow oraz zakonnica 
Julia Danzas.

Do 1925 roku Diecezja Mohylewska liczyła 227 504 wiernych, 
119 kościołów i kaplic, 88 kapłanów parafi alnych, 8 kapłanów w wię-
zieniu i 151 na wygnaniu. Wielu pozostających na wolności księży 
musiało obsługiwać parafi e w innych obwodach198.

W kwietniu 1925 roku w Rzymie przy Kongregacji Kościołów 
Wschodnich zorganizowana została specjalna komisja „PRO RUS-
SIA”. Od tego czasu na plan pierwszy we wschodniej polityce Wa-
tykanu wysuwa się postać przewodniczącego komisji jezuity Micha-
ela d’Erbini. W 1926 roku, po tajnej konsekracji biskupiej, d’Erbini 
dwukrotnie odwiedził ZSRR – od kwietnia do maja i od lipca do 
września. Dokonał on reorganizacji Kościoła katolickiego w Rosji. 
W rezultacie tajnych konsekracji biskupich stworzono strukturę Ad-
ministratur Apostolskich w ZSRR:

1. Moskiewska, 21 kwietnia 1926 roku. Biskup Pius Eugeniusz Neve.
2. Leningradzka, 13 sierpnia 1926 roku. Biskup Antoni Malecki.
3. Mohylewska, 10 maja 1926 roku. Biskup Bolesław Słoskans.
4. Krymska, 10 maja 1926 roku. Biskup Aleksander Frizon.

Jednak skutki tej reorganizacji były tragiczne. Wszyscy arcypa-
sterze, oprócz biskupa Neve, zostali w konsekwencji aresztowani 

198 Tamże, s. 428.
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i wydaleni z ZSRR, a episkop Aleksander Frizon w 1937 roku został 
rozstrzelany.

Biskup Antoni Malecki, wobec stałego zagrożenia aresztowa-
niem, za pozwoleniem Rzymu potajemnie wyznaczył swoim następ-
cą biskupa Teofi lisa Matulanisa (9 lutego 1929). Lecz w końcu tegoż 
roku ten ostatni został aresztowany, a w 1933 roku został wyda-
lony na Litwę.

W celu ratowania życia religijnego Leningradu biskup Neve do-
konał 30 kwietnia 1935 roku konsekracji biskupiej proboszcza pa-
rafi i Matki Boskiej z Lourdes – Jana Batista Amudrio OP, lecz już 
w sierpniu tegoż roku został on zmuszony do opuszczenia ZSRR

W dniach 15–16 lutego 1931 roku aresztowano wiceegzarcha ob-
rządku wschodniego o. Siergiej Sołowiow i prawie całą pozostałą 
dotąd na wolności wspólnotę moskiewską wschodnich katolików.

Dnia 31 lipca 1936 roku został zmuszony do opuszczenia Mos-
kwy na zawsze Administrator Apostolski biskup Neve. W ten sposób 
na terenie ZSRR całkowicie zlikwidowano katolicką hierarchię obu 
obrządków.

Do 1935 roku na, kiedyś ogromnym, terytorium byłej Mohy-
lewskiej Archidiecezji, rozciągającej się od brzegów Morza Białe-
go do Charkowa i od ziem białoruskich do granic z Chinami i Japo-
nią, doliczono się nie więcej niż 16 księży katolickich. Pod koniec 
lat 30. w Rosji pozostały tylko dwie działające katolickie świąty-
nie – św. Ludwika w Moskwie i Matki Boskiej z Lourdes w Le-
ningradzie199.

Regiony włączone w skład Związku Radzieckiego w latach 1939 
i 1940 narażone były na ateistyczną propagandę przed wojną Niem-
ców z Rosją (tj. do 1941 roku), jedynie w ciągu 1–2 lat, w odróż-
nieniu od większości ludności ZSRR, która na taką indoktrynację 
ateistyczną narażona była już ponad 20 lat.

Do czasów obecnych większość rosyjskich badaczy jest zgod-
nych, że wzrost świadomości religijnej na okupowanym przez 
Niemców terenie (lata 1941–1944) miał miejsce dzięki nieobecności 
w ciągu 2–3 lat władzy radzieckiej na tych ziemiach. Na przykład: 

199 Tamże.
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„Wschodnie ziemie Ukrainy i Białorusi, a także niemal połowa ro-
syjskich obwodów znajdowały się w strefi e pełnej, lub częściowej 
okupacji niemieckiej”.

Mieszkańcy tych rejonów stanowili jeden z głównych trzonów 
migracji do Obwodu Kaliningradzkiego po II wojnie światowej. 
Miejscowa ludność miała szczególną, ostrą stymulację do rozbudze-
nia świadomości religijnej. 

Te zachęty wzmacniane były praktycznymi zabiegami faszystów 
w zakresie wznowienia życia kościelnego u „ciemiężonych przez 
Żydów i komunistów Słowian”. „Działania nazistów, tłumaczo-
ne w szczególności celami propagandowymi, obiektywnie dopro-
wadziły do zauważalnego wzrostu religijności. Co do liczebności 
otwartych kościołów, ich parafi an i innych wskaźników, te rejony 
górowały pod względem analogicznych zjawisk w radzieckich ob-
szarach pozafrontowych”200.

W radzieckiej i rosyjskiej historiografi i i religioznawstwie do cza-
sów obecnych nie została opracowana naukowo działalność Kościoła 
katolickiego na okupowanych przez Niemców terenach Rosji i kra-
jów sąsiednich, gdzie kształtowało się duchowe oblicze przyszłych 
kaliningradzkich katolików. Już 23 czerwca 1941 roku Stolica Apo-
stolska dokonała próby posłużenia się sytuacją, powstałą w rezultacie 
okupowania przez Niemców obszernych terenów sowieckich. Starała 
się skierować w te rejony swoich księży dopóty, dopóki nazistowska 
administracja nie wprowadzi tam swojego własnego „reżimu reli-
gijnego”201. Naziści przecież wcale nie byli zainteresowani tym, by 
zezwalać katolickim księżom na urządzanie się w swoich obszarach 
pozafrontowych – na Białorusi i na Ukrainie, gdzie żyła katolicka lud-
ność łacińskiego i unickiego obrządku. Według planu Hitlera, należa-
ło przeszkodzić Watykanowi w korzystaniu ze zwycięstw nazistów: 
przecież Stolica Apostolska nie zgodziła się, by ogłosić krucjatę prze-
ciwko bolszewikom i błogosławić nowych „krzyżowców”202.

200 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в середине 1945–1955 гг. КГУ, 2003, Глава. 2, s. 123.

201 Actes et documentes, Т. 4, s. 593. №. 433.
202 А. Венгер, «Рим и Москва.1900–1950-е годы», Москва 2000, s. 536.
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Pomimo prześladowań ze strony Niemców, polskie katolickie du-
chowieństwo próbowało przeniknąć na terytorium okupowanej przez 
faszystów Białorusi, aby nieść duchową pomoc żyjącym tam katoli-
kom. „Polacy – pisał z Berlina do sekretariatu stanu nuncjusz Orse-
nigo – kwapią się do powrotu na Białoruś”203. Lecz Niemcy zabro-
nili służby na tych terenach politycznie podejrzanym, ich zdaniem, 
polskim księżom. Lecz w praktyce odmawiali wydawania zezwoleń 
także katolickim księżom – pochodzącym z Białorusi. W Mińsku 
pozostawało 17 000 katolików, w całym obwodzie – ponad 50 000. 
Mińscy katolicy, po przetrzymaniu 23 lat reżimu sowieckiego, nadal 
przebywali w sytuacji nie do pozazdroszczenia: nie mieli kapłanów 
i często byli zmuszani pokonywać pieszo nawet po 90 kilometrów, 
do sąsiedniej pińskiej parafi i, aby tam znaleźć księdza204. 

Lecz obecność polskiego duchowieństwa na Białorusi zachowała 
się pod niemiecką okupacją. W miarę wkraczania wojsk radzieckich 
część duchowieństwa opuściła Białoruś205.

W 1944 roku sytuacja parafi i katolickich ZSRR przyciąga uwagę 
Stalina. O tym świadczy znajdująca się w jego „tajnej teczce”, „In-
formacja o stanie kościołów rzymskokatolickich w ZSRR” podpisa-
na przez L. P. Berię206.

Istnieje ogólnie przyjęta opinia o tym, że wcześniejsze nieprzy-
jazne nastawienie władz radzieckich do katolików związane było 
z pogorszeniem stosunków między ZSRR i Watykanem. W ostat-
nich miesiącach 1944 roku papież Pius XII niejednokrotnie wzywał 
światową społeczność by zachowała chrześcijański stosunek do po-
konanych207.

W końcu wojny strona sowiecka zaostrzyła swoje stanowisko 
wobec Kościoła katolickiego i wciągnęła do antykatolickiej wal-

203 О религиозной ситуации в Польше и Прибалтике. Actes et documents, 
Т. 3, ч. 1–2, s. 530.

204 А. Венгер, «Рим и Москва. 1900–1950-е годы», Москва 2000, s. 537.
205 Tamże, s. 538.
206 А. Юдин, История католической церкви в России, s. 428.
207 Э. Винтер, Политика Ватикана по отношению к СССР 1917–1968 гг. 

Третья часть трилогии Россия и Папство, М-1977, s. 189.
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ki Moskiewski Patriarchat Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. 
W odezwie Soboru Ziemskiego z 6 lutego 1945 roku jego uczestnicy 
wypowiedzieli się przeciwko proponowanemu sojusznikom przez 
papieża „Łagodnemu pokojowi”208.

Należy powiedzieć, że władze radzieckie poparły rosyjski Koś-
ciół prawosławny w krajach bałtyckich i na zachodzie Ukrainy. Ce-
lem tego poparcia było chwilowe wzmocnienie prawosławia jako 
przeciwwagi Kościoła katolickiego209.

Wiosną 1945 roku rozpoczęła się ogólna kampania przeciwko 
Kościołowi greckokatolickiemu na Ukrainie210.

W dniu 18 stycznia 1946 roku papież Pius XII wygłosił oświadcze-
nie skierowane przeciwko komunistycznemu ustrojowi i ideologii211.

Pod naciskiem ZSRR w 1948 roku został zlikwidowany grecko-
katolicki Kościół w Rumunii, a w 1951 roku w Słowacji212.

W celu dalszego ataku na Kościół katolicki na początku 1947 
roku władze radzieckie postanowiły kontynuować realizację kur-
su na chwilowe umocnienie prawosławia w katolickich regio-
nach ZSRR213.

Ze zrozumiałych przyczyn, umacniać prawosławia w obwodzie 
Kaliningradzkim władza radziecka nie zamierzała, dlatego nie było 
tu konieczności przeciwstawiania prawosławia katolicyzmowi, po-
nieważ wszystkich katolików niemieckich planowano deportować 
do Niemiec. Jednak należy zwrócić uwagę, że skład etniczny prze-

208 М. В. Шкаровский, Русская Православная Церковь при Сталине 
и Хрущеве, s. 298.

209 ГАРФ. Ф.6991.Оп.2.Д.30.Л.95. 
210 М. В. Шкаровский, Русская Православная церковь при Сталине 

и Хрущеве, s. 299–300; О. Ю. Васильева, Русская Православная церковь 
в политике советского государства, 1943–1948 гг. М-1999, s. 184–191.

211 Э. Винтер, Политика Ватикана по отношению к СССР 1917–1968 гг. 
Третья часть трилогии Россия и Папство, М-1977, s. 189.

212 М. В. Шкаровский, Русская Православная церковь при Сталине 
и Хрущеве, s. 299–300; О. Ю. Васильева, Русская Православная церковь 
в политике советского государства, 1943–1948 гг. М-1999, s. 191.

213 ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.8.Л.-109. О конфессионной политике советс-
кой власти в западных регионах.

KOŚCIÓŁ NA TERENIE SAMBII I W ROSJI OD XIII DO XX WIEKU



84

siedleńców po II wojnie światowej do Obwodu Kaliningradzkiego 
z Białorusi i Ukrainy był dość duży, a z tego oczywisty wniosek, że 
w Obwodzie Kaliningradzkim pojawiła się znaczna ilość katolików.

Po zakończeniu wojny moskiewska i leningradzka parafi a kato-
licka tracą swój dawny status francuskich kościołów-ambasadorów. 
Są one nominalnie przekazywane pod jurysdykcję diecezji ryskiej 
i kowieńskiej. Mianowanie w nich proboszczów, ich zewnętrzne 
kontakty i, w istocie, całe życie parafi alne były srogo kontrolowane 
przez władze. Dlatego w końcu lat 70. w Moskwie i Leningradzie 
zaczęły powstawać „katakumbowe” wspólnoty katolickie214.

214 А. Юдин, История католической церкви в России, s. 428.
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ROZDZIAŁ II

Kościół katolicki na tle 
innych wyznań chrześcijańskich 
w Obwodzie Kaliningradzkim 

w latach 1945–1950





1. Początki radzieckiej administracji 
    w Obwodzie Kaliningradzkim

W roku 1945 na mocy umów między aliantami Prusy Wschod-
nie zostały zlikwidowane. W rezultacie tych zmian dwie 

trzecie terytorium dawnych Prus Wschodnich (Warmia i Mazury) 
zostały włączone w granice Polski. Königsberg – Królewiec wraz 
z przyległymi rejonami został przydzielony Rosyjskiej Socjalistycz-
nej Federacyjnej Republice Radzieckiej, a Niemeński (Kłajpedzki) 
Kraj znalazł się w granicach Litwy Radzieckiej. W czasie działań 
wojennych utworzono tak zwane Wojenne Komendantury w celu 
zabezpieczenia władzy na tym terytorium. Od 10 maja 1945 roku 
funkcje kontrolne nad ludnością cywilną zostały przekazane Tym-
czasowemu Zarządowi do Spraw Ludności przy komendancie Kö-
nigsberga, natomiast od lipca tego roku został powołany Tymczasowy 
Zarząd do Spraw Ludności przy Wojskowej Radzie Königsberskiego 
Szczególnego Okręgu Wojskowego. W dniu 7 kwietna 1947 roku 
ukazało się postanowienie Prezydium Rady Najwyższej Związku 
Radzieckiego o utworzeniu Obwodu Königsberskiego w ramach 
Rosyjskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej1. W związku z tym 
postanowieniem wojsko oddało władzę Zarządowi do spraw cywil-
nych Obwodu Königsberskiego przy Radzie Najwyższej ZSRR. 
Zakres pełnomocnictwa tego Zarządu określa się postanowieniem 
Rady Ministrów ZSRR. ,,O Strukturze Administracyjnej miasta 
Königsberga i przylegających do niego rejonów” z dnia 7 kwietnia 
1946 roku.

1 Zbiór Praw ZSRR i Postanowień Przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR 
1938–1975, tom 1, s. 94; Сб. Законов СССр и Указов Президиума Верховного 
Совета СССР 1938–1975 гг., том 1, s. 94.
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Konstytucyjne struktury partyjno-państwowe w obwodzie były 
zorganizowane dopiero wiosną i latem 1947 roku. Przedtem jednak, 
4 lipca 1946 roku, ukazało się postanowienie Prezydium Rady Naj-
wyższej ZSRR o przemianowaniu miasta Königsberg na Kaliningrad 
i Obwodu Königsberskiego na Obwód Kaliningradzki2.

Dla opisania początków radzieckiej administracji na terenie Prus 
Wschodnich należy wrócić do nieodległej historii, do wystąpienia 
Józefa Stalina na konferencji w Teheranie w dniu 1 grudnia 1943 
roku: „Rosja nie ma niezamarzających portów na Morzu Bałty-
ckim. Dlatego Rosji potrzebne są niezamarzające porty Königsberg 
i Memel (Kłajpeda) i przynależna im część Prus Wschodnich. Tym 
bardziej, że historycznie są to odwiecznie słowiańskie ziemie.” 
A także do pisma J. Stalina do W. Churchilla z dnia 7 lutego 1944 
roku: „My pretendujemy na to, aby północno-wschodnia część Prus 
Wschodnich łącznie z portem w Königsbergu, jako niezamarzają-
cym portem, była oddana Związkowi Radzieckiemu. Jest to jedyny 
kawałek terytorium niemieckiego, do którego my pretendujemy”. 
Wypada również przytoczyć mały fragment wystąpienia J. Stalina 
na konferencji w Poczdamie w dniu 18 lipca 1945 roku. „Jeśli w Kö-
nigsbergu pojawi się niemiecka administracja, my ją wygonimy, na 
pewno wygonimy”. Stąd można przypuszczać, że plany władzy ra-
dzieckiej miały charakter przede wszystkim strategiczny. Sytuacja 
społeczno-polityczna i socjalno-ekonomiczna młodego regionu ra-
dzieckiego w latach 1945 do 1948, to jest do totalnej deportacji lud-
ności niemieckiej, pokazała, że zasadnicze sprawy dotyczące życia 
nowych przesiedleńców i ich kontakty z ludnością miejscową nie 
były chyba brane pod uwagę. Wydaje się, że główne siły władzy ra-
dzieckiej w zagospodarowaniu nowej ziemi były skierowane na jak 
najszybsze zasiedlenie tego terytorium i na tworzenie odpowiedniej 
propagandy. 

Po zakończeniu działań wojennych w dniu 1 września 1945 roku 
ukazała się informacja dotycząca ludzi zamieszkujących tę część 
Prus, która przypadła Związkowi Radzieckiemu (wyłączając kraj 

2 Spis Rady Najwyższej ZSRR, Nr 25, 1946 rok. Ведомости Верхового со-
вета СССР, № 25, 1946. 
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Memelski – Kłajpedzki). Zgodnie z tą informacją sytuacja demogra-
fi czna przedstawiała się następująco3:

Terytorium Razem 
zarejestrowanych Mężczyźni Kobiety

Dzieci 
do 17 roku 
życia

Cały region 129 614 48 946 80 668 44 511 

Miasto 
Königsberg  68 014 20 749 47 265 16 637

W tym czasie migracja stała się głównym elementem rozwoju 
ludnościowego i socjalnego młodego Regionu Kaliningradzkiego. 
Na teren tego regionu zaczęli zjeżdżać przesiedleńcy z całego Związ-
ku Radzieckiego. Ich zadaniem było przeniesienie na nową ziemię 
radziecką systemu socjalnego, ekonomicznego, politycznego i woj-
skowego z ich dotychczasowego kraju. W taki sposób w krótkim 
czasie, w przeciągu około 3 lat, na niewielkim kawałku ziemi zaszła 
ogromna zamiana jednej socjalno-politycznej i socjalno-kulturalnej 
rzeczywistości na zupełnie inną. Przesiedlenie się tak ogromnej ilo-
ści mieszkańców Związku Radzieckiego w większości wypadków 
było wynikiem ich własnego wolnego wyboru. Także i wysiedlenie 
Niemców z tego terytorium w większości było powodowane tęsk-
notą za ojczystym krajem. Z punku widzenia dorobku historyczno-
kulturowego terytorium dawnych Prus dla nowych przesiedleńców 
stało się ziemią zupełnie obcą4. Jak już zauważyliśmy, tak ważne 
fakty dotyczące kulturowego dorobku przesiedleńców i tubylców 
w latach powstawania nowej rzeczywistości nie były zauważane 
przez nowe władze, a nawet pomijane w ofi cjalnych dokumentach. 
Władze najwyższego szczebla zastanawiały się nad uregulowaniem 
granic zewnętrznych. Istniał także problem granic wewnętrznych 
w relacji do ZSRR. Königsberski Obwód był od początku tak zwaną 

3 ЦАМО. Ф.358.Оп.5914.Д.13.Л.87. Демографическая ситуация в Кё-
нигсбергской области.

4 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в середине 40-х и 50-х годов, s. 111.
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„strefą szczególną” ze specjalnym trybem określającym wjazd na to 
terytorium5.

„Na wjazd do Kaliningradu i do Obwodu Kaliningradzkiego ze-
zwalać obywatelom tylko na podstawie przepustek wydanych przez 
organa milicyjne, wydawane w miejscu zamieszkania, natomiast żo-
nom i dzieciom generałów, admirałów i ofi cerów udających się do 
miejsca służby ojców ich rodzin na podstawie specjalnych pozwoleń 
wydanych przez komendantów dywizji i wyższych organów. Ludzi 
nieposiadających przepustek i specjalnych pozwoleń nie rejestrować 
i wysiedlać”6.

W postanowieniu naczelnika Urzędu Obwodowego do spraw 
ludności z dnia 12 lipca 1946 roku czytamy: „wszyscy mieszkańcy 
otrzymywali dokumenty tożsamości: obwód był traktowany jako te-
ren zamknięty. Bez dokumentów nikt nie mógł tu przyjechać. Prawie 
do połowy lat 50-tych w dowodach osobistych była wstawiana spe-
cjalna kwadratowa pieczęć, na której widniała duża cyfra 2 i obok 
niej napis «teren zamknięty» – oto jak opowiada o tym jeden z prze-
siedleńców Jurij Michajłowicz Fiodorow. «Sposób otrzymania takiej 
pieczęci był bardzo złożony. Ci mieszkańcy Związku Radzieckie-
go, którzy chcieli przejechać z jakiejś przyczyny do Obwodu Kali-
ningradzkiego zobowiązani byli w miejscu swojego zameldowania 
zgłosić się do KGB lub na milicję i wyjaśnić przyczynę, i cel wyjaz-
du, a także prosić o pozwolenie na wyjazd z miejsca dotychczasowe-
go zamieszkania. Stamtąd było wysyłane zapytanie do Kaliningradu 
i czekano na odpowiedź zezwalającą lub zabraniającą przyjazdu»”7.

Naturalnym było, że pierwszą radziecką władzą na terytorium 
dawnych Prus, a obecnego Związku Radzieckiego, było wojsko, 
a dokładniej wojskowe komendantury, które tymczasowo zmuszo-
ne były zajmować się również sprawami obywatelskimi. Oprócz 
zadań wypływających z powinności wojskowej komendanci mieli 
obowiązek kierować życiem miejscowej społeczności, a także za-

5 Tamże.
6 ГАКО. Ф.298.Оп.1.Д.4.Л.5. О пропусках для въезда в Калининградс-

кую область. 
7 Tamże. Калининградская область – закрытая территория.
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bezpieczać znajdujące się tam mienie8. Przykładem może być de-
cyzja dotycząca wzmocnienia ochrony w dni związane ze święto-
waniem 1 maja: ,,Szczególnie wzmocnić ochronę w 3-, 4-, 5-, 7-ej 
komendanturze zakładów spirytusowych i browarów. Począwszy od 
30 kwietnia do 3 maja włącznie na terytorium wszystkich browa-
rów i zakładów spirytusowych zamontować szlabany i zorganizo-
wać ochronę. Do zakładów nikogo nie dopuszczać, a do próbujących 
wtargnąć po trzykrotnym ostrzeżeniu użyć siły zbrojnej. Ze ściśle taj-
nego rozkazu wojennego komendanta Königsberga z dnia 27 kwiet-
nia 1945 roku9.

Od roku 1945 została zorganizowana komendantura miasta Kö-
nigsberga i już od 9 kwietnia życie, i porządek w mieście były re-
gulowane rozkazami komendanta wojennego. Pierwszym takim 
komendantem był generał-major M.-W. Smirnow. Po zdobyciu Kö-
nigsberga zorganizowano w mieście 9 komendantur: jedna centralna 
i osiem dzielnicowych. Np. Piotr Afanasiewicz Czagin pełnił obo-
wiązki pomocnika komendanta wojennego w czwartym rejonie. Ich 
sztab znajdował się przy obecnej ulicy Wołoczajowskiej 22. Piotr 
Afanasiewicz Czagin tak opowiada o swojej pracy: „komendantury 
przygotowywały spisy ludności i obiektów, które były niezburzone. 
Naszym głównym zadaniem było zaprowadzić w mieście porządek, 
usunąć barykady i zwaliska. Na ulicach leżały zwłoki ludzi i martwe 
zwierzęta, zwłaszcza konie. Dlatego prowadziliśmy sanitarne po-
rządki, zwłoki grzebaliśmy”10.

W funkcjonowaniu komendantur były i trudności, zwłaszcza ni-
ska była dyscyplina ich funkcjonariuszy. W celu oddzielenia funkcji 
obywatelskich od wojskowych zorganizowano tymczasowe zarzą-
dy do spraw obywatelskich. Głównym ich celem było regulowa-
nie życia miejscowej niemieckiej społeczności, jako że radzieckich 

 8 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев, ред. Ю. В. Кос-
тяшов, s. 190–192.

 9 ГАКО. Ф.330.Оп.2.Д.1.Л.1. Из приказа военного коменданта г. Кёниг-
сберга.

10 Tamże. О установлении власти советских военных комендантов в Кё-
нигсберге.
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obywateli w pierwszych powojennych miesiącach jeszcze nie było. 
Latem 1945 roku na terytorium Königsberga i przylegającego tery-
torium zorganizowano wspomniany wyżej Okręg Wojskowy. Na sta-
nowisko komendanta tego okręgu wyznaczono generała-pułkownika 
K. H. Galickiego. Terytorium tego okręgu podzielono na 15 rejonów, 
a miasto Königsberg wydzielono jako samodzielną jednostkę admi-
nistracyjną. Po zakończeniu konferencji w Poczdamie na istniejące 
krótko tymczasowe urzędy obywatelskie nałożono nowe, tym razem 
większe i szersze obowiązki: odbudowanie państwowej gospodarki 
rolnej, zarządzanie sferą ekonomiki i socjalno-politycznej kultury 
ludności na fundamentach zasad socjalizmu.

Do lata 1947 roku zarządy do spraw obywatelskich wypełniały 
swoje funkcje: przygotowały warunki do stopniowego przejmowa-
nia władzy przez organy konstytucyjne. Pierwsze Ispołkomy (Ispoł-
nitelnyje Komitety – Komitety Wykonawcze) miejscowych rad na-
znaczane były przez Radę Najwyższą RSRR. Został zorganizowany 
pierwszy Obwodowy Ispołkom, na czele, którego wyznaczony został 
W. A. Borysow. W związku z tym zarządy do spraw obywatelskich 
były likwidowane. Tym niemniej w miejscowościach, gdzie więk-
szość mieszkańców stanowiło wojsko, władza jak wcześniej pozo-
stawała w rękach wojskowych komendantur11.

Na początku cała władza koncentrowała się w Königsbergu, jed-
nak szybko pojawiła się potrzeba organizowania struktur władzy 
w rejonach. Siedzibami nowych rejonów stały się takie miasta, jak: 
Insterburg (Wystruć – Czerniachowsk), Gombinen (Gombin – Gu-
siew) i inne. Nie wszystkie jednak dawne centra administracji nie-
mieckiej uzyskały status miast rejonowych. Pierwsi przesiedleńcy 
mówią nawet, że wyboru miast na rejonowe centra dokonywano na 
zasadzie zgadywania. 

– Gdy nas wysyłali do Kroitzburga – wspomina Anatolij Adamo-
wicz Poplawskij, który został delegowany do Obwodu Königsber-
skiego przez ministerstwo fi nansów RSFRR wiosną 1946 roku – 
w Obwodowym wydziale fi nansowym po prostu nie było rozeznania 

11 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев, ред. Ю. В. Кос-
тяшов, s. 190–192.
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sytuacji, w jakiej znajduje się miasto. Pierwszym naszym zadaniem 
było: sprawdzić miasto Kreuzburg (Sławskoje) i poinformować czy 
można umieścić i w jakich budynkach – Ispołkom, Rajkom (Komi-
tet Rejonowy), szkołę, sklep i inne instytucje rejonowe. W związku 
z tym, że tam prawie wszystko było zburzone, my odpowiedzieliśmy, 
że nie ma możliwości rozmieszczenia tam żadnych instytucji. Kreu-
zburg siedem razy przechodził z rąk do rąk. Tam czołg na czołgu stał. 
Przed moim wyjazdem do Kreuzburga otrzymałem zaświadczenie, 
w którym było napisane, że towarzysz Popławski jest delegowany 
do wydziału fi nansowego i że jemu należy okazać pomoc. A komu 
okazać pomoc? Przyjechaliśmy, a tam tylko sami Niemcy12.

W czasie, gdy w nowym kraju radzieckim gospodarzyło wojsko, 
gdy jeszcze ludność niemiecka liczebnie znacznie przewyższała lud-
ność radziecką, systematycznie wchodziła władza radziecka. Chociaż 
Obwód Königsberski był utworzony w kwietniu 1946 roku, to już 
w lutym tego roku radzieccy obywatele uczestniczyli w wyborach. 

Wybory odbyły się dnia 10 lutego 1946 roku. Były to wybory do 
Rady Związkowej i do Rady Narodowościowej. Do Rady Narodo-
wościowej obywatele głosowali na A. Kosygina (przyszłego prezesa 
Rady Ministrów ZSRR), a do rady Związkowej na generała Gali-
ckiego. Przed tymi wyborami przeprowadzono wydawanie dowo-
dów tożsamości dla ludności. W tej akcji uczestniczyło także woj-
sko13. Gazeta „Kaliningradzka Prawda” dnia 17 grudnia 1946 roku 
pisała w artykule „Szeroki rozmach agitacji przedwyborczej”: „Pod-
czas rozwijania prac agitacyjno-propagandowych należy pamiętać 
o wyjątkowości Obwodu Kaliningradzkiego. Tu przyjechali nowi 
ludzie – przesiedleńcy, kołchoźnicy, ze specjalnymi skierowaniami, 
robotnicy do odbudowy. Tu zostało wielu zdemobilizowanych żoł-
nierzy i ofi cerów Armii Radzieckiej. Wszyscy oni znaleźli się w no-
wej dla nich sytuacji, na starej ziemi słowiańskiej, na której długi 
czas panowali zaborcy i po której przeszła niszcząca wszystko fala 
ciężkich walk”14.

12 Tamże, s. 184.
13 Tamże, s. 186.
14 „Калининградская правда”, 17 декабря 1946 г.
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Wybory do władz miejscowych odbyły się w dniu 21 grudnia 
1947 roku.

W mieście Bagrationowsk (Pruska Iławka) zorganizowano 
50 okręgów dla 50 deputatów. Wszyscy ludzie byli wybrani wcześ-
niej na te funkcje. Kandydatów na te stanowiska rekomendowały 
rejonowe komitety partii. Taki komitet był głównym odpowiedzial-
nym za jakościowy spis deputatów. Do każdego domu docierali agi-
tatorzy, którzy przygotowywali spisy wyborców. Niedługo przed 
wyborami dokonano zmiany niemieckich nazw miast i innych miej-
scowości oraz ulic na rosyjskie. To spowodowało wiele problemów 
organizacyjnych dla agitatorów15.

1.1. Pierwsi przedstawiciele władzy Obwodowej

Zapoznaliśmy się już z przedstawicielami władzy wojskowej. 
Wydaje się być ważnym pytanie:, kim byli cywilni przedstawiciele 
władzy państwowej? Najczęściej wymieniane jest nazwisko Bory-
sow. Potem okazało się, że ludzi o tym, popularnym nazwisku było 
przynajmniej dwóch: Wasilij Andrejewicz Borysow – „wielki” – był 
szefem Wydziału Spraw Obywatelskich, a Borysow „mały” był kie-
rownikiem kadr. Wasilij Andrejewicz Borysow po wyborach w 1947 
roku objął stanowisko obwodowego przewodniczącego oblispałko-
ma (obłasnogo ispolnitielnego komiteta, Obwodowego Komitetu 
Wykonawczego). Od 1947 roku pojęcie „przywódca” odnosiło się 
przede wszystkim do sekretarza komitetu partii.

Pierwszym sekretarzem Komitetu Obwodowego Partii był 
P. A. Iwanow, który obiecał Stalinowi zmienić Obwód Kalinin-
gradzki z konsumpcyjnego w produkcyjny. On był również pierw-
szym, który wysunął ideę o konieczności pełnej deportacji niemie-
ckiej ludności. Po telefonie Stalina zastrzelił się. W archiwach nie 
zachowała się nawet jego fotografi a.

Oto, co opowiada J. M. Fedieniew, który przyjechał do Obwodu 
Kaliningradzkiego w październiku 1947 roku: „Wiele gałęzi ekono-

15 Газета «Сталинец», 16 января 1952 г.
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miki 47 roku znajdowało się w głębokim kryzysie. Ziemia kalinin-
gradzka nie mogła sama siebie wykarmić. Pierwszym sekretarzem 
Wojewódzkiego Komitetu Partii był wówczas Iwanow. Jego sprawo-
zdanie przesłane do Komitetu Centralnego przedstawiało bardzo po-
zytywny wizerunek wszystkich spraw w Obwodzie. Bardzo się bał, 
że kłamstwo może wyjść na jaw. Spodziewano się przybycia komisji 
na czele z Kosyginem. Bojąc się konsekwencji, Iwanow zastrzelił 
się. Na jego miejsce został wybrany W. W. Szczerbakow. U niego 
były widoczne bardzo wyraźne skłonności dyktatorskie. Do niego 
przychodzono ze sprawozdaniem a on mógł za bałagan w pracy wsa-
dzić do więzienia. Trzymał ludzi w ciągłym strachu. Za to w krótkim 
czasie w Obwodzie udało się wprowadzić względny porządek”16.

1.2. Propaganda i agitacja

Sposób patrzenia na Prusy Wschodnie formował się jeszcze 
w czasie, gdy działania wojenne były daleko od granicy z Niemca-
mi. Była to pierwsza niemiecka ziemia, na którą weszła w defensy-
wie Armia Czerwona. Tu chyba wystąpiła największa koncentracja 
nienawiści wobec wroga. To zrozumiałe uczucie rosyjskich żołnie-
rzy uwypuklali i podgrzewali wojskowi korespondenci frontowych 
i cywilnych gazet. Właśnie w tym czasie (koniec 1944 i wiosna 1945 
roku) wysiłkiem propagandy wojennej ukształtował się specyfi czny 
obraz Prus Wschodnich i mieszkających tam ludzi. Główne miejsce 
w tych informacjach przypadło, ze zrozumiałych względów, wiel-
kiemu artykułowi w gazecie „Prawda” opowiadającemu o pierw-
szym przekroczeniu niemieckiej granicy przez wojska radzieckie 
w październiku 1944 roku. Korespondent frontowy gazety tak opisał 
swoje pierwsze odczucia związane z zapoznaniem się z pierwszym 
niemieckim miastem – Eydtkuhnen (Eydtkau – Czerniszewskoje):17 

„Eydtkuhnen – miasto o dwóch obliczach. Z jednej strony, to ty-
powe miasto sklepikarzy, banków z pruskimi urzędami, ze smutnym, 

16 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев, ред. Ю. В. Кос-
тяшов, s. 190–192.

17 Ю. Костяшов, Изгнание прусского духа, 2003, s. 11.
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pedantycznym mieszczaństwem, którego symbolem jest ogrom-
ny kufel piwa. Z drugiej strony, to miasto granicy, kresowe miasto 
Prus, miasto włóczęgów, przemytników, żandarmów, miasto szpie-
gów i złodziei. Tu w brudnych piwiarniach szeptali szpiedzy na go-
dzinę do przekroczenia granicy. Tutaj w małych przyciemnionych 
restauracjach dywersanci uzgadniali podpalenia i wysadzanie. Tu-
taj pruscy ofi cerowie wojsk pogranicznych – tłuści, napełnieni pi-
wem – wałęsali się po mieście jako symbol władzy. Tu w czarną 
niedzielę 1941 roku były skoncentrowane niemieckie pułki, które 
przeszły granicę. Pierwsze wojskowe kolumny «Nach Ost» wyru-
szyły właśnie stąd”18.

Drugim ważnym elementem wojskowych reportaży z pola bitwy 
w Prusach Wschodnich był motyw wyrównania krzywd. Oto jak 
w innej centralnej gazecie „Izwiestia” przedstawiano ten element: 
„Jak przyjemnie widzieć martwego Prusaka na jego własnej ziemi – 
za Tylżą i Gombinem, niedaleko od Königsberga, na drodze prowa-
dzącej do Berlina. Wojna wróciła na ziemię, która ją zrodziła. Ciasno 
teraz martwemu Prusakowi, ciasno w niemieckim okopie: trup leży 
na trupie. Czarny śnieg. Popiół. I na zachodzie purpurowy kawałek 
nieba, linia ogniowa naszego natarcia. Tam odchodzi wojna. W sercu 
naszym czerwcowa niedziela czterdziestego pierwszego roku, pło-
nący Mińsk, krew dzieci na zakurzonej drodze. Niemieckie bomby 
nad tłumami uciekinierów. Teraz my zagoniliśmy zrodzoną przez 
Niemców wojnę w ich własny barłóg. Pali się Insterburg podpalo-
ny niemieckimi bombami zapalnymi. Pierze od niemieckich pierzyn 
unosi się w powietrzu. Głowy chowali w pierzyny pozostali niemiec-
cy strzelcy. Ich dostawali stamtąd bagnetami. Pierzyna puchowa bo-
jaźliwie hałasuje w pustym Insterburgu. Niech płomień wyrównania 
krzywd trawi go – my pamiętamy o Mińsku, Kijowie, o Smoleńsku, 
o Wiaźmie...”19.

Należy tu zwrócić uwagę na sytuację, że podobna publicystyka 
jest charakterystyczna dla większości krajów znajdujących się w sta-
nie wojny. Takie stereotypy funkcjonowały również po zakończeniu 

18 Газета «Правда», 25 октября 1944 г.
19 Газета «Известия», 1 февраля 1945 г. 
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wojny. Nawet więcej, w następne lata ze strony nowej radzieckiej 
władzy wzmagała się nienawiść do wszystkiego, co niemieckie. Jeśli 
w czasie wojny propaganda koncentrowała się na współczesnej hi-
storii Niemiec, to jest na Trzeciej Rzeszy i jej zbrodniach, to później 
propagandziści zagłębiali się w starą historię Prus Wschodnich.

Oto, co pisze gazeta „Prawda” z dnia 13 kwietnia 1945 roku:
„Königsberg – to historia przestępczości Niemiec. Cała wielo-

wiekowa historia życia to życie rozbojem, innego życia to miasto 
nie znało. Milczące i mroczne są tu pałace. W centrum stolicy – cy-
tadela, ostro zakończona kamienna budowla ogromnych rozmiarów, 
w którym wydrążone, wyciosane, wyżłobione galerie, przejścia, ka-
zamaty. One głęboko wchodzą pod ziemię...”20. Podobne wypowie-
dzi spotykane były w publicznych wystąpieniach ofi cjalnych osobi-
stości przy okazji różnych okoliczności.

Wydaje się, że władza radziecka nie uwzględniała tej sytuacji, 
że właśnie tu w zupełnie nowych warunkach socjalno-kulturowych 
i religijnych przesiedleńcy będą musieli się zaadaptować do nowego 
życia. Stan wzajemnego lęku, niedowierzania i podejrzliwości stał 
się dominującym elementem w relacjach między Niemcami i radzie-
ckimi przesiedleńcami. Nawet widok zewnętrzny niemieckich miast, 
ulic, mieszkańców odpychał przesiedleńców, którzy przyjechali tu 
w poszukiwaniu możliwości odbudowania utraconego w czasie woj-
ny mienia i bytu. W związku z tym możemy przypuszczać, że jed-
nym z ważniejszych elementów propagandowych władzy radzieckiej 
było – wygnanie „pruskiego ducha”. 

Być może w celu uniknięcia chęci zarażenia się pokusami życia 
zachodniego przez przesiedleńców oprócz drukowanych publikacji 
przygotowywano w podobnym duchu również programy radiowe. 
W audycji radiowej pod tytułem: „Königsberskie zwycięstwo” wy-
emitowanej w dniu 7.04.1948 roku autor Prachow mówił:

„Siedem wieków stało nad Bałtykiem to mroczne miasto-twier-
dza, wzniesione przez krzyżackich psów – rycerzy, którzy wcielili 
się w wojującą rzeczywistość prusactwa. Z dziesięciolecia w dzie-

20 Газета «Правда», 13 апреля 1945 г.
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sięciolecie ze stulecia w stulecie wzmacniali prusacy swoje roz-
bójnicze gniazdo. Od czasu Krzyżaków – noszących miecze – do 
hitlerowskich szturmowców Königsberg funkcjonował jako pies 
ochronny imperium niemieckiego na wschodzie. Tu dojrzewała idea 
gigantycznego napadu na Radziecką Europę, tu wykuwano narzędzie 
śmierci, przygotowywali się zabójcy i podpalacze, podli wykonawcy 
planu Barbarossa”21.

Ważnym elementem propagandy były powtarzane informacje 
o słowiańskich korzeniach Prus Wschodnich. Taką tezę o Prusach 
Wschodnich jako o odwiecznie słowiańskiej ziemi po raz pierwszy 
publicznie wypowiedział w wyżej wspomnianym wystąpieniu Józef 
Stalin podczas konferencji w Teheranie na spotkaniu trzech sprzy-
mierzonych mocarstw. Wypowiedziane przez Stalina zdanie o tym, 
że Prusy to odwiecznie słowiańska ziemia, stało się nie tylko ofi cjal-
nym punktem widzenia ciągle powtarzanym w działaniach propa-
gandowych. Było to również polecenie dla specjalistów, uczonych, 
historyków, aby z punktu widzenia nauki i historii uzasadnić tezę 
wodza22. Nie przypadkiem już w lipcu 1945 roku do Prus Wschod-
nich została wydelegowana grupa archiwistów z Głównego Urzędu 
Archiwów (podlegająca w tym czasie służbom NKWD) w celu roz-
poznania ocalałych dokumentów archiwalnych, głównie, aby wybrać 
„cenne dokumenty o historii ZSRR”23.

Jeszcze większe znaczenie miały poszukiwania archeologów. Już 
w 1946 roku do Obwodu Kaliningradzkiego wydelegowany został 
starszy pracownik naukowy Instytutu Historii i Materialnej Kultury 
Akademii Nauk ZSRR F. D. Guriewicz. Charakterystyczne było to, 
że te prace były prowadzone w ramach programu „Słowiańska ekspe-
dycja” Akademii Nauk ZSRR. W informacji o rezultatach ekspedycji 
w 1950 roku przedstawiono następującą delikatną tezę: „Wykopaliska 

21 Audycja radiowa pod tytułem: ,,Königsberskie zwycięstwo” wyemitowa-
nej w dniu 7.04.1948 roku; ГАКО. Ф.19.Оп.1.Д.22.Л.20 (Из передачи «Кениг-
сбергская победа», 7.04.1948 г.).

22 Ю. Костяшов, Э. Матесс, Изгнание прусского духа. Запрещенное вос-
поминание, Калининград 2003, s. 28.

23 ГАКО. Ф.9401.Оп.2.Д.103.203-204. Из «Особой папки В. М. Молотова».
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pokazują, że na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego istniała swoista 
i dość wysoko rozwinięta kultura w okresie od III do V wieku naszej 
ery. Rozwój tej kultury funkcjonował w stałym kontakcie ze światem 
słowiańskim. W wyniku wykopalisk dysponujemy materiałem świad-
czącym o tym, że nacjonalistyczna niemiecka nauka na przestrzeni 
długiego czasu zaprzeczała istnieniu starożytnych mieszkańców tego 
kraju i ich prawa do samodzielnego rozwoju kultury24.

W taki sposób możemy przypuszczać, że maszyna propagandowa 
opierała się nie tylko o ocenę aktualnych wydarzeń, lecz w swoisty 
sposób próbowała interpretować wydarzenia z przeszłości. W pro-
gramie radiowym „Stara ziemia słowiańska zwrócona prawowitym 
gospodarzom” z dnia 10.04.1948 roku, gdzie o mieście Tylża mówi 
się: „Tu do czasu przyjścia armii radzieckiej funkcjonował niemiecki 
kabaret. W jednej z największych sal demonstrowano faszystowskie 
fi lmy dla niemieckich mieszkańców. W celu zaciemniania historii 
używany był również teatr, który prowadził bezduszną propagandę 
wielkiej idei niemieckich rozbójników. Wojna zniszczyła tę fabrykę 
duchowego zniewalania, przepadły bezpowrotnie różnego rodzaju 
kabarety i varia te. Spłonął niemiecki teatr”25.

W związku z tym, dzięki połączeniu naukowych i archeologicz-
nych odkryć, dzięki osądzeniu historii kultury i sposobu życia tych, 
którzy jeszcze niedawno byli gospodarzami tej ziemi, nasuwa się 
następujący wniosek. Budowana w ciągu wieków miejscowa tra-
dycja i stworzone na jej bazie wartości materialne zostały ocenio-
ne nie tylko jako bezwartościowe, nienadające się do użycia czy do 
rekonstrukcji, wręcz skazane zostały na bezwzględne zniszczenie 
jako ucieleśnienie wszystkiego, co jest związane z reakcjonizmem 
i antyhumanizmem w historii ludzkości. W takim kontekście nawet 
totalne zniszczenie Prus Wschodnich w wyniku działań wojennych 
było traktowane jako niewątpliwe dobro26.

24 ГАКО. Ф.289.Оп.?Д.61.Л.13. Археологическая программа «Славянс-
кая экспедиция».

25 ГАКО. Ф.19.Оп.1.Д.11.Л.64. О пропаганде и советских исторических 
интерпритациях.

26 Ю. Костяшов, Э. Матесс, Изгнание прусского духа. Запрещенное вос-
поминание, Калининград 2003, s. 15.
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Istnieje jeszcze inna okoliczność, która miała wpływ na postępo-
wanie i metody pracy administracji radzieckiej. Od roku 1946 wzra-
stała możliwość konfrontacji między ZSRR a Zachodem. Zaczynała 
się „zimna wojna”, powodowało to narastanie w społeczeństwie psy-
chozy wojennej. W Obwodzie Kaliningradzkim ta tendencja przy-
brała szczególnie wyolbrzymioną formę.

Miejscowe organy NKWD – MGB (Ministerstwo Gosudar-
stwiennoj Bezopasnosti), a także komitety partii uważnie obser-
wowały „nastroje wśród robotników”. Przygotowywane były tajne 
przeglądy i informacje, które następnie były odprawiane do Mos-
kwy. Oczywiście z tych informacji wynikało, że nastroje wśród 
klasy robotniczej były zawsze „w pełni zdrowe”. Gdy chodzi o ne-
gatywne momenty w życiu regionu, to aż do śmierci Stalina ciągle 
dominowały rozprzestrzeniane pokątnie informacje o nieuniknionej 
w najbliższym czasie wojnie. Informacje o nowej wojnie pojawiły 
się jeszcze podczas pierwszej kampanii werbowania nowych prze-
siedleńców do Obwodu Kaliningradzkiego, jesienią 1946 roku. Ta-
kie informacje znajdujemy w dokumentach MWD (Ministerstwo 
Wnutriennych Dzieł – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) ZSRR. 
Naczelnicy Wydziałów Spraw Wewnętrznych tych regionów i re-
publik, gdzie była prowadzona akcja werbowania przesiedleńców, 
w tajnych informacjach donosili, że w wypełnianiu tej akcji prze-
szkadzają obawy ludzi dotyczące niepewnego statusu Obwodu Kali-
ningradzkiego. Nawet w niektórych regionach ludzie już zwerbowani 
zmieniali decyzję o wyjeździe, tłumaczyli, „że jest zbyt złożona sy-
tuacja międzynarodowa”27.

Po przejechaniu na nową ziemię przekonanie o groźbie wojny 
nie minęło. Świadczą o tym doniesienia z nowo powstałych złożo-
nych z przesiedleńców kołchozów z grudnia 1946 roku. Na przykład 
w Sławskim (Henrikswalde, Henrykowo) Rejonie „u niektórych koł-
choźników funkcjonuje przekonanie o nieuniknionej w najbliższym 
czasie wojnie. W związku z tym, uważają, że w najbliższym cza-

27 Ю. Костяшов, Секретные документы отдела спецпоселений МВД 
СССР о заселении Калининградской области в 1946 году, Калининград 
1999, s. 64–67.

ROZDZIAŁ II



101

sie będą zmuszeni do ucieczki z tej ziemi. Oni czują się tu tymcza-
sowymi gośćmi”. Autor tej informacji, inspektor Uszakow, źródło 
zła widział w „braku agitacyjnej pracy z kołchoźnikami”. On za-
proponował przysłanie do tego regionu wykwalifi kowanych wy-
kładowców, którzy będą w stanie „zniszczyć słuchy o zbliżającej 
się nowej wojnie”28.

Czekiści i partyjni czynownicy przekonywali, że informacje 
o zbliżającej się wojnie rozprzestrzeniają Niemcy i litewscy nacjo-
naliści w celu rozsiewania „nastrojów tymczasowości”. Sąd Woje-
wódzki nawet wydał kilka wyroków zgodnie z paragrafem 58 na 
niemieckich obywateli za „agitację kontrrewolucyjną”. Jednak in-
formacje te nie ucichły nawet po deportacji wszystkich Niemców. 
Odpowiedzialność za to spoczywała na państwie radzieckim, któ-
re w sposób bardzo wyraźny przygotowywało się do zbliżającej się 
wojny. W ten sposób państwo prowokowało naturalny lęk przed woj-
ną w narodzie. Zrozumiałym jest, że na ziemiach, które niedawno 
weszły w skład Związku Radzieckiego takie lęki miały szczególnie 
sprzyjające podłoże29.

Podsumowując ten punkt, można dojść do przekonania, że w po-
czątkach działalności władzy radzieckiej na terenie Obwodu Kali-
ningradzkiego brakowało zrozumienia i realnej oceny spraw, i ludzi 
nowego radzieckiego regionu. Ani wojenne komendantury, ani urzę-
dy obywatelskie nie wykorzystały socjalno-politycznych i socjalno-
kulturalnych wartości istniejących w dawnych Prusach Wschodnich 
i na terenie nowej ziemi radzieckiej. Wydaje się, że głównym celem 
władz było jak najszybsze zasiedlenie tego regionu nowymi prze-
siedleńcami i przez propagandę podniesienie świadomości społecz-
nej, i obywatelskiej tych ludzi do poziomu stalinowskiej ideologii. 

Bardzo ważnym niedostatkiem był brak dokładnie określonego 
stanowiska w relacjach między dawnymi niemieckimi mieszkańca-
mi tej ziemi i nowymi przesiedleńcami. W rezultacie te relacje for-

28 ЦХИДНИКО. Ф.121.Оп.1.Д.7.Л.36. Инспектор Ушаков: слухи о над-
вигающейся войне.

29 Ю. Костяшов, Э. Матесс, Изгнание прусского духа. Запрещенное вос-
поминание, s. 27–28.
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mowały się samoistnie. W pewnym momencie okazały się te grupy 
narodowościowe (na skutek panującego głodu, rozłąki napiętego 
stanu niepewności...) w zupełnie podobnej sytuacji. W sposób na-
turalny wzmocniona antyniemiecka propaganda, straty personal-
ne i materialne przesiedleńców spowodowane wojną wzmaga-
ły lęk, i podejrzliwość wobec ludności tubylczej. Trzeba jednak 
sprawiedliwie dodać, że takie nastawienie było obustronne. Jeśli 
do tego dodać ciągle podsycane informacje o nieuniknionej nowej 
wojnie, to można zrozumieć te odczucia niepewności po obydwu 
stronach. Na początku ludnością niemiecką nikt się nie zajmo-
wał. Od początku ich sytuacja była beznadziejna. Ich los i życie 
zależało tylko od nich samych. Ważną konsolidującą rolę w ży-
ciu niemieckiej ludności odgrywał Kościół, zarówno protestancki 
jak i katolicki.

2. Próby budowania życia religijnego 
    przez ludność Obwodu Kaliningradzkiego 
    w szczytowym okresie ateizacji 
    do 1950 roku

Ustanowienie władzy radzieckiej na terytorium dawnych Prus 
Wschodnich i organizacja socjalistycznych form zarządzania, 

i gospodarowania w sposób naturalny planowało zorganizowanie 
terytorium ateistycznego. Równocześnie z tym wystąpiła wewnętrzna 
i duchowa sprzeczność, i absolutne niezrozumienie między nowy-
mi radzieckimi przesiedleńcami a ludnością niemiecką. Różnice te 
związane były nie tylko z innymi poglądami ideologicznymi, innym 
wychowaniem i inną mentalnością. Te dysproporcje wypływały 
z ogromnej różnicy kultur, poglądów i wychowania. Jeżeli dołożyć 
do tego wielki wysiłek propagandy, który od samego początku 
negował wszystko, co było związane z historią Prus Wschodnich, 
akcentując zło zakonu krzyżackiego aż do wielkiego zła Trzeciej 
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Rzeszy. Na tej podstawie można przypuszczać, że niemożliwa była 
pełna adaptacja nowych przesiedleńców w zastanym środowisku 
geopolitycznym i kulturowym. Jednocześnie niemożliwym było 
przyjęcie przez ludność miejscową warunków nowej władzy. Sytu-
acja jednak była taka, że zarówno jedna, jak i druga strona nie miała 
wyboru, wszyscy byli skazani na zaadaptowanie się w powstałych 
warunkach. Gdy przyglądamy się rozwojowi demografi cznemu 
przesiedleńców, rozumiemy, że wielu z tych, którzy byli zwerbowani 
lub uciekali od głodu i zniszczeń wojennych, jechali w nadziei, że na 
nowej ziemi znajdą nowe życie. Tymczasem wielu z nich szybko się 
rozczarowywało i pragnęli pod byle pozorem szybkiego powrotu do 
dotychczasowej ojczyzny. Dla ludności miejscowej udostępniane wa-
runki życia, a zwłaszcza wyżywanie na granicy życia i śmierci, życie 
w ciągłej niepewności, tak w stosunku do swojej własności jak i do 
sytuacji międzynarodowej, były bodźcem do tego, aby wzajemnie się 
konsolidować. Tę właśnie konsolidującą rolę wziął na siebie Kościół. 
Chociaż musimy pamiętać, że niemieckie duchowieństwo bardzo 
wiele ucierpiało jeszcze przed wojną i w czasie wojny, sprzeciwiając 
się niesprawiedliwościom wojennym. Teraz po wojnie cierpienia 
przyszły nie tylko od wszechobecnego głodu i zniszczeń, ale także 
od zwykłego bandytyzmu. Przynajmniej siedem osób duchownych 
umarło z głodu. W obozie zginął pastor Anskul. W niewyjaśnionych 
okolicznościach zginęli cieszący się wielkim autorytetem pastoro-
wie: L. Beckman i E. Miller30. Natomiast w dniu 26 kwietnia 1946 
roku przypadkowo zginął młody duchowny katolicki ks. Hubert 
Gross. Przechodził on późnym wieczorem obok wartowników, na 
ich wezwanie, być może niezrozumiałe dla niego, zaczął uciekać 
i został zastrzelony. Śmierć tego duchownego spowodowała zmaso-
waną akcję modlitewnego protestu31. 

Niemieckie grupy religijne (protestanci, katolicy, inne wyznania 
protestanckie – baptyści, adwentyści i inne) organizowały wzajemną 
pomoc potrzebującym, pomagali niemieckim dzieciom z ulicy, po-

30 H. Linck, Kënigsberg 1945–1948 – leer, s. 73, 74.
31 ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.93.125. Об смерти католического свя-

щенника Губерта Гросса.
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magali w przekazywaniu korespondencji32. Luterańskie i katolickie 
duchowieństwo cieszyło się prawem wstawiania się przed władza-
mi w różnych sprawach ich parafi an. To duchowieństwo było jak 
gdyby pośrednikiem między ludnością cywilną a władzą, co dawa-
ło nadzieję na zabezpieczenie politycznych oczekiwań społeczności 
niemieckiej. Głównym celem tej nadziei było marzenie o wyjeździe 
do Niemiec centralnych. Wspólny los wywoływał tendencje konso-
lidujące zwłaszcza w zachowaniach religijnych. Katolicy, luteranie, 
a czasami także baptyści wykorzystywali dla celów kultu te same 
budynki sakralne. Prowadzono nawet wspólne modlitwy33. Pastor 
H. Linck w spotkaniach z radzieckimi czynownikami nie wykluczał 
możliwości zjednoczenia Kościoła luterańskiego i katolickiego34. 
Taka postawa pastora nie dziwi nas. Pamiętamy bowiem, że celem 
było przetrwanie ludności i kościoła. Wiemy także, że pastor Linck 
należał do modernizującej grupy duchownych w Kościele protestan-
ckim. Grupa ta poszukiwała kontaktów, które dzisiaj określamy jako 
ekumeniczne. Taka postawa wydawała się być powszechnie oczeki-
waną i pożądaną w tym czasie. W dużej części Europy dość popular-
ne były działania zmierzające do zbliżenia Kościoła protestanckie-
go i katolickiego. Wielu szukało możliwości współpracy i wspólnej 
modlitwy. W dużej mierze inicjatywa wychodziła z Watykanu. Koś-
ciół katolicki promował idee zjednoczeniowe poprzez tworzenie 
różnych społecznych organizacji. Jedna z takich organizacji „Una 
sancta” z dość dużym powodzeniem znajdowała zwolenników na te-
renie Prus Wschodnich. 

W takiej sytuacji tendencje zjednoczeniowe i instytucje religij-
ne Prus Wschodnich odgrywały bardzo ważną rolę w życiu niemie-
ckich mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego. Miało to zwłaszcza 

32 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.35-36-48. Взаимопомощь в немецких рели-
гиозных группах.

33 ГАКО. Ф.246.Л.-36,48,50.Оп.2.Д.1.Л.-37. Посредничество немецкого 
духовенства между коренным немецким населением и советской властью.

34 Tamże, Оп.1.Д.3.Л.-49. Пастор Х., Линк о возможности восстановле-
ния единства Церкви; Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Ка-
лининградской области во второй половине 1945–1950 годах, s. 147–148.

ROZDZIAŁ II



105

ogromne znaczenie w samoidentyfi kacji etnicznej i kulturowo-poli-
tycznej ludzi, którzy musieli w nowych warunkach organizować so-
bie życie35. To spowodowało, że wspólnoty chrześcijańskie stawały 
się jedyną instytucją socjalną dla ludności miejscowej. Zupełnie natu-
ralnym było, że ta okoliczność nie mogła zostać niezauważona przez 
nowe władze. Tym bardziej, że każda forma religijności przeczyła 
zasadom, które były fundamentem budowania nowej rzeczywistości 
w Obwodzie Kaliningradzkim. W związku z tym, że w mieście było 
bardzo dużo problemów organizacyjnych i socjalnych (rekonstrukcja 
gospodarki, urzędów, ruiny w mieście...) na działalność grup religij-
nych początkowo nikt z urzędników nie zwracał szczególnej uwagi. 
Chociaż o deportacji jeszcze prawie nie mówiono i było jeszcze da-
leko, tym niemniej panowało przekonanie, że wcześniej czy później 
ludność niemiecka zostanie przesiedlona na terytorium Niemiec, do 
ich historycznej ojczyzny. Z tego punktu widzenia zaistniała pokusa 
dla władzy użycia w przyszłości niemieckiego duchowieństwa już na 
terytorium Niemiec w charakterze wpływowych agentów. Na razie 
jednak, od połowy 1945 przynajmniej do wiosny1946 roku, ani ze 
strony centralnych, ani miejscowych władz nie widać prób miesza-
nia się w życie religijne miejscowej ludności. Sytuacja zmieniła się, 
gdy wiosną 1946 roku wojsko przekazało władzę Zarządowi Spraw 
Obywatelskich przy Radzie Najwyższej ZSRR. W taki sposób pań-
stwo wzięło pod kontrolę życie religijne, tworząc nowy system za-
rządzania nad religijną sferą życia w Obwodzie Kaliningradzkim. 
Sfera ta trafi ła pod nadzór SRK (Rada do Spraw Kultu Religijne-
go)36. Na początku urzędnicy moskiewscy bazowali na przybliżo-
nych informacjach dotyczących liczebności niemieckich wspólnot 
religijnych i polegali na zaocznej kontroli nad nimi, i informacjach 
MGB (Ministerstwo Gasudarsteiennoj Bezopasnosti – Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Państwowego).

Organy bezpieczeństwa państwowego zorganizowały obserwa-
cję niemieckich wspólnot religijnych nie wcześniej niż w styczniu 

35 Tamże.
36 Najczęściej będziemy pisali Rada do Spraw Religii, tak jak to potocznie 

było określane.
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1946 roku. Świadczą o tym wspomnienia pastora H. Lincka. Mówi 
on o spotkaniu w końcu lutego 1946 roku z naczelnikiem Zarzą-
du Obwodowego MGB pułkownikiem E. W. Rudkowem. Wówczas 
pułkownik zaczął interesować się „sytuacją religijną”37.

Miejscowa władza obywatelska prawie w ogóle nie zwraca-
ła uwagi na działania religijne Niemców kaliningradzkich. Jak już 
wspomnieliśmy, wszystkie siły skierowane były na odbudowę go-
spodarki i zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalnych ludno-
ści. Pastor Linck i inni dość swobodnie przemieszczali się po całym 
terytorium Obwodu. Duchowni chrzcili dzieci, organizowali tłum-
ne liturgie. Dla zwoływania ludności na modlitwy bez problemów 
używano dzwonów kościelnych. Tak funkcjonowali duchowni pro-
testanccy, katoliccy i inni. Był to czas wolności religijnej i w miarę 
dużych możliwości duszpasterskich. Takie relacje nie były rezulta-
tem działań politycznych, lecz raczej wyrazem zwykłej obojętno-
ści w stosunku do spraw religijnych. Wielu urzędników traktowało 
zajmowanie się sprawami religijnymi jako zbędny,,ból głowy”, od 
którego lepiej jak najszybciej należy się wyzwolić. Wydaje się, że 
taka postawa władz była charakterystyczna na terytoriach, które zna-
lazły się w nowych granicach ZSRR. Na terytorium sąsiedniej Litwy 
Radzieckiej w dawnym Niemeńskim Kraju naczelnik Wydziału do 
Spraw Wyznań A. A. Gajlawiczius tak mówił: „My postanowiliśmy 
miasto Kłajpedę uczynić czystym miastem bez żadnych kościołów. 
Nie wiem, co z tego wyniknie, no taki jest nasz cel. W Kłajpedzie 
buduje się stocznie, zakłady i fabryki, i nie chciałoby się budować 
jakichś tam budynków dla modlitwy. Mam wszelkie możliwości za-
mknięcia kościoła. Ten proboszcz, który organizował kościół został 
aresztowany. Drugi, przysłany przez diecezję, także został areszto-
wany. Obecnie na razie jeszcze nikogo nie przysłano”. Godne uwagi 
jest zastrzeżenie tego naczelnika, który w swoim wystąpieniu zazna-
czył: „Decyzja w tych sprawach nie zależy od nas w republice. My 
musimy zorientować się, jak na to patrzą w Radzie Ministrów”38.

37 H. Linck, Kënigsberg 1945–1948 – leer, s. 74–75.
38 ГАРФ. Ф.6991.Оп.4.Д.19.Л.7.об. Отношение советской власти к де-

лам религии на территории бывшей Восточной Пруссии 1945–1948 гг.; 
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Przewodniczącym Rady Ministrów ZSRR był wówczas 
J. W. Stalin. Jego strategia związana z kultem religijnym była pra-
wie niedostępna władzom miejscowym w terenie. Sprawy zwią-
zane z „oczyszczaniem” od kościołów, czyli ich zamykanie, czy 
też otwieranie, były traktowane jako problemy wielkiej polityki. 
Władze miejscowe decydowały się oczekiwać „jak na to popatrzą 
władze w Moskwie”. W Obwodzie Kaliningradzkim w drugiej 
połowie 1946 roku pojawiły się poważne rozbieżności pomiędzy 
pozycją miejscowych struktur i władz centralnych. Dotyczyły one 
wpływu czynników religijnych na rozwój stosunków międzyna-
rodowych39. Dla wzmocnienia kontroli nad niemieckimi grupami 
religijnymi konieczne było zorganizowanie we władzach obwodo-
wych nowej funkcji. Wygląda na to, że nie później niż w końcu 
1946 roku w Moskwie zdecydowano o wprowadzeniu instytucji: 
PEŁNOMOCNIKA RADY DO SPRAW RELIGII W OBWODZIE 
KALININGRADZKIM. Od stycznia 1947 roku pojawia się prob-
lem kandydatury na naczelnika tego wydziału. Widzimy to w ko-
respondencji Obwodowej Rady i Obwodowego Wydziału Spraw 
Wewnętrznych. Ze stolicy zwracano uwagę, aby przy wyborze kan-
dydata na stanowisko pełnomocnika kierować się polityczną „wy-
razistością” i odpowiedzialnością w wypełnianiu powierzanych za-
dań. Kandydatura przedstawiona przez władze Kaliningradu, miała 
być prawnie zatwierdzona przez władze w Moskwie. Postawiono 
wymaganie, aby godny na to stanowisko kandydat znał język nie-
miecki. W Moskwie takiego nie znaleziono40. Władza miejscowa 
nie bardzo spieszyła się z wypełnieniem tego zarządzenia. Kurato-
rem do spraw niemieckich wspólnot religijnych został wyznaczony 
zastępca Naczelnika Zarządu Sprawami Obywatelskimi I. S. Kier-
get. Nie bardzo zależało mu na tym, aby powiększyć zakres swoich 
obowiązków. 

Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской области 
в 1945–1955 гг., s. 149.

39 Tamże.
40 ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.1. Утверждение новой должности – упол-

номоченный по делам религии в Области.
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W lutym i marcu 1947 roku aż dwa razy przyjeżdżał do Kali-
ningradu Naczelnik Grupy Organizacyjnej Rady do Spraw Wyznań 
G. J. Wraczow. Sądząc po stylu jego pracy i postawie nietolerują-
cej sprzeciwu, on, jak i większość kadr tego wydziału, pochodzili 
ze szkoły NKWD. Podczas pierwszej swojej wyprawy Wraczow 
wynalazł wśród radzieckich przesiedleńców grupy „sekciarskie” 
i staroobrzędowców. Szczególnie uważnie próbował rozpoznać, 
co się dzieje w tej sprawie wśród ludności niemieckiej. Zoriento-
wawszy się w sytuacji urzędnik SRK tak podsumował swoje ob-
serwacje: „Głównym ośrodkiem organizacyjnym wśród Niemców 
jest KOŚCIÓŁ. Podstawowa masa Niemców to ludzie wierzący”41. 
Kontroler wykrył w Obwodzie trzy grupy religijne: luterańską, ka-
tolicką i żydowską. Liczebnie największą grupę stanowili lutera-
nie, im ustępowali katolicy. I w końcu pośród ludności niemieckiej 
ujawniono niedużą, liczącą ok. 50 osób, wspólnotę wyznawców 
judaizmu42. Bardzo interesująco przedstawia się we wnioskach 
G. Wraczowa polityczna charakterystyka tych grup religijnych: 
„Wspólnota żydowska działająca pod przewodnictwem Bojengaj-
ma podobnie jak w innych obwodach Związku Radzieckiego stara 
się uformować żydowską organizację nacjonalistyczną. Bojengajm 
ma kontakty z zagranicą. W szczególności jego córka zamiesz-
kuje w Anglii”43.

„Kościół katolicki w tej dziedzinie budowany jest na jawnie wy-
rażanych antyradzieckich pozycjach. Duchowieństwo katolickie jest 
najbardziej reakcyjne. Na czele katolików stoi Paul Hoppe. Wszyscy 
duchowni prowadzą wśród dzieci niemieckich nauczanie «Prawd 
Bożych». Dzieciom zaszczepiają wrogi stosunek do Rosjan. «Ro-
sjanie to najbardziej drapieżni krwiopijcy i wrogowie dla Niemców. 
Przeciw Rosjanom i radzieckiej władzy – Niemcy powinni prowa-
dzić najbardziej zdecydowaną walkę». Posiadamy informację, że nici 
kontaktów Paula Hoppe przez angielską strefę okupacyjną prowadzą 

41 Tamże, Л.-3.13. Tamże, Л.3-6. S. Оценка, Врачова Г., O религиозной 
ситуации в Области.

42 Tamże, Л.-6. Оценка Врачова Г. религиозной ситуации в Области.
43 Tamże, Врачов Г. характеристика иудейской общины.
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do Watykanu”44. „Kościół protestancki stara się pokazać swoje lo-
jalne relacje w stosunku do władzy radzieckiej. Na czele kościoła 
luterańskiego stoi pastor Linck – bardzo widoczna fi gura w Obwo-
dzie Kaliningradzkim. Linck dzisiaj jest najbardziej autorytatywną 
postacią wśród Niemców i naród niemiecki czujnie przysłuchuje się 
jego głosowi. On wielokrotnie występował do władz obywatelskich 
z wnioskiem o konieczności uprawomocnienia kościoła luterańskie-
go na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Niestety, pośród pastorów 
tworzących radę przy pastorze Linck doczepiają się również krańco-
wo podejrzane elementy w rodzaju pastora o nazwisku Stachowiec. 
Ten ostatni zorganizował przy radzie pastorów «centralne ewange-
lickie biuro poszukiwawcze», którego celem jest sporządzanie spi-
su «ofi ar bolszewizmu». Biuro prowadzi swoją kartotekę, w której 
ukazane są dziesiątki tysięcy Niemców, którzy umarli z głodu przy 
władzy radzieckiej. Tę kartotekę planują przekazać dla Anglików, 
aby ci przedstawili ją przed Trybunałem Międzynarodowym”45.

Po pierwszym swoim wyjeździe G. Wraczow przedstawił swo-
im zwierzchnikom następującą propozycję: „Nie można przepuścić 
nadarzającej się okazji, kiedy sytuacja na miejscu ułożyła się bardzo 
pomyślnie dla nas. Trzeba natychmiast posprzątać wokół Lincka. 
Przez ludzi wierzących można i należy zrealizować odpowiednią 
linię. Teraz już można zagwarantować, że luteranie, a za nimi i ka-
tolicy Obwodu Kaliningradzkiego przyłączą się do ruchu przeciwko 
papizmowi. Na początek należy wydelegować (minimum na mie-
siąc) jednego z pracowników Rady”46.

Należy tu zwrócić uwagę na różne podejścia Wraczowa w ocenie 
działalności wspólnot protestanckich i katolickich. Z jednej strony 

44 Tamże, Врачов Г.: негативная характеристика католического духо-
венства.

45 ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.5-6. Там же. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.5-6. 
Оценка Врачова Г.: Наиболее лояльна к советской власти протестантская 
церковь. Но, к примеру, подозрительный пастор Стаховец составляет спи-
сок «жертв большевизма».

46 17. Tamże, Л.-7. Предложение Г. Врачова об инспирации движения 
среди лютеран и католиков против папизма.
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wydaje się, że nie dostrzega on zasadniczych różnic między tymi 
konfesjami, ponieważ obie one składają się z etnicznych Niemców. 
Z drugiej jednak strony zauważa się linię myślenia tego czynownika. 
Chociaż sprawa dotyczy raczej problemów na poziomie prowincjal-
nym, stara się on wkomponować ten problem w wielką międzynaro-
dową politykę. Tradycyjnie złe stosunki między ZSRR i Watykanem 
z czasów przedwojennych nie zmieniły się. Wydaje się, że Wraczow 
oceniał sytuację stereotypowo, przez pryzmat tych złych relacji. 
Być może takie spojrzenie było przyczyną tego, że Wraczow bardzo 
nieprzyjaźnie odnosił się do wspólnot katolickich. Duchownych ka-
tolickich podejrzewał o kontakty z Watykanem, z którym Związek 
Radziecki nie miał żadnych interesów. Bardziej otwarty stosunek do 
wspólnot luterańskich można chyba wyjaśnić koniecznością nawią-
zania w przyszłości kontaktów ZSRR z Niemcami. 

Obserwacje i wnioski G. Wraczowa okazały się tak trafne i aktu-
alne, że niezwłocznie wydelegowano go powtórnie do Obwodu Ka-
liningradzkiego. Tym razem na dwa tygodnie. Podczas tego poby-
tu moskiewski wysłannik podjął niecierpiące zwłoki organizacyjne 
działania. Przygotował materiały dla rejestracji niemieckich duchow-
nych i pracowników parafi alnych, a także obiektów kultu. Zabronił 
nauczania dzieci „prawd Bożych”. Wyjaśnił duchowieństwu niemie-
ckiemu zasady radzieckiego prawodawstwa wyznaniowego. „Tak-
tycznie zaproponował im prowadzenie swojej działalności religijnej 
w ramach prawa radzieckiego”47.

Pastor Linck, wspominając swoje spotkanie z Wraczowem, pi-
sał, że ten proponował mu zostać pierwszym, spośród luterańskich 
pastorów Obwodu Kaliningradzkiego. Ponadto prosił pastora o na-
pisanie artykułu do gazety „Kaliningradzka Prawda” pod tytułem 
„Ewangelicki biskup Königsberga”48. 

W kolejnym drugim sprawozdaniu G. J. Wraczow informował: 
„Głównym centrum organizacyjnym wśród Niemców pozostaje 

47 Tamże, Л.-21. Повторный приезд Г. Врачова в Область и ограни-
чение деятельности немецкого духовенства в рамках советского права; 
H. Linck, Kënigsberg 1945–1948 – leer, s. 138.

48 Tamże.
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Kościół. W toku pracy znajduje się zorganizowanie klubu niemie-
ckiego, wydawania niemieckiej gazety i inne przedsięwzięcia wśród 
ludności. Wyjazd Niemców z terytorium byłych Prus Wschodnich 
bez wątpienia opóźni się. Sprawami kościoła na terytorium Obwodu 
Kaliningradzkiego z wyjątkiem służby bezpieczeństwa, nikt się nie 
zajmuje. Władza Obwodowa do Spraw Obywatelskich (towarzysz 
Borysow i jego zastępca towarzysz Kierget) tę część pracy zupełnie 
lekceważą i nie doceniają znaczenia działań w tym kierunku. Mając 
na uwadze, że w niedalekiej przyszłości wszyscy Niemcy odjadą do 
Niemiec, uważam, że należy zjednać ich sobie. Ustanowić z nimi 
normalne służbowe relacje, a przez to w przyszłości rozszerzać swo-
je wpływy w głębi Niemiec”49. 

Już po pierwszym wyjeździe do Kaliningradu G. Wraczowa 
Rada do Spraw Religii Obwodu Kaliningradzkiego wysłała pismo 
do Rady Ministrów ZSRR. Niestety, nie mogliśmy odnaleźć teks-
tu tego ważnego dokumentu w archiwach. O fakcie jego istnienia 
świadczy ręczna notatka na sprawozdaniu G. Wraczowa z dnia 
12 lutego 1947 roku. Państwowa Komisja do Spraw Etatów przy Ra-
dzie Ministrów ZSRR w dniu 22 lutego 1947 roku podjęła decyzję 
Nr 27-443 o zatwierdzeniu Urzędu Pełnomocnika do Spraw Religii 
na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Do tej pracy przydzielono 
trzy etaty: pełnomocnika, sekretarza i tłumacza. W Kaliningradzie 
jednak nie spieszono się z przedstawieniem odpowiedniej kandy-
datury. Działania te zostały przyspieszone, gdy z Moskwy, z Rady 
do Spraw Religii przyszło pismo z dnia 16 kwietnia 1947 roku do 
B. A. Borysowa – naczelnika Urzędu Spraw Obywatelskich. W piś-
mie tym rekomendowano jako kandydata na pełnomocnika do spraw 
religii Wraczowa Gieorgija Jakowlewicza50. Wspominając niedaw-

49 ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.7,22. Второй отчет Г. Врачова. ГАРФ. Ф.6991.
Оп.3.Д.698. Л.2. Речь идет о резолюциях заместителя председателя СРК Ю. В. Са-
довского и члена СРК К. Я. Пуго, датированных 17 и 18 февраля 1947 года. 
В них упоминается о проекте письма Совмину и замечаний по нему.

50 ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.2. Речь идет о резолюциях заместителя 
Председателя СРК Ю. В. Садовского и члена СРК К. Я. Пуго, датированных 
17 и 18 февраля 1947 года. В них упоминается о проекте письма Совмину 
и замечаний по нему.
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ne inspekcje Wraczowa, Kaliningradzcy czynownicy doskonale 
wiedzieli, z kim być może będą musieli pracować. Dlatego bardzo 
szybko znaleźli własną kandydaturę na stanowisko pełnomocnika do 
spraw religii. 

Na polecenie naczelnika Urzędu do Spraw Obywatelskich 
W. A. Borisowa (od czerwca 1947 roku był przewodniczącym Ko-
mitetu Wykonawczego Kaliningradzkiej Obwodowej Rady De-
putowanych Robotniczych) jego zastępca I. S. Kierget wraz z sze-
fem MGB – E. W. Rudakowym i szefem kadr S. A. Browkinym 
(od 1947 r. sekretarzem Komitetu Obwodowego Partii do Spraw 
Kadrowych, a od lutego 1951 pierwszy sekretarz Komitetu Miej-
skiego Partii w Kaliningradzie) znaleźli odpowiedniego człowieka 
na stanowisko pełnomocnika do spraw religii. W dniu 1 czerwca 
1947 roku decyzją Komitetu Wykonawczego Kaliningradzkiej Re-
gionalnej Rady Deputowanych Robotników (Komitet ten utworzono 
cztery dni wcześniej) wyznaczono Anatolia Iwanowicza Głazkich na 
stanowisko pełnomocnika Rady do spraw Religii dla Obwodu Kali-
ningradzkiego. Nowo wybrany urzędnik do spraw religii był człon-
kiem partii od 1918 roku. Był uczestnikiem obydwu wojen świato-
wych, miał średnie wykształcenie. Nie znał języka niemieckiego. Do 
Obwodu Kaliningradzkiego przybył zupełnie niedawno. Poprzednio 
pełnił funkcję wojskowego inspektora sił powietrznych Armii Czer-
wonej51. Pełnomocnik ten pracował z ludnością niemiecką około 
jednego roku. Główne jego zadania były określone jeszcze przez 
G. J. Wraczowa w dokumencie: „Organizacyjno-prawna reglamen-
tacja działalności niemieckich kultów i sprzyjanie ustanowieniu, 
normalnych służbowych współzależności z duchowieństwem”52. 
Od tego właśnie momentu zaczął się nowy etap w życiu religijnym 
Obwodu Kaliningradzkiego. Dotyczy to zwłaszcza statusu, możli-
wości działania duchowieństwa i życia Kościołów chrześcijańskich 
w omawianym przez nas czasie.

51 ГАКО. Ф.297.Оп.3.Д.7.л.105. Новый уполномоченный по делам рели-
гии. А. И. Глазких.

52 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в калининградской об-
ласти в середине 1945–1955 годах, 2003, s. 154.
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A. Głazkich okazał się człowiekiem dyspozycyjnym i zdyscy-
plinowanym, chociaż jako słabo wykształcony, włożył bardzo wiele 
wysiłku w wypełnienie powierzonych mu zadań. 

Badając stan współzależności niemieckich grup wyznaniowych 
w relacji do władz radzieckich, na pierwszy rzut oka może powstać 
wrażenie, że istniały zupełnie sprzyjające warunki dla rozwoju życia 
religijnego. Prawie bez problemu przechodziła rejestracja wspólnot 
wyznaniowych. Wydaje się, że raczej pozytywna była postać Pełno-
mocnika do Spraw Religii – człowieka, który w tych sprawach miał 
najwięcej do powiedzenia. Nie zauważaliśmy represji w stosunku do 
katolików, luteranów, czy baptystów. Z wyjątkiem wydarzenia, które 
nosiło kryminalny charakter (zamordowanie księdza Huberta Gros-
sa – proboszcza z Heiligenbeil lub Ludwiksort), czy niszczenia i ra-
bowania katolickich i luterańskich kościołów, które także nie były 
przejawami polityki państwowej. Tym niemniej musimy wiedzieć, 
że Rada do Spraw Religii i jej Pełnomocnik A. Głazkich – nie były 
jedynymi czynnikami polityki religijnej prowadzonej w stosunku 
do ludności niemieckiej Obwodu Kaliningradzkiego. W tym czasie 
struktury partyjne znajdowały się na etapie formowania i przejmo-
wania władzy. Komitet Centralny Partii dopiero w dniu 5 września 
podjął decyzję o utworzeniu Obwodowego Komitetu Partii w Kali-
ningradzie. Jak już wcześniej ukazaliśmy, skład personalny człon-
ków biura Komitetu Obwodowego został zatwierdzony przez Ko-
mitet Centralny po kilku miesiącach, dopiero w dniu 8 marca 1947 
roku53. Możemy przypuszczać, że realna działalność rozpoczęła 
się dopiero w końcu lata 1947 roku. Tu musimy wrócić do wcześ-
niej przedstawionej, smutnej, postaci znanego sekretarza Kalinin-
gradzkiego Komitetu Obwodowego P. A. Iwanowa i jego listu do 
J. W. Stalina z dnia 28 maja 1947 roku, ponieważ w tym właśnie 
liście po raz pierwszy ukazał się punkt widzenia struktur partyjnych 
na religijnie polityczną stronę życia Niemców: „Niemcy, liczący 
25% ludności reprezentują ponad stutysięczną masę bardzo rozdraż-

53 Первые секретари Документы и материалы о деятельности пар-
тийных руководителей калининградской области и Калининграда в 1947–
1991 гг., Г. И. Щеглова pед., Калининград 2002, s. 5–6.
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nionych ludzi. Gotowi są oni na wszystko. Ich celem jest osłabie-
nie bezpieczeństwa, zatrzymanie rozwoju gospodarczego Obwodu. 
Szpiegostwo, dywersja, sabotaż, szkodnictwo, rozprzestrzenianie 
antyradzieckich haseł, wykorzystywanie przy tym przesądów reli-
gijnych – oto podstawowe formy wrogiej pracy Niemców na terenie 
Kaliningradu i Obwodu. Niemcy łatwo odpowiadają na wezwania 
amerykańskiego, angielskiego i innych zagranicznych wywiadów, 
godząc się na wykonywanie ich zadań. Te zadania kierowane są 
przeciwko interesom państwa radzieckiego. Oni wchodzą w związki 
z zagranicznymi centralami Kościołów katolickiego i luterańskiego. 
Na polecenie zachowanych w Obwodzie tajnych struktur faszystow-
skich, prowadzą działalność antyradziecką”54. Taka ocena kościoła 
ze strony władz odpowiada duchowi tej epoki. Możemy się tylko 
domyślać, co by się stało z przedstawicielami niemieckiego ducho-
wieństwa, jeśliby sprawami religii zajmowały się struktury partyjne. 
Smutne doświadczenia stosunku władzy radzieckiej do religii w la-
tach 20. i 30. na terenie Związku Radzieckiego tylko potwierdzają 
te obawy. Jeżeli do tego dodać rezultaty niedawnej wojny, to można 
z pewnością powiedzieć, że sytuacja nie tylko niemieckich duchow-
nych, ale całej ludności niemieckiej była beznadziejna. Na szczęście 
punkt widzenia głównego komunisty Obwodu nie wywarł poważne-
go wpływu na politykę religijną w tym regionie55.

Jak już wspomnieliśmy, po upływie trzech tygodni od wysłania 
tego raportu P. Iwanow w dniu 18 czerwca 1947 roku zastrzelił się. 
Następca Iwanowa W. W. Szczerbakow i jego współpracownicy jesz-
cze długo nie mogli zagłębić się w problemy związane z wpływem 
religii na działalność polityczną ludności niemieckiej. W poprzednich 
rozdziałach była mowa o niekompetencji radzieckich urzędników 
w sprawach religijnych. Jednakże wbrew przeciwnościom niemieccy 
duchowni otrzymali dość szerokie pole działalności religijnej właś-
nie dzięki nieświadomości religijnej władzy. Pierwsze sprawozdanie 
o istnieniu życia religijnego w Obwodzie do Komitetu Centralne-

54 Tamże.
55 Е. А. Маслов, Pелигиозно-политическая жизнь в Калининградской об-

ласти в 1945–55 гг., s. 178.
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go – Głazkich wysłał dopiero na początku 1948 roku. Wtedy Niemcy 
w większości już wyjechali do Niemiec56. Jawnie bierną politykę re-
ligijną w stosunku do Niemców prowadziły Komitety Wykonawcze 
w regionach i Rejonowe Rady Miejskich Deputowanych Robotni-
czych. Pełnomocnik do Spraw Religii był umieszczony w strukturze 
Obwodowego Komitetu Wykonawczego. W istocie ta obca instytu-
cja polityczna była niepasującą do radzieckiego systemu zarządzania 
regionem. A. Głazkich z uwagi na swoją funkcję był uważany za 
„człowieka Moskwy”, był bezpośrednio podporządkowany Admini-
stracji w Moskwie. W Obwodowym Komitecie miał on znacząco 
wysoki status. Można było go przyrównać do szefa wydziału w ad-
ministracji z bardzo wysokim wynagrodzeniem 1500 rubli miesięcz-
nie. Taki status nie mógł być tolerowany przez sekretarza Komitetu 
Obwodowego I. A. Stiemasowa. Obniżył on wynagrodzenie Pełno-
mocnika do Spraw Religii na kwotę 100 rubli. Ten służbowy nie-
przyjaciel A. Głazkich na początku 1949 roku został aresztowany za 
roztrwonienie i defraudację państwowych środków57.

Parę tygodni po swoim naznaczeniu Pełnomocnik rozpoczął 
walkę o sprawiedliwość. Zwracał się o pomoc w tym dziele do kie-
rownictwa Rady do Spraw Religii. Proces ten ciągnął się aż do je-
sieni. Taka postawa jednoznacznie świadczy, że A. Głazkich był 
„białym krukiem” wśród wysoko postawionych radzieckich urzęd-
ników w Obwodzie58. Podobna sytuacja, była typowa we wszyst-
kich regionach ZSRR59. Na taką atmosferę miała wpływ ukrywana 
konkurencja, ale chyba jeszcze większy zwykła ludzka zawiść. Na 

56 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.2.Д.49.Л.30-33.Д.98.Л.113-116. Первый отчет 
А. И. Глазких о религиозной жизни в Области (начало 1948 г.).

57 Tamże, Оп.4. Д.16.Л.-127. Об отношениях между А. И. Глазких и об-
ластной властью.

58 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.4.Л.8-9; ГАРФ. Ф.6991.Оп3.Д.698.Л.25-26. 
Об отношениях между А.И. Глазких и областной властью.

59 ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.80.Л.45-46.Д.149.Л.28-28.об. Dla przykładu wy-
starczy przeglądnąć pisma szefów Rad do Spraw Religii i do Spraw Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego I. Polańskiego i G. Karpowa do Komitetu Centralnego 
i Rady Ministerstwa ze skargami na gnębienie Pełnomocników przez władze re-
gionalne.
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stanowiskach radnych do spraw religii, często byli ludzie, którzy 
te sprawy traktowali jako problemy drugorzędne. Władze Obwo-
dowe nie stawiały szczególnych przeszkód działalności służbowej 
A. Głazkich, chociaż i większej pomocy tej pracy nie okazywano. 
Sprawy religijne uznawano raczej jako przejściowe, tymczasowe 
(niech Niemcy zapomną o swoich problemach religijnych. Tak, czy 
inaczej, oni szybko odjadą. Wystarczy, że władza radziecka ich nie 
niszczy, a karmi, leczy i daje im dach nad głową). Oprócz Pełno-
mocnika swoją „grę” z Niemcami prowadził Regionalny Zarząd 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Krąg zainteresowań tej 
instytucji był oczywisty. Chodziło o ujawnienie przestępców nazi-
stowskich. Prowadzono walkę z agitacją antyradziecką i jej nosicie-
lami. Chodziło także o formowanie własnej sieci agentów do pracy 
w Niemczech i innych krajach. Tu pojawia się bardzo ważny problem. 
Do tej pory nie jesteśmy w stanie w miarę obiektywnie zrelacjono-
wać działania tego urzędu w stosunku do duchownych niemieckich. 
Najcenniejsze źródła do tej pory są niedostępne, chociaż dane o re-
presjach obecnie już nie znajdują się pod ochroną prawa Rosyjskiej 
Federacji „o tajemnicy państwowej”60. W tej sytuacji pozostaje tylko 
jedno źródło, które częściowo może nam odsłonić tajemnice pracy 
służb specjalnych z niemieckim duchowieństwem. Tym źródłem są 
pamiętniki pastora H. Lincka. Jednakże niektóre jego wspomnienia 
przez wielu badaczy są poddawane w wątpliwość. Przyczyną tego 
jest to, że książka ta po raz pierwszy była opublikowana w 1952 
roku. Był to bardzo trudny czas zimnej wojny, moment szczytowej 
konfrontacji związanej z problemami niemieckimi61.

Wydaje się być sprawą naturalną, że dawny pastor luteranów 
kaliningradzkich nie mógł pozostawać świadkiem bezstronnym. 
Liczni badacze zarzucają mu nadmierny subiektywizm. Nie trudno 
dopatrzeć się przyczyn takiej postawy. Chcąc wziąć udział w antyra-
dzieckiej propagandzie, starał się on usprawiedliwić swoją uprzywi-

60 А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в середине 1945–1955 гг., 2003, s. 179.

61 А. М. Филатов, Германский вопрос: от раскола к объединению. Новое 
прочтение. – 14, 1993, s. 111–161.
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lejowaną pozycję przy reżimie radzieckim. Do tego jeszcze można 
dodać nostalgiczny ból po straconej Ojczyźnie. Otóż pastor Linck 
wspomina, że latem 1947 roku próbowano go aresztować. Uratowa-
ło go zaświadczenie otrzymane od A. Głazkich o rejestracji i zezwo-
leniu na prowadzenie działalności religijnej62. Pastor luterański pi-
sał o bardzo szorstkim stosunku do niego naczelnika Obwodowego 
MGB E.W. Rudakowa. Zdarzyło się, że on nazwał H. Lincka „faszy-
stą”63. Należy wspomnieć, że drugi sekretarz Komitetu Obwodowe-
go Partii w tym czasie miał zupełnie podobne zdanie o niemieckim 
duchowieństwie. Szczególnie godnym uwagi wydaje się następu-
jący fakt: w dniu 25 czerwca, w tydzień po samobójczej śmierci 
P. A. Iwanowa, pracownicy Służby Bezpieczeństwa Publicznego do-
konali rewizji w mieszkaniu pastora Lincka i katolickich duchow-
nych – ks. Hoppe i ks. Hippela. Okazało się, że tak zwane „śledcze 
biuro ewangeliczne” pastora Stachowicza nie było tylko „strasza-
kiem” G. J. Wraczowa wymyślonym tylko dla swoich zwierzchni-
ków. U „starszego” pastora luterańskiego wynaleźli i skonfi skowali 
kartotekę „ofi ar bolszewizmu”. Składała się ona z 1681 stron i za-
wierała spis 3500 Niemców, którzy umarli w Obwodzie Kalinin-
gradzkim. W wyniku tej akcji „siostra Berta” (najprawdopodobniej 
współpracownica pastora Lincka) została aresztowana i „wysłana do 
więzienia”64. Należy tu przypomnieć o ogromnej nienawiści i podej-
rzliwości między niemiecką ludnością a radzieckimi przesiedleńca-
mi. Wielu badaczy uważa to zjawisko jako normalny rezultat wojny. 
Nawet niedawno kanonizowany duchowny prawosławny Łukasz 
(Wojno Jasieniecki) dopuszczał się w swoich kazaniach tezy o naro-
dowej naturze niemieckiego zezwierzęcenia. Później Władyka tych 
słów bardzo żałował65. Można tu wyprowadzić wniosek, że każdy 
przejaw życia religijnego niemieckiej ludności był traktowany przez 
władze jako akt propagandy antyradzieckiej. Z tego punktu widzenia 

62 H. Linck, Kënigsberg 1945–1948 – leer, s. 121.
63 Tamże, s. 144.
64 Tamże, s. 148–149.
65 Лука (Войно – Ясенецкий), «Я полюбил страдание», Минск 2000, 

s. 166–167.
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możemy przypuszczać, że kościół naturalnie związany z narodowoś-
cią niemiecką, był postrzegany w sposób negatywny. Chociaż i ten 
czynnik w losie Niemców nie miał decydującego znaczenia. Sprzy-
jała temu jeszcze jedna okoliczność. Za powojenny bałagan, spoty-
kany wszędzie, przesiedleńcy obwiniali właśnie Niemców. Gdy zo-
stały zniesione kartki żywnościowe, pojawiły się ogromne kolejki za 
produktami. Powszechnym stało się niezadowolenie o permanentnej 
obecności Niemców w kolejkach66. W donosach do władz partyjnych 
czytamy wypowiedź jednego z mieszkańców Kaliningradu: „Niem-
cy zabierają wszystkie produkty, dlatego nam ich nie wystarcza”. 
W rejonie Ładuszkina jedna kobieta z oburzeniem wołała: „Mój mąż 
zginął za Ojczyznę, a ja muszę tu stać za plecami tych potworów”67. 
Sami Niemcy, zwłaszcza na początku, żyli w ciągłym strachu. Wielu 
z nich nie przejawiało wielkiej miłości w stosunku do narodu, który 
wygrał wojnę68.

Z drugiej strony wiele działań władz radzieckich przypominało 
próbę wyeliminowania ludności niemieckiej i zniszczenia całego 
kulturalno-historyczno-religijnego dorobku. Potwierdzeniem tego są 
działania od 1945 do lat 60., kiedy zostały zburzone dziesiątki koś-
ciołów, tak luterańskich jak i katolickich, ponadto mnóstwo budyn-
ków historycznych i pomników kultury dawnych Prus Wschodnich. 
Doprowadziło to do tego, że dzisiaj nie widać historycznych śladów 
kultury Prus Wschodnich.

Czy możemy mówić o prześladowaniu niemieckich duchownych 
w Obwodzie Kaliningradzkim w latach 1945–1948. Wydaje się, że 
takie prześladowania miały miejsce. Do chwili obecnej pozostaje 
niezrozumiałe, dlaczego materiały dotyczące tych spraw są jeszcze 
utajnione i niedostępne dla badaczy historii.

66 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.2.Д.125.Л.-3,6,42. Wielu Niemców nie pracowało. 
Mogli, więc tracić czas na stanie w kolejkach w sklepach spożywczych. Przesied-
leńcy wychodzili na zakupy dopiero po powrocie z pracy, stąd prawie zawsze 
znajdowali się w „ogonku” za plecami Niemców. 

67 Tamże, Л.3,6. О негативном отношении советских переселенцев к не-
мецкому населению.

68 Tamże, Оп.1.Д.33.Л.66.Д.84.Л.-9.об.Д.125.Л.37. Опасение немцев по 
отношению к советским переселенцам.
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Radziecka propaganda starała się pokazać troskliwy stosunek rządu 
ZSRR do ludności niemieckiej69. Przykładem tego i głównym atutem 
było umożliwienie wydawania w Obwodzie Kaliningradzkim niemie-
ckiej gazety „Neu Zeit” i funkcjonowanie „klubu niemieckiego”. Re-
daktor gazety „Neu Zeit” W. Rudenko pisał: „Stworzenie klubu nie-
mieckiego było uderzeniem w tych, złośliwych oszczerców i wrogów 
władzy radzieckiej, którzy chcieli udowodnić, że naród radziecki bę-
dzie się mścił na pozostałej tu ludności niemieckiej”70. Sami zaś Niem-
cy odnosili się do gazety, jak i do klubu, z pewną rezerwą. Tu ukaza-
ło się naturalne odrzucenie wartości, które narzucano Niemcom, tym 
bardziej, że wartości te były przekazywane w formie propagandy, na 
którą miejscowa ludność w tej chwili była bardzo wyczulona. Pastor 
Linck pisał, że antyfaszystowski niemiecki klub nie zdołał zjednoczyć 
Niemców. Bardzo wielu starało się trzymać od tego klubu z daleka. On 
sam chodził tam bardzo niechętnie. Jemu nie podobały się poruszane 
tam tematy71. Wydaje się to być zupełnie naturalne. Niemcy w więk-
szości byli ludźmi wierzącymi i, jak wspomniano wyżej, tylko Kościół 
mógł odgrywać dla nich rolę scalającą, niezależnie od przynależności 
wyznaniowej. Na tej podstawie można wnioskować, że kontakty mię-
dzy Niemcami i ludnością radziecką nie miały podłoża ideologicznego. 
Przesiedleńcy radzieccy i miejscowi Niemcy nierzadko wspólnie od-
poczywali i świętowali. Wspomniany już sekretarz Komitetu Obwodo-
wego I. Trifonow jako znak utraty czujności kwalifi kował występek in-
spektora Działu do Spraw Przesiedleń – Szuszkina. Ten ostatni bowiem 
zaprosił do swojego mieszkania grupę Niemców i wraz z nimi święto-
wał Boże Narodzenie72. Ponadto szerokiego rozmachu nabrała jeszcze 
walka z rozkładającym wpływem Zachodu, w skali całego kraju73.

69 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в середине 1945–1955 гг., s. 182.

70 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.1.Д.60.Л.-64. Пропагандистская попытка совет-
ской власти изобразить видимость заботы о немцах Области. 

71 H. Linck, Kënigsberg 1945–1948 – leer, s. 103–104.
72 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.1.Д.33.Л.-15. О праздновании Рождества секре-

таря Обкома И. Трифонова совместно с немцами.
73 Е. Ю. Зубкова, Послевоенное советское общество: политика и пов-

седневность1945–1953 гг., s. 188.
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Radzieccy przesiedleńcy czasami chętnie przyswajali niektó-
re elementy niemieckiej kultury i ich zachowania bytowe. Wyso-
ko były oceniane urządzenia i maszyny, zarówno produkcyjne jak 
i domowe. Dziewczęta i kobiety chętnie akceptowały i przyswajały 
zagraniczną modę. Coraz częściej korzystano z nieznanych wcześ-
niej elementów odzieży, takiej jak np. pończochy. Takie zachowania 
stały się głównym celem partyjnej krytyki. Główny propagandzista 
Obwodu I. Trifonow z oburzeniem oświadczył: „Niemieckie sprzę-
ty mają niekorzystny, obcy wpływ na dziecięcą duszę. Dzieci nasze 
żyją na zgermanizowanej ziemi. Domy, ulice, umeblowanie, żywi 
Niemcy. Czasami występujący w roli domowych służących i wycho-
wawczyń. Ich wygląd zewnętrzny, ich zachowania – wszystko to ma 
wpływ na formowanie się świadomości dziecka. Predysponuje dzie-
ci do przyjmowania obcych wpływów. W czerniachowskiej szkole 
średniej dziewczynki starszych klas w swoim wyglądzie zewnętrz-
nym naśladują zachodnioeuropejską modę. Uczesanie ich naśladuje 
niemiecki styl. Noszą długie hajdawery z cienkiej wełny z długimi 
szwami. Spódnice noszą na ćwierć wysokości do kolan. Gdy się wej-
dzie do klasy, od razu nie zrozumie się, czy ma się przed oczami 
dzieci rosyjskie, czy niemieckie”74.

Istnieje przekonanie, że na ogólnym tle aspekt religijny współ-
zależności radzieckich przesiedleńców i niemieckiej ludności, miał 
przeważnie pozytywny charakter75. Tezę tę można tłumaczyć tym, 
że na stosunki między wierzącymi rosyjskimi i niemieckimi nie 
miały wpływu przynależności konfesyjne. Czasami jednak taka 
ocena trudna jest do zrozumienia, zwłaszcza, gdy weźmie się pod 
uwagę ilość grabieży w kościołach, aktów wandalizmu i święto-
kradztwa. Tłumaczyć to możemy wszak tym, że tych aktów, choć 
bardzo głośnych i bolesnych, dopuszczały się jednostki. Grupy 
o charakterze kryminalnym zwykle szukają sobie miejsca na nowej 

74 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.1.Д.33.Л.16-17. Влияние немцев на быт, культу-
ру и одежду советских переселенцев вызывала критику со стороны партий-
ного руководства.

75 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в середине 1945– 1955 гг., s. 184.
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ziemi76. Nam się wydaje, że problem ten dotyczy wiary i niewiary, 
to znaczy wartości moralnych i braku jakichkolwiek hamulców. Nie 
możemy zapominać, że przesiedleńcy przyjechali do Obwodu Kali-
ningradzkiego z programowo ateistycznych terytoriów. Przyjechali 
na ziemię, gdzie w znakomitej większości spotkali ludzi wierzą-
cych. Jeśli między nimi nie było konfl iktów natury religijnej, to nie 
oznacza też, że problem nie istniał. Wydaje się nam, że prawdziwie 
wierzący człowiek zawsze będzie się kierował wartościami ogól-
nochrześcijańskimi. On też na mocy swojej wiary nie będzie w sta-
nie przejawiać aktów wandalizmu i świętokradztwa w stosunku do 
budynków sakralnych innych wyznań czy religii. W tej przestrzeni 
chyba dość wyraźnie czasami widać zakorzenienie ateistyczne-
go myślenia w świadomości obywateli radzieckich. Jest bowiem 
bardzo wiele przykładów, które świadczą o aktach wandalizmu, 
o grabieżach, o czynach świętokradzkich w kościołach prawo-
sławnych Rosji Radzieckiej. Tym niemniej na terytorium Obwodu 
Kaliningradzkiego obserwujemy wiele faktów udziału radzieckich 
przesiedleńców w nabożeństwach i innych praktykach religijnych 
wśród ludności niemieckiej. Jeden z pierwszych przesiedleńców 
A. J. Mudrow wspomina, że przypadkowo zaszedł do niemieckiej 
„kirchy” i zdziwił się: „A tam staruszki: i nasze i Niemki – modlą 
się razem. Ot, gdzie – Międzynarodówka! Gromada ludzi i nie ma 
żadnej wrogości między sobą”77.

Podobne świadectwo daje pastor H. Linck: „Do mnie na nabożeń-
stwa przychodzili również Rosjanie. Nawet, gdy nie znali języka nie-
mieckiego. Wielokrotnie administracja radziecka zabraniała im tego. 
Dość często również chrzciłem Rosjan…”, „W dzielnicy Ponart pro-
wadziłem nabożeństwo. Przyszło wówczas od 30 do 50 Rosjan. Oni 
bardzo gorąco się modlili”78. Istnieje bardzo wiele świadectw mó-
wiących o uczestniczeniu przesiedleńców radzieckich w liturgiach 

76 Tamże, s. 185.
77 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев: Первые годы 

Калининградской области в воспоминаниях и документах. Сп б.2002, 
s. 180.

78 H. Linck, Kënigsberg 1945–1948 – leer, s. 163, 177.
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katolickich, a także korzystania z sakramentów świętych – chrztu, 
ślubu... Zwracano się też do duchownych katolickich o przepro-
wadzanie liturgii pogrzebowej79. Nawet zdarzało się, że ofi cerowie 
chrzcili swoje dzieci w „kastiołach” (kościołach katolickich)80.

Tu wypada nam zwrócić uwagę na pochodzenie religijne na-
pływowej ludności. Jeżeli wśród wierzących przesiedleńców za-
uważamy przedstawicieli różnych grup i ruchów religijnych (o tym 
mowa będzie w następnym rozdziale), to tym bardziej wśród prze-
siedleńców byli chrześcijanie, prawosławni, katolicy, luteranie, 
a także wyznawcy judaizmu i islamu. Byli tam bowiem ludzie 
mający nie tylko rosyjskie korzenie, ale również litewskie, łotew-
skie, polskie, niemieckie, żydowskie, tatarskie i inne. W Kalinin-
gradzie pozostały jeszcze nieliczne jednostki z grupy przymuso-
wych robotników z terenu Polski. Biorąc pod uwagę taką sytuację 
należało spodziewać się poszukiwania kontaktów między współ-
wyznawcami radzieckimi i niemieckimi81. Niestety, o takich kon-
taktach mamy tylko ustne relacje niebezpośrednich uczestników 
tych wydarzeń. 

Przesiedleńcy, którzy byli baptystami, także nie wiedzieli o rów-
noległym istnieniu w Kaliningradzie malutkiej grupy swoich nie-
mieckich braci w wierze. Chociaż A. Głazkich zauważył ich istnie-
nie i zarejestrował jeszcze przed deportacją ludności niemieckiej82. 
Można tu zadań pytanie: jeżeli nie radzieccy katolicy, luteranie, 

79 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.-49. Множество свидетельств о участии со-
ветских переселенцев в католических богослужениях и обращений за свя-
тыми таинствами. ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.2.Д.98.Л.-114. Множество свиде-
тельств о участии советских переселенцев в католических богослужениях 
и обращений за святыми таинствами.

80 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.-49. ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.2.Д.98.Л.-114. 
О случаях крещения своих детей советскими офицерами в католической 
церкви.

81 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в середине 1945–1955 гг., s. 185.

82 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.6.Л.-6,35-39. Глазких о существовании малой 
группки немецких баптистов. Советские переселенцы – баптисты не знали 
о существовании их собратьев среди немцев.
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baptyści, czy przedstawiciele innych konfesji, to kto z przesiedleń-
ców nawiedzał niemieckie świątynie? O ile nie ma udokumento-
wanych świadectw o związkach niemieckich i radzieckich katoli-
ków, luteranów, baptystów, to współcześni badacze przypuszczają, 
że niemieckie świątynie odwiedzali prawosławni. Taki punkt wi-
dzenia reprezentuje również A. Głazkich. Pełnomocnik do spraw 
Religii nie wahał się twierdzić, że prawosławni odwiedzają nie-
mieckie świątynie. Pozycja Pełnomocnika opierała się na tym, że 
utożsamiał on wszystkich wierzących przesiedleńców radzieckich 
z wyznaniem prawosławnym83. Na bazie tej hipotezy budowana 
jest chyba pozycja większości wspomnianych badaczy. Pragniemy 
podać jeden przykład: „Chyba należy wątpić w to, że w szeregu 
wierzących radzieckich przesiedleńców znajdowali się „wocer-
kowlennyje” (związani z kościołem) ludzie, czyli bardzo głęboko 
wierzący i żyjący zgodnie z zasadami wiary, głęboko rozumiejący 
dogmatykę i kanony swojego Kościoła, dostrzegający różnice mię-
dzy wyznaniami. Przypuszczamy, że na nabożeństwa do niemie-
ckich katolickich i luterańskich świątyń przychodzili przesiedleńcy 
tradycyjnej, prostej religijności, nie bardzo orientujący się w spra-
wach teologii, starzy ludzie, przedstawiciele pokolenia średniego 
i młodzież, która stała na początku drogi duchowej. Jest sprawą 
zupełnie oczywistą, dlaczego szli do niemieckich „kirch” (świą-
tyń). W granicach Obwodu nie było kościołów prawosławnych. 
Przebywając na ziemi cudzej, historycznie i kulturalnie, ludzie 
ci znajdowali w niemieckich bazylikach i niezrozumiałej mowie 
grup religijnch to, co odlegle przypominało im «swoje – bliskie – 
rodzinne». Tak powstał «kościelny internacjonalizm». Było to zja-
wisko tymczasowe i istniało wbrew licznym działaniom prawa ra-
dzieckiego, także wbrew rozbieżnościom dogmatycznym i brakiem 
współzależności między Kościołem prawosławnym i Watyka-
nem – między prawosławnymi i luteranami. Tym niemniej, taki in-
ternacjonalizm stał się faktem realnym i w namacalny sposób po-

83 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.49-50. Утверждение Глазких, что немецкие 
церкви посещали православные основано на том, что уполномоченный относил 
всех советских верующих к православному вероисповеданию.
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kazał, że na poziomie mikropolityki wrogość lat wojny ostygała 
dość szybko”84.

Z punktu widzenie struktury narodowej przesiedleńcy w znacznej 
większości byli Rosjanami. Tym niemniej należy zaznaczyć, że oprócz 
Rosjan, w niemałej grupie, byli również przedstawiciele różnych innych 
narodowości: Litwini, Polacy, Łotysze, Białorusini, Ukraińcy... Byli to 
ludzie, którzy pochodzą z narodów katolickich lub z narodów, gdzie ka-
tolików było bardzo wielu. Jeśli chodzi o Łotwę czy Estonię, stamtąd 
mogła być niemała grupa protestantów, chociaż w dokumentach radzie-
ckich dotyczących wspólnot chrześcijańskich nic się nie mówi o naro-
dowości tych, którzy szukali kontaktu z wiernymi niemieckimi.

Jest jeszcze jeden problem, na który chyba należy zwrócić uwa-
gę. Jak już wspomnieliśmy władza radziecka miała pretensje do nie-
mieckich grup wyznaniowych za to, że ich członkowie zajmowali 
się dobroczynnością, katechizacją w szkołach itd. Jednak jednym 
z najważniejszych zarzutów było to, że niemieckie grupy wyzna-
niowe zajmują się działalnością misjonarską i prozelityzmem. Jak 
wiadomo, od każdej grupy wyznaniowej wymagano bezwzględnie, 
aby się zarejestrowała. Od duchownych wymagano również rejestra-
cji i pozwolenia na każde prowadzenie działalności religijnej poza 
wyznaczonym budynkiem. Szczególnie wymagano pozwoleń od 
Pełnomocnika do Spraw Religii na wyjazdy duchownych do innych 
miejscowości. Prośba o taki wyjazd wyglądała następująco:

„Do Pełnomocnika Rady do spraw kultów religijnych

Podanie
Proszę o pozwolenie na wyjazd do Rauchen i Noikuren w celu 

przeprowadzenia nabożeństwa w niedzielę 10 sierpnia i w ponie-
działek 11 sierpnia tego roku. 

Główny duchowny Kościoła Katolickiego w Obwodzie Kaliningradzkim
Paul Hoppe

Kaliningrad 5.08.47”85. 

84 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в середине 1945–1955 гг.

85 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.9.Л.-3. О претензиях советской власти к немецко-
му духовенству и религиозным общинам и ограничение их деятельности.
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Następnie otrzymywał on zaświadczenie-pozwolenie. W tym piś-
mie było napisane: Niniejsze zaświadczenie wydaje się kapłanowi 
Kościoła Katolickiego Paulowi Hoppe, zamieszkałemu w mieście 
Kaliningradzie przy ul. Ofi cerskiej Nr 2. Zaświadczenie zezwala 
na wyjazd od 10 do 11 sierpnia tego roku do miejscowości Rau-
chen i Noikurien w celu odprawienia nabożeństw wśród wierzących 
tego kultu. 

Zaświadczenie podlega zwrotowi po zakończeniu podróży.
Zaświadczenie jest wydane z podpisem Pełnomocnika Rady do 

spraw Religii A. Głazkich86.
W powojennym Kaliningradzie nie było ani jednego kościoła pra-

wosławnego. Ludzie wierzący spośród przesiedleńców, nie tylko ka-
tolicy czy luteranie, ale również prawosławni z własnej woli wybierali 
na modlitwę świątynie ewangelickie lub katolickie. Niezrozumiałym 
wydaje się zarzut w stosunku do duchownych niemieckich, że zajmo-
wali się prozelityzmem. Z drugiej strony, trudno sobie wyobrazić jakąś 
misyjną czy agitatorską działalność duchownych, którzy wiedzieli, że 
szybko wyjadą z tej ziemi. Należy tu zauważyć jeszcze inne, pewne 
polityczne czynniki. Władze centralne zwróciły szczególną uwagę na 
niemieckie parafi e z powodu ich wpływów na kaliningradzkich Niem-
ców. Chodziło o pomyślne rozwiązanie problemu niemieckiego w Ka-
liningradzie. W związku z tym możemy zgodzić się z tezą, że dzięki 
wyżej ukazanym okolicznościom, na tym terenie nie było prześlado-
wania katolików czy ewangelików. W odróżnieniu od Litwy, Zachod-
niej Białorusi, czy Zachodniej Ukrainy i innych ziem ZSRR. 

Jest jeszcze jeden ważny element. Członkowie niemieckich 
grup wyznaniowych w swoich relacjach z władzami działali prze-
de wszystkim jako Niemcy. Dla nich ważne były prawa i porządek. 
Panowała również solidarność narodowa. Można przypuszczać, że 
Pełnomocnik nie był w stanie i chyba nie próbował rozdzielać ich na 
politycznych sojuszników czy przeciwników.

Pełnomocnik nie mógł długo pracować efektywnie ze wspólnota-
mi religijnymi. Pole jego działalności zaczęło się bardzo kurczyć już 

86 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.9.Л.-7. О требовании проводить богослужение 
только с позволения властей.
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od jesieni 1947 roku, kiedy zaczęły się pierwsze masowe deportacje 
Niemców87.

W końcu poprzedniego punktu powiedzieliśmy o religijno-archi-
tektonicznej spuściźnie Prus Wschodnich i zaznaczyliśmy wpływ 
tych wartości na religijność nowego społeczeństwa. Jeszcze wcześ-
niej mówiliśmy o odwiedzaniu przez ludność prawosławną niemie-
ckich kościołów katolickich i luterańskich. Było to powodowane 
zupełnym brakiem na tym terytorium świątyń prawosławnych, ale 
również obecnością wśród przesiedleńców katolików i luteranów. 

Zanim szczegółowiej przyjrzymy się przejawom religijności 
wśród przesiedleńców radzieckich, rozpatrzymy najpierw położenie 
i stan obiektów sakralnych na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.

Zgodnie z wykazem przedstawionym przez pracownika GAKO 
(Gasudarstweinnyj Archiw Kaliningradskoj Oblasti) Anatolia Pa-
włowicza Bachtina do 1945 roku w granicach terytorium obecnego 
Obwodu Kaliningradzkiego znajdowały się 222 budynki kościelne. 
Bachtin identyfi kował je jako „kirchy”, to znaczy kościoły. Kaplice 
i inne domy modlitwy nie wchodziły w skład tego spisu. Według 
jego zdania, po zakończeniu działań wojennych „w pełni ocalały” 
124 kościoły, uszkodzonych było 74, a stan 24 kościołów nie został 
ustalony88. Dla porównania wypada zacytować fragment sprawozda-
nia o stanie religijności, przekazanego przez Pełnomocnika do Spraw 
Religii A. Głazkich do sekretarza Komitetu Obwodowego Partii, dla 
W. W. Szczerbakowa, w maju 1948 roku: „Według niepełnych da-
nych w obecnym momencie wszystkich budynków sakralnych na 
terytorium Obwodu Kaliningradzkiego, należących do różnych wy-
znań, naliczyliśmy 116 obiektów. Przy czym, tylko w Kaliningradzie 
jest ich więcej niż 55 budynków. W mieście jest więc 49% obiektów 
z całego Regionu – 29 z nich nadają się do eksploatacji”89. Tu należy 

87 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в середине 1945–1955 гг., s. 176, 188.

88 А. П. Бахтин, Кенигсбергские кирхи. Запад России, 1994 г., № 4 (12), 
s. 169.

89 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.2.Д.98.Л.-113.Д.49.Л.-30. Из отчета А. Глазких 
о состоянии религиозности.

ROZDZIAŁ II



127

przypomnieć, że A. Głazkich zajmował się problemami zarządzania 
niemieckimi obiektami sakralnymi do 1950 roku. Zgodnie z posta-
nowieniem Prezydium Rady Najwyższej RSFRR z dnia 16 grudnia 
1938 roku uważano za niezgodne z prawem wykorzystywanie by-
łych budynków kościelnych na magazyny, garaże, pomieszczenia 
gospodarcze czy przedsiębiorstwa. Dopuszczano rozmieszczanie 
w nich tylko instytucji kulturalnych90. W instrukcji dopełniającej to 
prawo kierownictwo Rady do Spraw Religii powiadomiło swojego 
kaliningradzkiego pełnomocnika w lutym 1949 roku: Można prze-
kazywać niefunkcjonujące budynki modlitewne „tylko dla takich 
kulturalnych i oświatowych instytucji, jak szkoły, muzea, bibliote-
ki, czytelnie wraz z magazynami książkowymi, sale, audytoria i po-
mieszczenia archiwalne. Nie można ich przekazywać jako kluby lub 
podobne instytucje”. Przy czym konieczne było uzyskanie pozwole-
nia Rady do Spraw Religii. Takie pozwolenie było nieodzowne do 
zmiany wyposażenia niefunkcjonujących obiektów sakralnych91.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, dostrzegamy charaktery-
styczne elementy walki z religijnością w Obwodzie Kaliningradzkim. 

Jak stwierdziliśmy w poprzednim rozdziale, nie mamy żadnych 
udokumentowanych informacji o związkach niemieckich i radzie-
ckich katolików i luteran. Nie posiadamy również żadnych infor-
macji o zgłoszeniach i prośbach radzieckich katolików i luteranów 
o udostępnienie im świątyń. Ogólnie istnieje przekonanie, że po de-
portacji Niemców radzieccy katolicy i luteranie nie bardzo zabie-
gali o odzyskanie obiektów sakralnych na terenie Obwodu, chociaż 
taka teza wymaga dodatkowego sprawdzenia. Obiekty sakralne nie 
były przekazane wiernym prawosławnym pod pretekstem przynależ-
ności tych świątyń do innych wyznań92. Stąd można wyprowadzić 
wniosek, że walka z religijnością miała nie tylko ideologiczno-dog-

90 Д. В. Поспеловский, Русская Православная церковь в 20 веке. – 
М. 1995, s. 266–267.

91 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.8.Л.-10-10.об. Из инструкции о использовании 
нефункционирующих молитвенных зданиях.

92 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в середине 1945–1955 гг., s. 141
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matyczny charakter, ale również była przenoszona na grunt mię-
dzywyznaniowy. Chodziło o to, aby poróżnić ze sobą poszczególne 
wyznania. W takiej sytuacji A. Głazkich był zmuszony sankcjono-
wać przekazanie niemieckich świątyń różnym świeckim organiza-
cjom, przeważnie takim, którym przekazanie budynków sakralnych 
nie było rekomendowane93. Tak było z kościołem „Juditten” – był 
to najstarszy kościół w Kaliningradzie, pochodzący z XIII wieku 
(został on wybudowany jak bardzo wiele innych jako katolicki, po-
tem, po reformacji, stał się kościołem luterańskim. Od roku 1985 
był pierwszą prawosławną świątynią Obwodu Kaliningradzkiego). 
W końcu lat 40. kościół ten kilkakrotnie zmieniał gospodarzy. Na 
początku został przekazany pod pomieszczenia magazynowe fi rmy 
„Gławtabak” (fi rma papierosowa), potem pod magazyny bazy han-
dlowej „Gławparfi umier” (handlowała perfumami), a potem jesz-
cze innemu przedsiębiorstwu94. Głazkich nie zgadzał się w trakcie 
wykorzystywania tych kościołów, aby nie zmieniać niczego, co by 
naruszało architekturę zewnętrzną lub wewnętrzną budynku. Po li-
kwidacji urzędu Pełnomocnika w 1950 roku pełna władza nad nie-
mieckimi świątyniami przeszła w ręce Miejskich Rad. Teraz już nie 
miał kto pilnować, aby nie przebudowywano kościołów wewnątrz 
i na zewnątrz. Najlepiej zachowały swój wygląd te kościoły i ka-
plice, w których były rozmieszczone instytucje kulturalne. Liczne 
obiekty sakralne zostały porzucone. Jako niepodlegające konserwa-
cji stopniowo rozwalały się i coraz częściej służyły jako materiał 
budowlany na inne obiekty. Wspominany kościół „Juditen”, według 
świadectwa naocznych świadków, już w latach 60. przekształcił 
się w ruinę. Okoliczni mieszkańcy uczynili z tego miejsca śmiet-
nik95. W roku 1985, kiedy kościół ten został przekazany wspólnocie 
prawosławnej, oceniono, że zachowało się ledwie 20 do 25% tego 

93 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.4.Л.-15.оп.2.Д.16.Л.3-6.Д.20.Л.4,5,9,12,13. О борь-
бе с религией и передаче сакральных зданий преимущественно нерекоменду-
емым организациям.

94 Tamże, Д.20.Л.-4.5.12.13. О церкви Юдиттен.
95 Интервью представителя Калининградской общины РПЦ за границей 

В. К. Третьяковой.
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obiektu96. Opierając się na wspomnieniach starszych mieszkańców, 
A. Bachtin stwierdził, że z 222 ocalałych po wojnie obiektów sakral-
nych, do 1957 roku zniszczono 7 obiektów, a w latach 60. wyburzo-
no jeszcze ponad 26 kościołów97.

Taka polityka doprowadziła do tego, że Obwód Kaliningradzki 
prezentował się jako region bez życia religijnego. Takie wrażenie 
odnosili ludzie już przy pierwszym kontakcie z Obwodem Kalinin-
gradzkim. Jako przykład może posłużyć wydarzenie z 1958 roku. 
Kierownik grupy prelegentów Kaliningradzkiego Komitetu Obwo-
dowego Partii W. Bogdanczykow był w składzie delegacji zwie-
dzającej województwo olsztyńskie w Polsce. Napisał sprawozda-
nie o wynikach swojego wyjazdu. Na początku żalił się na pewną 
ostrożność ze strony gospodarzy i swoisty chłód przyjęcia. Dalej 
zaznaczył: „Szczególnie wielu Polakom nie podoba się, że większa 
część ludności Związku Radzieckiego już dawno zerwała związek 
z religią. Niektórzy uczestnicy zespołu pieśni i tańca po swoim po-
wrocie z Kaliningradu mówili, że najbardziej u nas nie spodobało im 
się to, że tu nie ma cerkwi i kościołów98.

Obecnie badacze uważają, że niszczenie niemieckich świątyń nie 
było spowodowane specjalnie zaprogramowaną polityką państwową. 
Tłumaczy się to raczej bezczynnością władz. Ofi cjalna władza nie 
podejmowała koniecznych działań dla ochrony pomników budowni-
ctwa sakralnego. Większość urzędników państwowych przeszła przez 
system wychowania ateistycznego. Traktowali oni religijne wartości 
jako niepotrzebny rupieć z bagażu przeszłości99. Może to zobrazo-
wać jedno ciekawe wydarzenie. W 1947 roku wśród mieszkańców 
Kaliningradu krążyła historia, najprawdopodobniej odpowiadająca 

96 А. П. Бахтин, Кенигсбергские кирхи. Запад России,1994 г., № 4 (12), 
s. 172.

97 Tamże, s. 169–171.
98 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.26.Д.58.Л.60-61. В. Богданчиков о том, что мно-

жеству поляков не нравится нерелигиозность большинства советского на-
селения.

99 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в калининградской об-
ласти в середине 1945–1955 гг., s. 141–142.
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rzeczywistości. W na pół zburzonej dzwonnicy kościoła katolickie-
go w Kaliningradzie znajdował się dzwon wywieziony przez hitle-
rowców z Kijewsko-Pieczerskiej Ławry. Do Pełnomocnika napły-
wały propozycje ze strony wojskowych, inżynierów, mechaników 
i innych przesiedleńców. Chcieli oni pomóc w zdjęciu tego dzwonu. 
W tej sprawie A. Głazkich skonsultował się z kierownictwem Rady 
do Spraw Religii i Rady do Spraw Kościoła Prawosławnego. Otrzy-
mał wskazówkę, żeby dzwonu kijowskiego nie zwracać do Ławry. 
O tym, co z nim uczynić w przyszłości, należy zadecydować na miej-
scu100. Historia z dzwonem nie miała kontynuacji. Z czasem w Ka-
liningradzie o nim zapomniano. Dopiero niedawno podjęto próby 
zmierzające do wyjaśnienia, co się stało z dzwonem. Lecz poszu-
kiwania zakończyły się niepowodzeniem. Jego ślady beznadziejnie 
zaginęły. Być może został przetopiony na jakiś pomnik.

Przypuśćmy, że niszczenie niemieckich świątyń w Obwodzie Ka-
liningradzkim nie było elementem polityki państwowej. Czy moż-
na, więc przypuszczać, że inicjatywy niszczenia tych budynków sa-
kralnych wychodziły od przesiedleńców? Odpowiedź na to pytanie 
nie może być jednoznaczna. Jeżeli zasada niszczenia cudzej kultury 
bazuje na mentalności przesiedleńców, to jak wyjaśnić następującą 
okoliczność. Wspominaliśmy już, że wyniki badań rozwoju demo-
grafi cznego Obwodu Kaliningradzkiego prowadzone przez rosyj-
skich naukowców wykazały stosunkowo wysoki procent religijności 
wśród przesiedleńców. Trudno takich ludzi posądzać o barbarzyńskie 
traktowanie budowli sakralnych. Możemy przypuszczać, że wielką 
rolę odegrała tu państwowa propaganda. Rozpoczęła się ona jeszcze 
podczas wojny. W wyniku czego niemieckie budynki kultu kojarzyły 
się przeciętnemu człowiekowi z nazistowskimi Niemcami. To wy-
woływało gniew. W takim razie wydaje się, że problem adaptacji 
społeczno-psychologicznej przesiedleńców związany jest z nowym 
miejscem zamieszkania i z zastaną kulturą materialną przypomina-
jącą tragedię wojny. Tu możemy zacytować opinię jednej z pierw-
szych radzieckich mieszkanek Kaliningradu A. I. Ryżowej, która 

100 ГАКО. Ф.246.Оп.2.д.16.Л.-7,9.Д.18.Л-41. О колоколе из Киевско-Пе-
черской Лавры.
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przyjechała do Obwodu jako 17-letnia dziewczyna. Tak oto wspo-
mina swoje pierwsze wrażenia w nowej rzeczywistości: „Tu trze-
ba było się urodzić, wyrosnąć. Inna psychologia, inne rozumienie 
wieczności. W pierwszej kolejności odczuwa się to, gdy patrzy się 
na miejsca święte – na kirchy i kościoły. Nasze cerkwie, świątynie 
mają jakieś większe dobro, są bardziej gościnne. Surowość i kancia-
stość tutejszych katedr nie odpowiada naszemu rosyjskiemu charak-
terowi. Mogłam zachwycać się nimi jako dziełami architektury. No 
nie mogłam tego potraktować jako miejsca, w którym mogą mnie 
zrozumieć i podtrzymać na duchu. Ich wygląd zewnętrzny przestrze-
gał przed przeszłością. Wiało od nich jakimś chłodem i wyobcowa-
niem. W deszczową pogodę miasto sprawiało bardzo ponure wra-
żenie. Przygniatały wąskie ulice, surowość budynków. W takie dni 
miało się wrażenie tymczasowości pobytu w tym mieście. I wtedy 
odczuwało się, że my jesteśmy tu obcy”101.

Należy ciągle pamiętać, że Kaliningrad w pierwszych powojen-
nych latach praktycznie leżał w gruzach. W organizowaniu prze-
siedleńczego budownictwa kwitło złodziejstwo. Mieszkańcy miast 
i wiosek często nie mieli trwałego dachu nad głową102. Niemożliwość 
dostosowania się do ciężkich warunków życia zmuszała wielu ludzi 
do ucieczki z Obwodu. Obserwowało się to nie tylko wśród bez-
partyjnych, lecz takie przypadki zdarzały się często również wśród 
komunistów.

Samowolny wyjazd za granice Obwodu i w związku z tym ode-
rwanie się od macierzystej organizacji partyjnej był najbardziej roz-
powszechnionym występkiem komunistów. Większymi przewinie-
niami były tylko: utrata legitymacji partyjnej, pijaństwo „amorałka” 
(życie niemoralne) i złodziejstwo103.

101 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев: Первые годы ка-
лининградской области в воспоминаниях и документах. – СПб, 2002, s.158.

102 ГАКО. Ф.183.Оп.1.Д.4.Л.14.-17.Д.7.Л.23-26.Оп.5.Д.81.Л.-3. Воровс-
тво в переселенческом строительстве.

103 ЦХИДНИКО. Ф1.Оп.4.Д.7-14.Оп.6. Д.12-22.Оп.9.Д.6-16.Оп.11.Д.18-
23.Оп.13.Д.17-24.Оп.15.Д.14-20.Оп.18.Д.10-14. Частые возвращения пере-
селенцев на свои земли, в т.ч. и нередкие самовольные бегства из Области 
коммунистов.
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Przypuszczamy, że w takich uwarunkowaniach społeczno-poli-
tycznych element religijności mógł odgrywać zdecydowanie istotną 
rolę. Wyobcowanie i trudności z aklimatyzacją w byłych Prusach 
w pierwszej kolejności pojawiły się u przesiedleńców zachowujących 
narodowo-kulturalną samoświadomość. Zwłaszcza występowało to 
u prawosławnych wierzących, którzy od 1947 roku zaczęli aktyw-
ną walkę o otwarcie prawosławnej świątyni i legalizację wspólnot 
religijnych. W Obwodzie Kaliningradzkim po wojnie nie było ani 
tradycji prawosławnej, ani prawosławnych świątyń. Z punktu wi-
dzenia religii byłe Prusy Wschodnie jawiły się przesiedleńcom jako 
ziemia innowierców, to jest ziemia katolików i protestantów. Bez 
specjalnej przesady można powiedzieć, że niektórzy uciekinierzy 
wyjechali z Obwodu właśnie z motywów religijnych. Na pytanie, ilu 
ich było, nie ma sensu poszukiwać odpowiedzi. Źródła w tej dzie-
dzinie milczą104.

Istnieją dwa listy napisane, jak się wydaje, ręką bardzo stare-
go człowieka w 1947 roku. Anonimowy protektor zwracał się do 
przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR do towa-
rzysza Szwerniku i do Przewodniczącego Obwodowej Rady Miej-
skiej w prostych i szczerych słowach: „Uprzejmie prosimy Was, 
my mieszkańcy nowego miasta Kaliningradu i całego Obwodu... 
o przysłanie duchownych prawosławnego, chrześcijańskiego Koś-
cioła i o udzielenie im pozwolenia na przeprowadzanie kościelnych 
nabożeństw. Bardzo wielu ludzi przyjechało ze wszystkich obwo-
dów. Wielu wyjeżdża z powrotem ze względu na to, że tu nie ma 
świątyni. Nie ma gdzie usłyszeć Słowa Bożego i dokonywać reli-
gijnych obrzędów. W tych drogocennych «szkołach», zawsze nawo-
łuje się do posłuszeństwa władzy: słuchajcie swoich naczelników, 
podporządkowujcie się im. Uczciwie pracujcie i kochajcie się wza-
jemnie. Cudzego nie zabierajcie. Za niewykonywanie tego wszyst-
kiego grozi wielki grzech przed Bogiem. On surowo karze za każde 
bezprawie. Bo już rozprzestrzeniło się złodziejstwo, które nie będzie 
się rozwijać. Ludzie będą zadowoleni z Was. I będą Wam dzięko-

104 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в середине 1945–1955 гг., s. 134.
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wać. Jeszcze więcej – przyjadą tu, aby wzmacniać przyfrontowy ob-
wód. Czekamy na otwarcie świątyń. Zbliża się święto Wielkanocy, 
a świątyni nie mamy”105.

Prawosławni wierzący pragnęli widzieć świątynie w Obwodzie 
Kaliningradzkim w charakterze oparcia narodowego. Wielokrotnie 
wysyłano informacje na ten temat do różnych instancji: do Patriar-
chatu, do Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, do Stalina, do 
Przewodniczącego Rady Naczelnej do Spraw Kościoła Prawosław-
nego przy Radzie Najwyższej, do Pełnomocnika do Spraw Religii, 
a także do miejskich i rejonowych Komitetów Wykonawczych i Rad 
Obwodowych106.

Dla ilustracji tego zagadnienia przedstawimy kilka cytatów z lis-
tów innego przesiedleńca, A. I. Oresznikowa. Wysyłał on te pisma 
w 1948 roku, po deportacji Niemców, do Patriarchatu i Rady do 
Spraw Kościoła Prawosławnego: „Przyjechałem z Saratowa, aby za-
mieszkać u córki. Postanowiłem w jakiś sposób pomóc narodowi 
rosyjskiemu...”. „...Świątyni prawosławnej nie ma. Ani jednej w ca-
łym obwodzie, na ogromnym terytorium. Aż do Litwy mającej wiel-
ki procent katolickich i protestanckich kościołów. Dla osiedlonych 
w tym kraju rosyjskich prawosławnych ludzi, gorących patriotów 
swojej ukochanej rosyjskiej Ojczyzny, brak świątyń przysparza wiel-
kie trudności. Tu ulokowały się również rodziny poległych obrońców 
Ojczyzny. Oni tak bardzo pragną mieć prawosławną świątynię. I ta 
niewielka rosyjska świątynia będzie tu jako mała cząstka i ostoja ro-
syjskiego prawosławia (...). Zwracamy się do Waszej Świątobliwości 
o poparcie naszej prośby o otwarcie tu niewielkiej świątyni, abyśmy 
mogli wznosić nasze modlitwy do Boga za Waszą Świątobliwość i za 
Wasze zdrowie za Waszą pomyślność. Za naszego wielkiego wodza, 
towarzysza Stalina. Za władzę ludową. Za potężne, sławne rosyj-

105 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.16.Л.-1.Д.18.Л.-2. Просьба анонимного автора 
к властям о открытии православных церквей, предоставлении священников 
и позволении богослужений.

106 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.16,18,21. Многочисленные обращения право-
славных Области к советским властям; ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.484.Л.2-6. 
Многочисленные обращения православных Области к советским властям.
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skie wojsko. I za cały Prawosławny Naród Rosyjski. Tak jak święty 
Kościół Prawosławny, oprócz swoich właściwości moralnych, jest 
także źródłem siły duchowej Prawosławnego Narodu Rosyjskiego, 
źródłem potężnego Rosyjskiego Ducha, z którym zawsze wychodził 
zwycięsko ze wszystkich klęsk nasz potężny Rosyjski Kraj”107.

Wielu ludzi miało nadzieję, że przy pomocy prawosławia, przy 
pomocy religii uda się zakorzenić ludność radziecką na tej nowej 
ziemi. E. A. Masłow idzie dalej, szuka możliwości dokonania prze-
mian zewnętrznych tak głębokich, że ma nadzieję na pełną rusyfi ka-
cję ziemi. Tak opisuje te nadzieje: „Wszelkie działania zmierzające 
do legalizacji życia religijnego, kościelnego, które aktywnie rozpo-
wszechniło się na terenie ZSRR, a w czasie powojennym w Obwo-
dzie Kaliningradzkim, na równi z motywami religijnymi miało swoją 
przyczynę socjalno-kulturalną. Tą przyczyną było dążenie do tego, 
aby «ziemię tę zrobić rosyjską»108. Można przypuszczać, że przy-
czyny późniejszych problemów Obwodu należy poszukiwać właś-
nie w takim stawianiu sprawy. Pytanie nie dotyczy pojawiających 
się wątpliwości związanych z terminem „ziemia rosyjska”. Wyda-
je się, że ważniejszy problem dotyczy tego, jak stworzenie nowej 
ziemi wpisze się w radziecki system życiowy. Czy będzie na tej 
nowej ziemi miejsce dla religii? Plany stworzenia nowej rosyjskiej 
ziemi zakładały stworzenie rosyjskiego duchownego i kulturalnego 
środowiska. Program ten nie planował niszczenia wszystkiego, co 
niemieckie. Tym bardziej obiektów kultu sakralnego.

Nasuwa się tu wniosek, że budowanie nowego życia w Kalinin-
gradzie i Obwodzie, i nastroje większości przesiedleńców bazowa-
ły w największym stopniu na doktrynie państwa radzieckiego. Nam 
niestety, nie wydaje się, że czynnik religijny odgrywał tu znaczącą 

107 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.18.Л.5-11. Опубликовано: Православная община 
Калининградской области. История создания. По документам ГАКО. Пуб-
ликация. Вступительная статья А. Н. Федоровой. Калининградские архивы: 
Материалы и исследования. Научный сборник. Редколлегия: Г. И. Щеглова, 
Калининград 2001 г. Выпуск. 3, s. 246–248.

108 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в середине 1945–1955 гг., s. 136.
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rolę. Można chyba powiedzieć, że ten czynnik był wykorzystywa-
ny przez państwo, tylko dla jego interesów. Tym bardziej w zakres 
polityki państwowej nie wchodziła walka z pozostałościami kultury 
niemieckiej. Kulturę tego terenu stanowiła katolicka i protestancka 
przeszłość Prus Wschodnich. 

Wracamy do przesłanek przejawów religijności w Obwodzie 
Kaliningradzkim. Tu skorzystamy znowu z badań J. A. Masłowa: 
„W tym kraju, na początku pogańskim, potem katolickim, potem 
jeszcze protestancko-katolickim, Kościół prawosławny należał do 
konfesji mało widocznych. Jednakże dla głęboko wierzącego czło-
wieka prawosławnego nawet jeden precedens sprawowania liturgii 
na jakiejkolwiek ziemi świadczy o zakorzenieniu Kościoła prawo-
sławnego na danym terenie”109.

Nie bardzo wiemy, na czym ten badacz opierał swoje tezy. Bo-
wiem żadne konkretne fakty świadczące o obecności prawosław-
nych wspólnot i Kościołów na tym terenie nie istnieją. Na uwagę na-
tomiast zasługuje niezrozumiałe stwierdzenie, że tam, gdzie chociaż 
jeden raz była sprawowana liturgia prawosławna, Kościół zapuszcza 
swoje korzenie.

Wróćmy do problemu ziemi rosyjskiej. Dostrzegamy tu bardzo 
ważny dylemat. Chodziło o to, aby tę ziemię uczynić rosyjską czy 
radziecką. Naturalnym było, że polityka państwowa zmierzała do 
stworzenia nowego, młodego, Radzieckiego Obwodu. Założono 
jednocześnie, że państwo będzie miało ateistyczne podejście do 
problemów wiary. Jednocześnie część wierzących, czując swoją 
bezsilność przed państwem, powinna ograniczyć się do tego, co 
zaproponuje im państwo.

Zacytujemy jeszcze jeden fragment pracy E. A. Masłowa, uka-
zujący, jak jego zdaniem wyglądała rzeczywistość religijna Obwodu 
Kaliningradzkiego w tym czasie: „W Obwodzie Kaliningradzkim 
okazało się za mało młodych korzeni radzieckiej kultury i nowych 
tradycji dla zbliżenia ludzi i ziemi. Głębszym korzeniom nie pozwo-
lono na zaszczepienie się. W wyniku tego już w latach 50. uformowała 

109 Tamże, s. 134.
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się niepowtarzalna duchowo, geografi czna przestrzeń. Ta przestrzeń 
nie miała wyraźnych oznak narodowo-kulturalnych. Nie miała ona 
wyraźnego oblicza, stąd, niestety, nie była zdolna stworzyć jakiegoś 
realnego duchowego zjawiska. Jedną z najważniejszych jej linii był 
zupełny brak zjawiska religijności”110.

Właściwie takie sprzeczne oceny stanu religijnego w Obwodzie 
Kaliningradzkim, nawet w tych samych badaniach, spotykamy bar-
dzo często.

Bezmyślny, napuszony, pozieleniały od starości pomnik Wilhel-
ma z obnażonym mieczem „Żelazny Kanclerz” z policzkiem ze-
szpeconym przez pocisk rosyjski. Jak bardzo ironicznie dźwięczy 
napis na pomniku: „My, Niemcy, boimy się tylko Boga, lecz wię-
cej nikogo na świecie”. Tak pisała „Kaliningradzka Prawda” w dniu 
18 sierpnia 1948 roku, można powiedzieć, przed samą deportacją 
niemieckiej ludności. W takiej atmosferze należy postawić pytanie: 
jakie formy religijności i jakie przejawy kultu pojawiały się w tym 
czasie wśród radzieckich przesiedleńców? Mamy tu na myśli ludzi 
przyjeżdżających do Obwodu Kaliningradzkiego, ludzi, którzy pra-
wie nie mieli szansy na kontakt z Niemcami szykującymi się do wy-
jazdu, chociażby ze względu na barierę językową. Nastroje wśród 
przesiedleńców były bardzo różne. W bardzo różny też sposób były 
postrzegane różne elementy, nowej dla tych ludzi, kultury niemie-
ckiej. Widok budynków sakralnych, tak bardzo różniących się od 
cerkwi prawosławnych, wywoływał u wielu zachwyt, u innych zaś 
zupełnie negatywne odczucia. Popatrzmy jak wspomina te czasy 
jedna z pierwszych przesiedleńców Iryna Poborcowa, która ogarnia 
pamięcią pierwsze wrażenia na widok nagrobków na cmentarzach: 
„To po prostu cud z cudów. Pomnik zrobiony z szarego granitu. 
Idzie kapłan. Rzeczywiście idzie jak żywy. Sutannę rozwiewa wiatr 
Na piersi wisi wielki krzyż. Widać każde ogniwo łańcuszka, każ-
dą fałdę na odzieży. Każdy włosek na głowie. A największy cud, to 
jego przepasanie: prosty sznur, ale jak wyraźnie zrobiony, wszystkie 
węzełki i przeploty widoczne. Gdybym nie dotknęła ręką, nigdy nie 

110 Tamże, s. 142.
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uwierzyłabym, że jest to zrobione z kamienia. Na pasie jest zawie-
szona wiązka kluczy. Przy czym, ani jeden kluczyk nie był podobny 
do drugiego”111.

Dzisiaj możemy powiedzieć, że wśród przesiedleńców zauważało 
się pewną tęsknotę za religijnością i zainteresowanie sprawami kultu 
religijnego w nowej rzeczywistości. W związku z tym, że materia-
ły archiwalne dotyczące tego tematu jeszcze do niedawna były nie-
dostępne, obecnie większość badaczy może rozpatrywać ten temat 
w kontekście sytuacji religijno-politycznej tego czasu. Tu zaczyna-
my dostrzegać bardzo ważny problem. W dokumentach z lata 1947 
roku widzimy, że przesiedleńcy zwracali się do władz z prośbą o ot-
warcie świątyń i umożliwienie przyjazdu duchownym. Wygląda na 
to, że było to dokładnie w tym czasie, kiedy do swoich obowiązków 
przystępował pełnomocnik do spraw religii A. I. Głazkich. O takich 
prośbach władze rejonowe informowały centralę w Kaliningradzie. 
Pierwszy zastępca przewodniczącego Komitetu Wykonawczego 
Okręgu Prawdienskiego – Kozłow tak pisał: „Ludność pragnie po-
siadać domy modlitwy, funkcjonujące budynki, czyli kościoły”112. 
Kierujący działem propagandy i agitacji w Niestierowskim Komite-
cie Partii opowiadał kolegom-komunistom, że w sierpniu 1947 roku 
teren ten odwiedziła naczelniczka oddziału przesiedleńczego Ob-
wodu Uljanowskiego – towarzyszka Zolina. Rozpowszechniła ona 
„demobilizujące nastroje”. Na wypowiadane skargi ziomków o nie-
możliwości sprawowania obrzędów religijnych poradziła ona udać 
się do komitetu rejonowego i prosić o przysłanie „popa”. Tak też 
kołchoźnicy postąpili. Jednak odpowiedź była odmowna113. Tęskno-
ta za religijnością wśród przesiedleńców czasami była tak wielka, że 
niektórzy wyznawcy prawosławia poszukiwali możliwości praktyk 
religijnych u niemieckich katolików czy ewangelików. Było to trud-

111 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев, ред. Ю.В. Кос-
тяшов, s. 211.

112 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.28. Просьбы переселенцев к властям об от-
крытии храмов и позволении приезда духовенства.

113 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.1.Д.33.Л.109-110. Безуспешная просьба кол-
хозников о присылке «попа».
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ne ze względu na bariery językowe. Byli również tacy, którzy jeź-
dzili do kościołów i cerkwi na Litwie. Stało się dość powszechnym, 
że mieszkańcy rejonów: Sławskiego, Sowietskiego, Niestierowskie-
go czy Krasnoznamienskiego dość systematycznie wyjeżdżali na 
nabożeństwa na terytorium Litwy. W przygranicznym miasteczku 
Kiborty (Lit. Kibartai) funkcjonowała cerkiew prawosławna. Takie 
wyjazdy nie były bezpieczne. Rosyjsko-prawosławna ludność Litwy 
sama doznawała wielu trudności. Dokumenty mówią o terrorystach 
z podziemia nacjonalistycznego grasujących na tym terenie. Mor-
dowano całe rodziny, a nawet wsie prawosławne. Po jednej z takich 
akcji protojerej z cerkwi w Kibortach Iwan Majewskij pogrzebał 
33 osoby114. Tym niemniej, prawosławni duchowni Litwy z radością 
witali w swoich cerkwiach wiernych z Obwodu Kaliningradzkie-
go. Wielokrotnie też sami udawali się na teren Obwodu z różnymi 
posługami sakramentalnymi115. Było to traktowane jako naruszenie 
prawa o kultach religijnych, gdzie duchowni bardzo jednoznacznie 
mieli określone miejsca sprawowania posług religijnych. Jako przy-
kład traktowania takiego zachowania jako niezgodnego z prawem 
może posłużyć wspomnienie o takim wydarzeniu. Ukazane jest ono 
w liście sekretarza komitetu miejskiego partii w Sowietsku towa-
rzysza Podlesskich, wysłanego w sierpniu 1947 roku do pełnomoc-
nika do spraw religii A. Głazkich: „W końcu lipca zarejestrowano 
dokonanie obrzędów chrztu nowo narodzonych dzieci w mieszka-
niach u ludzi. Dokonał tego prawosławny ksiądz Sołowiow Jefi m 
Nikołajewicz. Mieszka on w wiosce Adachowo w powiecie Taurogi 
w Litewskiej SRR, 30 kilometrów od Sowietska. No w tym miesią-
cu „pastor” nie pojawił się”116. Ten prawosławny „pastor” odwiedził 
kaliningradzkich współwyznawców jeszcze wielokrotnie. W przy-

114 ГАРФ. 6991.Оп.1.Д.262.Л.65-66. О поездках верующих (католиков 
и православных) в храмы Литвы и об угрозе жизни православных со сторо-
ны националистического подполья.

115 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 190.

116 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.10. Из письма Подлесских о приезде из Лит-
вы православного священника в Область.
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szłości podobne „najazdy kapłanów”, jak określali to urzędnicy do 
spraw religii, przekształcą się w zwykłą praktykę. Tu należy dodać, 
że chrześcijańskich duchownych odwiedzających wiernych na tere-
nach pozbawionych kościołów w dokumentacji Rządowej Rady do 
Spraw Religii nazywano „kapłanami wędrownymi” (brodziaczimi 
swjaszczennikami). Jeszcze bardziej dwuznaczne przezwiska otrzy-
mało w dokumentach partyjnych islamskie i buddyjskie duchowień-
stwo, które zajmowało się taką samą praktyką – „wędrowni mułło-
wie” i „wędrowne lamy”.

Tu zwracamy uwagę na jeden bardzo ważny szczegół. A. Głaz-
kich był skierowany tylko do zajmowania się niemieckimi grupami 
wyznaniowymi. Nie posiadał on kompetencji związanych z kontro-
lą prawosławnych wiernych wśród ludności napływowej. Jednakże, 
zauważywszy aktywność prawosławnych przesiedleńców w 1947 
roku, zdecydował się poinformować o tym władze w Moskwie. Już 
w drugim sprawozdaniu informacyjnym wysłanym dnia 30 września 
1947 roku A. Głazkich donosił: „W mieście Kaliningradzie zauważa 
się tendencje wzrostowe prawosławnych ruchów religijnych. Coraz 
częściej do Pełnomocnika zwracają się wierzący Kościoła prawo-
sławnego z prośbą o wskazanie miejsca, gdzie można by dokony-
wać obrzędów chrztu dzieci itd. Na terenie Obwodu taka tenden-
cja również się wzmacnia. Kołchoźnicy zamieszkujący w rejonach 
graniczących z Litwą zwracają się z prośbami do duchownych na 
Litwie o dokonywanie obrzędów religijnych. Zdarzają się wypadki 
najazdów kapłanów z Litwy i wykonywania obrzędów religijnych 
w domach u kołchoźników. W mieście Kaliningradzie rosyjscy wie-
rzący dokonują obrzędów chrztu dzieci u katolików. Znamy również 
wypadek, kiedy dzieci do chrztu u katolików przynosili ofi cerowie 
Armii Radzieckiej. Już pojawiło się tu rosyjskie duchowieństwo”117. 
Informacja ta była przekazana do Rady do Spraw Kościoła Pra-
wosławnego w Moskwie. Najprawdopodobniej przewodniczący 
Rady do Spraw Kościoła Prawosławnego G. G. Karpow przekazał 

117 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.48-49. Из донесения А. Глазких о просьбах 
верующих получить место для молитвы и религиозных обрядов, а также 
о приездах «бродячих священников».
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te informacje dla patriarchy Aleksego. Reakcja patriarchy była na-
tychmiastowa. W październiku 1947 roku zwrócił się on do arcy-
biskupa wileńskiego i litewskiego Korneliusza (Powowa) z takim 
pismem:

„Wasza Przewielebność, Księże Biskupie!

W mieście Kaliningradzie – dawnym Königsbergu – nie ma ani 
jednego kościoła prawosławnego. Tymczasem, tam ciągle wzrasta 
liczba ludności rosyjskiej. Jest tam nieodzowna potrzeba świątyni 
prawosławnej i kapłana. Rozmawiałem na ten temat z Gieorgiem 
Gieorgiewiczem Karpowem. Doszliśmy do wniosku, że należy na 
miejscu wyjaśnić problem istnienia świątyni. Także należy wysłać 
tam kapłana. Zdecydowaliśmy się z tą sprawą zwrócić się do Was. 
Bardzo proszę o wysłanie do Kaliningradu któregoś z Waszych pa-
sterzy do zbadania tej sprawy na miejscu. Powinien on w kontakcie 
z miejscowymi władzami wytypować świątynię albo inne pomiesz-
czenie jako dom modlitwy. Należy również załatwić mieszkanie 
dla kapłana i diakona albo posłusznika, jeśli tacy będą wyznaczeni. 
Niech rezultaty tych działań zostaną przedstawione do Waszej wia-
domości. Następnie proszę o zakomunikowanie mi Waszych decyzji 
w tej sprawie z ukazaniem kandydatów na te posady. Korzystając 
z nieobecności prawosławnego kapłana i świątyni, katolicy prowa-
dzą swoją propagandę, aby przechwytywać wierzących w swoje sie-
ci. Stąd należy bezzwłocznie zająć się tą sprawą.

Proszę o Wasze modlitwy.
Oddany Wam w Chrystusie Aleksy P. Moskiewski”118.

Abp Korneliusz natychmiast skierował do Kaliningradu sekreta-
rza swojej diecezji protojereja N. A. Diemianowicza i diakona Adama 
Muraszko. Przybyli oni już w dniu 30 października z nadzieją na po-
myślne załatwienie sprawy. Z pomocą tym posłom pośpieszył Pełno-
mocnik do Spraw Kościoła Prawosławnego na Litwie W. Guszczyn. 

118 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.11.Л.13. Письмо Алексия, патриарха московс-
кого к архиепископу виленскому и литовскому.
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Wysłał on do Kaliningradu do przewodniczącego komitetu miejskie-
go prartii pismo z prośbą o okazanie pomocy i wsparcie przybyszom 
i pomoc w zorganizowaniu parafi i prawosławnej119. Jednak nic nie 
pomogło prawosławnym wysłańcom litewskiego metropolity. Wła-
dze Kaliningradu odmówiły jakiejkolwiek pomocy w organizowaniu 
parafi i prawosławnych120. 

Na tym przykładzie wyraźnie widać, że jesienią 1947 roku kali-
ningradzcy biurokraci chyba po raz pierwszy powiedzieli „nie”. Przy 
czym ta odmowa nie dotyczyła tylko prawosławnych przesiedleń-
ców. Była to odmowa dla samego Patriarchy i stojącego za nim w tej 
sprawie przewodniczącego Rady do Spraw Kościoła Prawosławnego 
G. G. Karpowa121. Pełnomocnik do Spraw Kościoła Prawosławne-
go na Litwie W. Guszczyn po pewnym czasie został usunięty z urzę-
du z powodu choroby (gruźlicy). A także za „nienormalne” współza-
leżności z duchowieństwem oraz za udział w wewnętrznych konfl ik-
tach wierzących i za zbytni liberalizm122.

A. Głazkich dość wcześnie zauważył liczne przejawy kultu i reli-
gijności wśród przesiedleńców. Chociaż, jak wspomnieliśmy wyżej, 
jego zadaniem było zajęcie się sprawami religijnymi wśród ludności 
niemieckiej. Tym niemniej, z pewnym zakłopotaniem zwracał się on 
do kierownictwa Rady do Spraw Religii o wyjaśnienia, co powinien 
zrobić z prawosławnymi123. Tym bardziej, że aktywność religijna 
wierzących prawosławnych wyraźnie wzrosła w czasie deportacji 
ludności niemieckiej. W kilku wypadkach prawosławni próbowali 
samowolnie zająć opuszczone przez Niemców budynki sakralne. 
Były również takie sytuacje, że prawosławni prosili katolickie i lu-
terańskie duchowieństwo o przekazanie im kluczy od „kastiołow” 

119 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.11.Л.-14. Письмо председателю калининградс-
кого горисполкома от уполномоченного по делам РПЦ В. Гущина.

120 ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.325.Л.-8. Отказ калининградских властей в ор-
ганизации православных приходов.

121 Е. А. Маслов, Pелигиозно-политическая жизнь В Калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 191.

122 РГАСПИ. Ф.17.Оп.132.Д.6.Л.63. О снятии с должности В. Гущина.
123 ГАКО. Ф.297.Оп.3.Д.8.Л.-183. Глазких с вопросом о православ-

ных Области к руководству Совета по делам религии.
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i „kirch”124. Coraz częściej zauważano przyjeżdżających duchow-
nych nielegalnie sprawujących obrzędy religijne. Pojawiały się rów-
nież osoby nieduchowne próbujące prowadzić działania religijne. 
A. Głazkich opisuje sytuację ze wsi Lip: „Obrzędy chrztu sprawuje 
kobieta za opłatą 30–50 rubli”125. Ten sam czynownik informował, 
że „posiada dane o wierzących Rosjanach, gromadzących się w jed-
nym z rejonów miasta na nabożeństwa religijne”126.

Właśnie w tym czasie pojawiają się energiczni świeccy i nieujaw-
niający się duchowni, którzy próbują utworzyć grupy inicjatywne. 
Zadaniem tych grup jest zbieranie podpisów pod prośbą o otwarcie 
świątyń127. Jedną z takich sytuacji opisuje w swoim sprawozdaniu 
A. Głazkich w następujący sposób: „W grudniu 1947 roku pojawił 
się na terytorium Kaliningradu prawosławny duchowny K. P. Poli-
wanow. Zamieszkał w dzielnicy Lip. Jego celem jest zrobienie ro-
zeznania, czy możliwe jest organizowanie parafi i prawosławnych. 
W tym samym rejonie znajdowała się rezydencja starszego pastora 
H. Linka. Do Kaliningradu kapłan Poliwanow przybył, jako czło-
nek rodziny nauczycielskiej, do pracy w szkole. Wygląda na to, że 
jest gotów również zajmować się swoją dawną działalnością. Boi się 
spraw fi nansowych. Powstrzymuje go również to, że w jego rodzi-
nie są członkowie partii. W styczniu, nie bez ideowego udziału jego 
i jego żony, w tym rejonie pojawili się inicjatorzy zbierający podpisy 
pod prośbą o zarejestrowanie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. 
Działania te zostały przerwane w związku z tym, że w tym okresie 
rozwinęła się masowa kampania polityczna przygotowująca wybory 
do miejscowych organów władzy radzieckiej. W opinii duchownego 

124 ГАКО, Ф.246.Оп.1.Д.5.Л.36-39; ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.2.Д.49.Л.-31.
Д.98.Л.-114. Активность православных верующих во время депортации не-
мецкого населения в попытках занять немецкие храмы.

125 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.2.Д.98.Л.-115. А. Глазких о нелегально совер-
шающих религиозные обряды.

126 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.5.Л.-39. А. Глазких о собрании русских верую-
щих Калининграда.

127 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в 1945-1955 гг., s. 192.
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grupa inicjatywna uznała za niewłaściwe politycznie zbieranie pod-
pisów w tym właśnie czasie”128. W dokumentach Pełnomocnika czy-
tamy również: „W lutym 1948 roku ukazała się druga grupa wierzą-
cych zmierzających do otwarcia parafi i prawosławnej. Po pewnym 
czasie grupa ta zanikła”129.

W późniejszych dokumentach widzimy, że latem 1948 roku po-
jawiła się kolejna grupa inicjatywna zmierzająca do zorganizowa-
nia życia religijnego wśród Rosjan prawosławnych w Kaliningra-
dzie. Grupa ta działała w dzielnicy Stalingradzkiej (obecnie jest to 
dzielnica centralna). Liderem tej grupy była Klaudia Aleksandrowna 
Kondakowa. W roku 1948 skończyła ona 40 lat. Była córką duchow-
nego prawosławnego. Przesiedliła się ona z Astrachania, tam też 
była inicjatorką grupy działającej na rzecz otwarcia świątyni, tzw. 
„dwudziestki”. Mąż jej zajmował wysokie stanowisko. Był on głów-
nym inżynierem w przedsiębiorstwie Bałtgosrybtresta. Klaudia zaś 
była gospodynią domową130. Kobieta ta wielokrotnie przychodziła 
do Pełnomocnika do Spraw Religii z prośbą o pozwolenie na otwar-
cie świątyni. Zabiegi te okazały się bezowocne131.

W różnych częściach Obwodu zaczęły pojawiać się różne gru-
py aktywnych ludzi prawosławnych. W maju 1948 roku z Czernia-
chowskiego Rejonowego Komitetu Partii informowano: „W wiosce 
Kamionka obywatelka Jefremowa prowadzi agitację wśród ludno-
ści, zwłaszcza wśród ludzi starszego wieku, zmierzającą do otwarcia 
cerkwi w ich wiosce. Przy czym złożyła ona oświadczenie do rejo-
nowego sekretarza partii towarzysza Panacenko następującej treści: 
«Naród chce słyszeć dobre słowa, a ich nie ma, kto i nie ma gdzie 

128 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.2.Д.49.л.31-32.Д.98.Л.114-115.Оп.4.Д.52.Л.-61. 
А. Глазких о православном священнике К. П. Поливанове и о попытке орга-
низации православного прихода в Калининграде.

129 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.5.Л.-38. Уполномоченного о попытке группы 
верующих открытия православного прихода.

130 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.4.Д.52.Л.-62. О группе православных во главе 
с Кондаковой К. А.

131 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.16.Л.-2.Д.18.Л.-46.Д.21.Л.-9. Безуспешные по-
пытки группы Кондаковой К. А. добиться открытия православного храма.
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wypowiadać. W tej sprawie zostały już podjęte odpowiednie działa-
nia po linii Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego»”132.

Szczególnie nieprzychylnie traktowane były przez władze listy 
pisane przez wierzących prosto do Moskwy, z prośbami o otwarcie 
kościołów i przysłanie duchownych. Jeden z takich listów zmusił 
kierownictwo komitetu regionalnego do poczynienia pewnych wy-
siłków zmierzających do ustanowienia kontroli nad działalnością 
prawosławnych przesiedleńców133.

Anonimowy mieszkaniec Kaliningradu zwrócił się z pismem 
do przewodniczącego Rady Najwyższej Związku Radzieckiego 
N. M. Szwiernika o pozwolenie na rejestrację parafi i. Był to krótki 
tekst, napisany na niewielkim skrawku papieru w kratkę, ze zwykłe-
go zeszytu szkolnego. Ten kawałek papieru wywołał niespodziewa-
nie wysoki rezonans134. Pismo to trafi ło do Rady do Spraw Kościoła 
Prawosławnego. Stąd zostało przesłane do przewodniczącego Komi-
tetu Obwodowego Partii W. A. Borisowa. W notatce wyjaśniającej 
zastępca przewodniczącego Rady do Spraw Kościoła Prawosławne-
go S. K. Białyszew, tak jak i przewodniczący tej Rady G. G. Karpow, 
to dawni funkcjonariusze KGB135. W instrukcji zawarto informację 
o tym, w jaki sposób zgodnie z prawem należy rozpatrywać proś-
by wierzących136. Po tym wydarzeniu postanowiono zlecić jakiemuś 
pracownikowi komitetu partii zajmowanie się sprawami wierzących 
prawosławnych na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Zobowiąza-
no również do przekazania informacji o tym człowieku w celu na-
wiązania z nim kontaktu137. Jest rzeczą zrozumiałą, że prośba o ot-

132 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.2.Д.125.Л.46. Информация Черняховского 
районного комитета партии о попытке православных добиться открытия 
церкви.

133 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 193.

134 Tamże.
135 ГАРФ. Ф.6991.Рп.1.Д.78.Л.-75. Анонимное письмо-просьба о регист-

рации православного прихода в Калининграде. 
136 Tamże, Д.325.Л.-1. Инструкция о рассмотрении просьб верующих.
137 Tamże, Л.-1. Решение поручить заняться делами православных Об-

ласти работнику комитета партии.
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warcie świątyni, którą przeadresowano ze stolicy do Kaliningradu, 
nie mogła być wypełniona. Była ona anonimowa, stąd nie posiadała 
siły prawnej138.

Tu pojawia się bardzo ważna okoliczność. Radzieccy przywódcy 
Obwodu Kaliningradzkiego zaczęli zastanawiać się nad tym, komu 
zlecić pracę związaną z wyznawcami prawosławia. Na pierwszym 
egzemplarzu wspomnianej wyżej notatki Biełyszewa z Moskwy wid-
nieją dwie zapiski ręczne. Pierwsza należała do Borysowa: „Głaz-
kich. Co z tym zrobić? 24.02.1948”. Druga należała do A. Głazkich: 
„Czytałem. Koniecznie trzeba wydzielić specjalnego człowieka do 
spraw Kościoła prawosławnego. Praca z prawosławnymi nie wcho-
dzi w moje kompetencje. Należy stworzyć specjalną komórkę do 
spraw kościoła prawosławnego. 12.03.1948 rok”139. W połowie 1948 
roku funkcję kontroli nad prawosławnymi wiernymi powierzono 
kierownikowi działu kulturalnego i pracy oświatowej J. D. Sytni-
kowi. Informacja o powołaniu Sytnikowa na tę funkcję dotarła do 
Rady do Spraw Kościoła Prawosławnego Biełaszewa. We wrześniu 
1948 roku Biełaszew odpowiedział: „Nasza Rada uważa, że niera-
cjonalnym jest łączenie tak różnorodnych obowiązków przez jedne-
go człowieka. Rada prosi, aby znaleźć na to stanowisko oddzielnego 
człowieka”140. J. A. Sitko był nie tylko daleki od problematyki reli-
gijnej, ale także ze swoimi dotychczasowymi obowiązkami bardzo 
słabo sobie radził. Po szeregu kar za niedociągnięcia w powierzo-
nej mu pracy w czerwcu 1949 roku został zwolniony z pracy z na-
stępującym uzasadnieniem: „Zaniedbał obowiązki, dopuszczał się 
nadużyć w rozliczeniach działalności gospodarczo-fi nansowej”141. 

138 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.16.Л.-1. Анонимная просьба об открытии церк-
ви не могла быть удовлетворена.

139 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.5.Л.-14. Две записки А. Глазких о необходимос-
ти назначить человека заниматься делами Православной Церкви.

140 Tamże, Оп.2.Д.18.Л.-39. О передаче Сытнику функций контроля за 
православными верующими. Ответ Белашева на это решение.

141 ГАКО. Ф.249.Оп.7.Д.22.Л.3-6; ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.4.Д.16.Л.165-
166. Снятие Ситко с работы т.к. не справлялся с обязанностями и не пони-
мал проблем связанных с религией.
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Nowej kandydatury w komitecie rejonowym nie znaleziono. W ten 
sposób jedynym urzędnikiem do spraw religii w Obwodzie Kalinin-
gradzkim pozostał A. I. Głazkich142.

Należy tu odnotować, że w całym Związku Radzieckim nastą-
piło ochłodzenie stosunków państwowo-kościelnych. Szczególnie 
widoczne było to od drugiej połowy 1948 do końca 1949 roku. 
Taka sytuacja miała miejsce dokładnie wówczas, gdy w historii 
Obwodu Kaliningradzkiego nastąpił szczyt aktywności przejawów 
kultu i religijności. Można powiedzieć, że był to czas najaktywniej-
szych prób ze strony prawosławnych zmierzających do otwarcia 
świątyń i legalizacji kształtujących się wspólnot religijnych. Taką 
aktywność prawidłowo odczytał również A. I. Głazkich. W dniu 
25 listopada 1949 roku wysłał on informację „O działalności grup 
religijnych wierzących w Obwodzie Kaliningradzkim i o zachowa-
niach duchownych” – do kierownika Działu Propagandy i Agita-
cji Komitetu Obwodowego Partii K.W. Bułchakowa. Pełnomocnik 
pisał tak: „W roku 1947 i w pierwszej połowie 1948 roku przeja-
wy kultów religijnych wypływały na powierzchnię bardzo słabo. 
Jednak wraz z wyjazdem ludności niemieckiej nasiliły się działa-
nia w środowiskach prawosławnych. Wzmocniły się także ruchy 
w kręgach sekciarskich”143.

Z dokumentów archiwum kaliningradzkiego wynika, że w dru-
giej połowie 1948 roku i pierwszej połowie 1949 roku grupy inicja-
tywne działały w trzech z czterech dzielnic miasta. Nie ma infor-
macji o takich działaniach tylko w Dzielnicy Bałtyjskiej. Najmniej 
wiadomo o prośbach z dzielnicy moskiewskiej. Istnienie takich grup 
pokazują „Informacje o nastrojach politycznych ludności Dzielni-
cy Moskiewskiej” z dnia 27.08.1948 roku. Tu była krótka informa-
cja: „Do Komitetu Rejonowego Partii dotarło kilka anonimowych 
i grupowych listów z prośbą o otwarcie kościołów w Dzielnicy 

142 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 194.

143 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.8.Л.-32. А. И. Глазких: «О деятельности рели-
гиозных групп верующих в Калининградской области и поведении священ-
ников».
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Moskiewskiej”144. Dwie takie grupowe prośby zachowały się także 
w dokumentach pełnomocnika do spraw religii. Pierwsze z nich, nie 
wiadomo kiedy, było skierowane na imię przewodniczącego partii 
dzielnicy moskiewskiej. Drugie – w lipcu 1948 roku na adres Prze-
wodniczącego Rady Miasta Kaliningradu145. Ich treść była bardzo 
podobna. Dlatego zacytujemy jeden z tych listów: „Zwracamy się 
z prośbą o pomoc w otwarciu w Dzielnicy Moskiewskiej kościo-
ła prawosławnego. Prosimy również o przysłanie duchownego do 
pracy duszpasterskiej. Pod prośbą podpisujemy się”146. Niżej były 
podpisy. Na pierwszy piśnie widniało 66, a na drugim 65 podpisów. 
Wiadomości o ludziach, którzy się podpisali, były niepełne, to nie 
pozwoliło miejscowym władzom przyjąć prośby do rozpatrzenia. 
Takiej przyczyny użył A. Głazkich, wyjaśniając w piśmie do Rady 
do Spraw Kościoła Prawosławnego powód nieprzyjęcia prośby od 
ludzi. Wyjaśnienie takie, podpisane przez zastępcę przewodniczące-
go Komitetu Miejskiego Partii P. R. Szewierdałkina, zostało wysłane 
do Moskwy z datą 12 października 1948 roku147.

W Dzielnicy Leningradzkiej od października 1948 roku, praw-
dopodobnie z udziałem wspomnianego kapłana K. P. Poliwanowa 
i jego żony, zaczęła działać jeszcze jedna grupa inicjatywna prawo-
sławnych przesiedleńców. Przypuszczenie o udziale w tej grupie 
księdza Polwanowa pośrednio można potwierdzić tym, że w dniu 
28 listopada 1948 roku ten duchowny został wezwany przez 
A. Głazkich na rozmowę o problemach Kościoła prawosławnego148. 
Głównym organizatorem zbierania podpisów pod prośbami o ot-

144 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.2.Д.125.Л.77. О существовании в 1949 г. ини-
циативных групп верующих (добивались открытия церквей) в трех райо-
нах (из четырех) г.Калининграда. «Информация о политических настроени-
ях населения Московского района» (27.08.1948 г.).

145 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.18.Л.52-53. ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.325.Л.-9. 
Просьбы об открытии церквей.

146 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.18.Л.53. Просьбы об открытии церквей.
147 ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.325.Л.11. Послание А. И. Глазких ат 12.10.1948 г. 

в Совет по делам православной церкви.
148 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.18.Л.48. О группе во главе со священником 

К. П. Поливановым и о беседе между А. И. Глазких и К. П. Поливановым.
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warcie świątyni była Aleksandra Iwanowna Korotajewa, urodzona 
w 1914 roku. Wcześniej pracowała w Drugim Kombinacie Celulo-
zowo-Papierniczym. Otrzymała zaświadczenie o inwalidztwie i zo-
stała gospodynią domową. Zamieszkiwała na Osiedlu Lip w Dziel-
nicy Leningradzkiej w sąsiedztwie księdza Poliwanowym149. Wśród 
mieszkańców swojego osiedla zdołała ona zebrać 258 podpisów pod 
prośbą o pozwolenie na otwarcie domu modlitwy w dawnym koście-
le ewangelickim. Najprawdopodobniej była tu mowa o kościele przy 
ulicy Bakinskiej, niedawno opuszczonym przez wspólnotę pastora 
H. Linka. Prośba grupy A. I. Korotajewoj była skierowana na imię 
przewodniczącego Leningradzkiej Rady Dzielnicowej, towarzysza 
Akimowa150. Pismo to nie posiadało koniecznych, według obowią-
zującego prawa, adresów tych, którzy się podpisali. Były natomiast 
nazwiska, imiona, imiona ojca i daty urodzenia. W niektórych wy-
padkach zamiast imion były tylko inicjały. Były też nazwiska bez 
dat urodzenia. Tych niedociągnięć w sporządzaniu listy wystarczyło, 
aby prośba została przez władzę odrzucona151. Wydaje się, że nawet 
gdyby spisy były sporządzone bez żadnych błędów, to i tak nie zale-
galizowanoby wspólnoty prawosławnej w tym czasie.

Tu pojawia się jeszcze jeden problem. Kaliningradzcy komu-
niści bardzo wnikliwie śledzili wiekowy skład aktywistów ruchu 
prawosławnego. Wśród nich okazało się niemało młodzieży. Na 
Piątym Plenum Komitetu Obwodowego Partii w dniach 10–12 lu-
tego 1948 roku sekretarz Leningradzkiego Komitetu Dzielnicowe-
go Partii towarzysz Korowkin, powołując się na listę prawosławnej 
grupy inicjatywnej z jego osiedla, konstatował: „Młodzież ucieka 
spod naszych wpływów”152. Podobne wystąpienia tylko wzmac-

149 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.4.Д.52.Л.61. Обращение с просьбой о откры-
тии храма инициативной группы верующих во главе с А. И. Коротаевой.

150 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.21.Л.2-2об. Обращение группы А. И. Коротае-
вой с прошением (365 подписей) о открытии молитвенного дома к предсе-
дателю районного Совета Акимову.

151 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 196.

152 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.4.Д.2.Л.303. Секретарь райкома Коровкин 
о немалом количестве верующей православной молодежи.
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niały negatywną pozycję władz w sprawach otwarcia świątyni 
prawosławnej.

W Dzielnicy Stalingradzkiej uformowało153 się kilka grup inicja-
tywnych wierzących prawosławnych. Jedna z nich działała latem i je-
sienią 1948 roku. Niestety, nie zostały po niej żadne widoczne ślady. 
Organizator tej grupy był częstym statystą w sprawozdaniach o pracy 
religijnej wysyłanych z Kaliningradu do Moskwy. Ze względu na to, że 
działalność tego człowieka mogła wywoływać nieporozumienia, a na-
wet negatywną reakcję, jego nazwisko było podawane w formie skró-
conej154. Z powodu tego człowieka A. I. Głazkich w końcu 1948 roku 
wysłał do Moskwy do Rady do Spraw Religii następującą informację: 
„W czerwcu 1948 roku do Komitetu Rejonowego Partii przyszedł oby-
watel P-o155 Iwan Wasiliewicz, były zakonnik z otoczenia wileńskiego 
abpa Kornilia. Ponieważ teraz był niby nieużyteczny w posłudze przy 
arcybiskupie, zrezygnował ze współpracy z nim i postanowił zająć się 
pracą fi zyczną. Z zawodu był cieślą. Zatrudnił się w Kaliningradzie 
w jednym z przedsiębiorstw budowlanych. Mieszkając w Kaliningra-
dzie, P-o próbował zająć się organizacją grupy baptystów, lecz z nic mu 
z tego nie wyszło. W dniu 16 września 1948 roku obywatel P-o Iwan 
Wasyliewicz powtórnie przybył do Rejonowego Komitetu Wykonaw-
czego. Tym razem z dyrektywnym listem na jego imię od prawosław-
nego abpa wileńskiego. Jego zadaniem było zorganizowanie Kościoła 
prawosławnego. Na początku powinien dokonać rozeznania, a potem 
przystąpić do dzieła. W liście od abpa były szczegółowe wskazówki 
o sposobach organizowania inicjatywnych grup wierzących. W piś-
mie znajdowała się rekomendacja, aby tworzyć grupy o liczebności 
od 300 do 1000 osób. Im więcej, tym lepiej. Do listu tego dołączono 
„Statut Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego” zatwierdzony przez 
sobór. Z tego widać, że odejście P-o Iwana Wasiliewicza od abpa nie 
było ostatecznym. I nie było spowodowane nieużytecznością pracy 

153 Тамże, Д.52.Л.-62. О негативном отношении власти к возвращению 
храмов.

154 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 197.

155 Skrót nazwiska zaczynającego się na literę P a kończącego się na literę O.
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w Wilnie. Wszystkie jego dotychczasowe działania, zarówno przejście 
od prawosławia do wiary baptystów i z powrotem do prawosławia, 
zaprzestanie działalności zakonnej i podjęcie pracy fi zycznej, wpro-
wadzają tu wielkie wątpliwości w całej tej sprawie. Nasuwa się wnio-
sek, że do Kaliningradu był on skierowany specjalnie w celu podjęcia 
trudu zorganizowania kościoła prawosławnego. W kontaktach osobi-
stych P-o Iwan Wasiliewicz często opowiadał o pijaństwie rosyjskich 
mnichów na Litwie. Jak oni dla tego celu opróżniają skarbonki z ofi a-
rami wierzących? O tym, jak oni bez rozliczania się biorą pieniądze na 
„trunki” z kas, od sprzedaży przedmiotów kultu religijnego156. Po paru 
tygodniach, na początku 1949 roku, A. Głazkich przekazał Iwanowi 
Wasiliewiczowi zupełnie inną ocenę: „Spośród wszystkich aktywi-
stów wierzących wyróżniał się były zakonnik z otoczenia Litewskiego 
abpa Iwan Wasiliewicz P-o. W miejsce aktywności, którą wykazywał 
na początku swojego pobytu w Kaliningradzie, teraz nastąpił zwrot 
w przeciwnym kierunku. Zdecydował się odejść od aktywnej działal-
ności religijnej. Zaniechał korespondencji z abpem. Stracił kontakt ze 
znajomymi zakonnikami. Na podstawie jego krytyki dotyczącej życia 
i zacofania mnichów i innych duchownych można wywnioskować, że 
znalazł się on w sytuacji kryzysu religijnego”157. Wreszcie w listopa-
dzie 1949 roku A. Głazkich z zadowoleniem zakomunikował władzom 
w Moskwie: „W poprzednich moich sprawozdaniach ukazywałem 
specjalnie przysłanego przez abpa prawosławnego z Wilna zakonnika, 
niejakiego P-o Iwana Wasiliewicza. Jego zadaniem było zorganizowa-
nie Kościoła prawosławnego. Potem próbował organizować wspólno-
tę baptystów. Obecnie ostatecznie odszedł od tych działań. Znajdu-
jąc się na służbie w jednym z przedsiębiorstw budowlanych miasta 
Kaliningradu P-o Iwan Wasiliewicz wysunął się w pracy jako stacha-
nowiec. Zaczął odwiedzać kino i teatr. Obecnie zapisał się do szkoły 
zawodowej w Sowietsku158. W przyszłości P-o Iwan Wasiliewicz nie 
był nigdy zauważony wśród aktywistów ruchu religijnego. W taki oto 

156 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.4.Д.52.Л.-62.
157 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.4.Д.484.Л.5-6.
158 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.4.Д.52.Л.86. Сообщение А. Глазких (ноябрь 

1949 г.) о судьбе монаха Ивана Васильевича П-о.

ROZDZIAŁ II



151

sposób jeszcze jedna próba abpa Wileńskiego zmierzająca do pomocy 
w zorganizowaniu Kościoła prawosławnego na terenie Kaliningradu 
nie powiodła się. Zawiódł człowiek, na którego tak bardzo liczono159.

Kolejną grupę inicjatywną w dzielnicy Stalingradzkiej w grudniu 
1948 roku zorganizowała Natalia Siemionowna Chabło, urodzona 
w 1889 roku. Z zawodu była nauczycielką. W 1948 roku była już 
na emeryturze i nie pracowała160. A Głazkich, charakteryzując tę 
kobietę, nazwał ją „najbardziej wytrwałą i aktywną w swojej pra-
cy”161. Zupełnie prawdopodobne, że ona kontaktowała się z byłym 
zakonnikiem z Wilna i czytała instrukcje od abpa. Możemy tak przy-
puszczać, patrząc na próbę zebrania pod petycją do władz podpisów 
w ilościach wskazanych przez abpa. Pełnomocnik A. Głazkich w na-
stępujący sposób referował tę sprawę kierownictwu Partii Obwodo-
wej: „Po tym, gdy stwierdzono, że ona przystąpiła do zebrania 1000 
podpisów, które będą kierować wierzących w stronę ożywienia na-
strojów religijnych, my podjęliśmy odpowiednie kroki. Zatrzymali-
śmy zbieranie tak wielkiej ilości podpisów. Zebrawszy 50 podpisów, 
ona tę listę przekazała do Komitetu Obwodowego Partii162. W rze-
czywistości w tym spisie były już nazwiska 52 osób163. Lista ta pod 
wieloma względami odpowiadała wymaganiom postanowienia SNK 
(Rada Komisarzy Narodowych) ZSRR z dnia 19 listopada 1944 roku 
„O porządku organizowania domów modlitwy”. Podstawowe naru-
szenie polegało na tym, że w spisie przy więcej niż połowie nazwisk 
nie było pełnych imion, a czasami nie było imion ojca. Ponadto, nie-
którzy nie podpisali się. Tak jak poprzednio i te działania okazały się 
bezskuteczne.

159 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 199.

160 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.4.Д.52.Л.-62. А. Глазких об инициативной 
группе верующих во главе с Н. С. Хабло.

161 Tamże, А. Глазких о Н. С. Хабло.
162 Tamże, А. Глазких о инициативной группе верующих во главе 

с Н. С. Хабло.
163 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.21.Л.31-33. А.Глазких о инициативной группе 

верующих во главе с Н. С. Хабло.
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Na początku 1949 roku na stół Pełnomocnika trafi ło nowe zgło-
szenie wierzących z Dzielnicy Stalingradzkiej. Dołączona była lis-
ta 20 aktywistów wyznania prawosławnego164. Tym razem petenci 
pragnęli nie tylko otrzymać ogólne pozwolenie na otwarcie świąty-
ni. Wskazali także konkretny budynek, w którym może mieścić się 
kościół prawosławny. Wierni próbowali zadość uczynić wszystkim 
wymogom prawnym w walce o świątynię i legalizację swojej dzia-
łalności. Spotykali się tu z nietypowym w innych regionach prob-
lemem. Tu, bowiem nie istniały historyczne prawosławne budynki, 
które można byłoby zgodnie z prawem odzyskać. Dla Pełnomocnika 
taka sytuacja była również wielkim problemem165.

Przewodniczący Kaliningradzkiego Komitetu Obwodowego 
Partii A. A. Jegorow i A. I. Głazkich w dniu 6 grudnia 1948 roku 
skierowali do Rady do spraw Kościoła Prawosławnego w Moskwie 
następującą interpelację: „W ostatnim czasie zwiększyła się liczba 
próśb do naszej władzy od wierzących prawosławnych o otwarcie 
kościołów. Oni pretendują do budynków, wcześniej należących do 
wspólnot katolickich i protestanckich. Obecnie te budynki, w związ-
ku z nieobecnością ludności niemieckiej, są niewykorzystywane. 
Władze miejscowe próbują zagospodarować te budynki dla celów 
kulturalnych”.

Rada Komisarzy Narodowych ZSRR postanowieniem Nr 2137-
546 z dnia 22 sierpnia 1945 roku w sprawach Kościoła prawosław-
nego podaje następujące zarządzenia: „W tych wypadkach, kiedy 
znaczna grupa wierzących ponawia prośby o otwarcie kościoła w bu-
dynku kościelnym, zachowującym wygląd kościelny i posiadającym 
konieczne sprzęty. Gdy obiekt ten nie jest niczym zajęty i nie jest 
zamknięty postanowieniem organów władzy, taka prośba może być 
spełniona”. Mając na względzie powyższe postanowienie prosimy 
o wyjaśnienie: Czy wierni mogą pretendować do budynków sakral-

164 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.21.Л.6-8,10-12. Обращение группы православ-
ных верующих к Уполномоченному с просьбой о открытии храма (начало 
1949 г.).

165 Е. А. Маслов, Pелигиозно-политическая жизнь в калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 202.
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nych, wcześniej należących do innych kultów”166. Ponadto A. Głaz-
kich prosił o uściślenie: „Jak należy rozumieć określenie «znacznej 
grupy wierzących » wnoszących prośbę o otwarcie kościołów. Je-
śli jest stawiany warunek, że «dwudziestki » są niewystarczające, 
to jaką ilość wierzących trzeba mieć, aby spełnić wymagania pra-
wa”167. Odpowiedź od Rady do Spraw Kościoła Prawosławnego nie 
przyszła natychmiast. W dniu 16 stycznia 1949 roku Jegorow napisał 
nowe pismo do tejże Rady: „Pozostaje wciąż niewyjaśniony problem 
dotyczący obiektów sakralnych. Rosyjskich kościołów tu nie było, 
stąd nie możemy mówić o zwrocie budynków sakralnych. Możli-
wość przekazania budynków innych wyznań do tej pory pozostaje 
niewyjaśniona. W takim razie nieobecność budynków sakralnych 
jest podstawowym hamulcem w tworzeniu i rozwoju inicjatywnych 
grup ludzi wierzących. Ludzi świeckich nie powstrzymuje to, że 
nie ma kapłanów i że brakuje fi nansowych możliwości remontowa-
nia budynków168.

Kolejne stwierdzenia są następujące: „Wśród ludzi świeckich 
są osoby bardzo uparte. Oświadczają bezpośrednio, że nam wy-
starczy otworzyć kościół, a kapłana przyśle diecezja moskiewska, 
lub litewski arcybiskup. Potrzebne kadry są, istnieją seminaria, są 
akademie duchowne. Funkcjonują klasztory męskie i mogą nam 
przysłać zakonnika w charakterze kapłana albo diakona. My rów-
nież możemy sami pojechać do Diecezji Moskiewskiej. Nie przej-
mujemy się brakiem środków fi nansowych na pierwszym etapie. 
Część zbierzemy u wiernych, a częściowo pomoże nam diecezja 
Moskiewska. Potem te środki będą zwrócone z nawiązką. Od prób 
odzyskania budynków sakralnych wierni nie odstąpią. Oni po ca-

166 ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.484.Л.-9. А. А. Егоров и А. И. Глазких о увели-
чении количества просьб православных о открытии церквей. Постановле-
ние Совета Наркома СССР № 2137 от 22.10.1945 г. о возможности передачи 
храмов верующим.

167 Tamże, А. Глазких с вопросом о уточнении понятия «значитель-
ная группа верующих».

168 ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.325-484.Л.-9. Письмо Егорова в Совет по де-
лам Православной Церкви от 16.01.1945 г.
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łym mieście wyszukują przydatne pomieszczenia, również takie, 
które można wyremontować. Jak na razie ich działania pozbawione 
są rezultatów”169.

Tym razem odpowiedź z Moskwy przyszła szybciej, w ciągu kil-
ku tygodni. Podpisał się pod tym pismem I. I. Iwanow. Był to począ-
tek wiosny 1949 roku170. W liście tym było napisane: „Rada infor-
muje, że wszystkie budynki kościelne (bez względu na wyznanie) są 
znacjonalizowane i znajdują się pod ochroną miejscowych organów 
władzy radzieckiej. Wykorzystanie tych budynków dla tych czy in-
nych celów dopuszczalne jest zgodnie z postanowieniem Rady Ko-
misarzy Narodowych ZSRR z dnia 1 grudnia 1944 roku, Nr 1643-
486c. W sytuacji dotyczącej budynków sakralnych katolickich czy 
protestanckich, konieczne jest ponadto uzyskanie zgody Rady do 
Spraw Religii przy Radzie Ministrów ZSRROKU. W odpowiedzi na 
prośby znacznych grup prawosławnych ludzi wierzących, dotyczące 
otwarcia kościołów w tej albo innej miejscowości dla wykorzysta-
nia dla kultu prawosławnego budynków nieprawosławnych, można 
rozpatrzyć ten problem pomijając postanowienie Rady Komisarzy 
Narodowych z dnia 22 sierpnia 1945 roku. Wystarczy mieć potwier-
dzenie Pełnomocnika do spraw religii o tym, że z jego strony nie ma 
sprzeciwów dotyczących przekazania budynków kościelnych prawo-
sławnym ludziom wierzącym. Po to, aby napisać prośbę o otwarcie 
kościoła na danym terytorium, potrzebne są podpisy nie mniej niż 
20–25 osób wierzących zamieszkujących terytorium danej parafi i. 
Na ile dana prośba poparta jest większą ilością ludzi – należy spraw-
dzić przy sprawdzaniu zgłoszenia. Kategorycznie zabrania się prze-
prowadzania w jakiejkolwiek formie kontroli ilości wierzących171.

169 Tamże, Д.484.Л.-5. Письмо Егорова в Совет по делам Православ-
ной Церкви от 16.01.1945 г.

170 Тамże Л-8; ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.4.Д.52.Л.61-63. //Письмо-ответ из 
Москвы за подписью Иванова И. И. об условиях для удовлетворения просьб 
об открытии храмов (начало весны 1949 г.).

171 ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.484.Л.-8. Письмо-ответ из Москвы за подпи-
сью Иванова И. И. об условиях для удовлетворения просьб об открытии 
храмов (начало весны 1949 г.).
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W taki sposób władze Kaliningradu otrzymały jasną odpowiedź 
na ich pytanie. Można oddawać niemieckie kościoły prawosław-
nym wiernym. W związku z tym przedstawiciele grupy inicjatywnej 
dzielnicy Stalingradzkiej zwrócili się z prośbą do władz o przekaza-
nie im kościoła niemieckiego przy ul. Dzierżyńskiego przy przystan-
ku tramwajowym nr 2 i 5, w Dzielnicy Moskiewskiej172. Chodzi tu 
o kościół luterański (Rosenaukirche), będący dopiero od kilkunastu 
lat świątynią prawosławną patronki Przenajświętszej Bogurodzicy. 
Kościół ten mieści się między ulicą Dzierżyńskiego a aleją Śmia-
łych. W rejonie tym mieszkały trzy autorki powyższej prośby. Jak 
widać, w tamtych czasach odpowiedni i niezajęty kościół znalazł się 
w innej dzielnicy173.

Przy dokładnym sprawdzaniu prośby okazało się, że w spisie 
widnieje 76-letnia A. I. Ilina, matka pomocnika sekretarza Komitetu 
Obwodowego Partii. Wciągnięcie w spis grupy inicjatywnej „człon-
ków rodzin komunistów” było traktowane przez licznych urzęd-
ników jako próba rzucenia cienia na partię i władzę radziecką. Było 
to traktowane jako polityczna nieświadomość samych komunistów, 
ponieważ dowodziło, że nie umieją wychowywać w prawidłowym 
kierunku sowich „ciemnych” krewnych. Taki punkt widzenia repre-
zentował Pełnomocnik A. Głazkich. Po kolejnym takim wypadku 
A. Głazkich pisał: „Rodzina komunisty powinna we wszystkich 
sprawach mieć przodujące spojrzenie i być przykładem dla prze-
wodnich idei otaczającego środowiska. W tej sytuacji oni (rodziny, 
których członkowie znaleźli się w spisach kościelnych)174 okazali 
się na czele zacofanych przeżytków”. Pełnomocnik odbył konkretną 
rozmowę ze starą A. I. Ilinu i zdołał przekonać ją, aby wycofała swój 
podpis z prośby o przekazanie świątyni. W jego dziale zachował się 
dokument z dnia 13 kwietnia 1949 roku: „Na liście dwudziestki pod-

172 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.21.Л.7-8. Просьба о передаче православным не-
мецкого храма по ул. Дзержынского.

173 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 204.

174 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.6.Л.-6. А. Глазких: участие родственников ком-
мунистов в просьбах о передаче храмов верующим.
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pisała się pod tym, że jest osobą wierzącą, gdy sporządzano listę 
wierzących na dokonanie obrzędów sakramentalnych. Nie uważam 
się za żadnego organizatora. Ja po prostu jestem osobą wierzącą175. 
W zaświadczeniu zastępcy przewodniczącego Komitetu Rejonowe-
go Partii, P. R. Szewerdałkina do sekretarza I. P. Trifonowa z dnia 
23 kwietnia 1949 roku czytamy, że A. I. Ilina została wprowadzona 
w błąd. Ponieważ „ona otwarcia świątyni nie potrzebuje”176. Oprócz 
Iliny jeszcze jedna kobieta wycofała swój podpis177. Ilość uczestni-
ków grupy inicjatywnej okazała się mniejsza niż 20 osób. Prośba 
ta utraciła więc swoją moc prawną. Tym niemniej grupa ta nie roz-
padła się, jak i inne pozbawione świątyni grupy ludzi wierzących 
na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Aktywiści z Dzielnicy Sta-
lingradzkiej zbierali się na wspólne nabożeństwa w mieszkaniach. 
Przygotowywano nowe podania do władz. O tym, że ci ludzie modlą 
się w mieszkaniach dowiedział się Pełnomocnik Głazkich. Jednak 
nie wiemy, jaka była w tym wypadku jego reakcja. Wiadomo, że de-
putowana Rady Obwodowej Cz-wa „sygnalizowała”, że jej sąsiadka 
K. A. Kondakowa zajmuje się organizowaniem modlitwy w miesz-
kaniach. Znana nam już córka kapłana świętowała Paschę i prze-
wodniczyła pogrzebowi szefa kuchni restauracji „Bałtyka”178. Ko-
lejna prośba tej grupy w sprawie kościoła była skierowana do władz 
wiosną 1949 roku179. Tym razem było tam tylko 5 podpisów. Nieste-
ty, nie było nazwisk ani adresów. Odczytać można było tylko dwa 
nazwiska: N. S. Chabło i 85-letni J. S. Muchaczow. Z pozostałych 
podpisów nie da się przeczytać nazwisk. Tym razem wierzący prosili 
o przekazanie im niemieckiej kaplicy cmentarnej mieszczącej się 

175 Tamże, Д.7.Л.-13. Документ Уполномоченного от 13.04.1949 г.
176 Tamże, Л.-13. Усилия местных властей об уменьшении количества 

подписавшихся за открытие храма.
177 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.21.Л.-17. Усилия местных властей об уменьше-

нии количества подписавшихся за открытие храма.
178 Tamże, Оп.1.Д.8.Л.-11. Обоснование отказа передать здание храма 

верующим. Дальнейшие совместные молитвы группы верующих в квар-
тирах.

179 Tamże Оп.2.Д.21.Л.-18. Очередная просьба группы К. А. Кондаковой 
об открытии храма к Уполномоченному (весна 1949 г.)
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w ich dzielnicy. Kaplica ta znajdowała się niedaleko pętli tramwa-
ju nr 6. (Obecnie miejsce to nazywane jest starym cmentarzem. Od 
około 10 lat mieści się tam prawosławna kaplica). Prośba ta była 
zaadresowana na imię Przewodniczącego Komitetu Rejonowego 
Partii Miasta Kaliningradu. Trafi ło ono oczywiście do rąk A. Głaz-
kich. W związku z tym pismem A. Głazkich w dniu 10 maja we-
zwał do siebie N. S. Chabło i K. A. Kondakową. W zaproszeniu jako 
cel wezwania było napisane: „rozmowa na temat otwarcia kościo-
ła”180. Rezultat spotkania był oczywiście do przewidzenia. Prośba 
nie odpowiadała minimum wymaganemu przez prawo. Jednakże 
kościół nie został otwarty nie tylko z powodu niedoskonałości pis-
ma. Wydaje się, że Pełnomocnik był bardzo negatywnie nastawiony 
do tej właśnie grupy. Podejrzewał, że oni przedstawili nieprawdziwe 
podpisy. Ponadto motywował, że nie reprezentują znacznej grupy 
mieszkańców Kaliningradu181. Posłużmy się jednym przykładem. 
W kolejnej informacji do sekretarza Oddziału Propagandy i Agitacji 
Kaliningradzkiego Komitetu Partii I. P. Trifonowa w dniu 23 kwiet-
nia 1949 roku A. Głazkich pisał tak: „Zjednoczona grupa uporczy-
wie dobija się przyśpieszenia otwarcia kościoła. W przygotowaniu 
dokumentów w organizowaniu grupy inicjatywnej uciekają się do 
oszukiwania władzy radzieckiej i innych wierzących. Wprowadzają 
ich w błąd. Posłużę się takimi przykładami: 

1. W Kaliningradzie na spisach przekazywanych do władzy podpi-
sywały się dwie lub trzy osoby. Nie ci, których nazwiska były 
ukazane.

2. Werbunek do grup inicjatywnych prowadzony był przy pomo-
cy oszustwa. Pretekstem do zbierania podpisów było wyrażenie 
chęci uczestniczenia w obrzędach religijnych w mieszkaniu. Na-
stępnie lista ta, przez dopisanie do niej odpowiedniego nagłówka, 
przekształcała się w spis grupy inicjatywnej proszącej o otwarcie 
kościoła. Na tę wędkę czasami dali się złowić naiwni ludzie z ro-

180 Tamże, Л.9-19.
181 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 

области в 1945–1955 гг., s. 207.
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dzin odpowiedzialnych pracowników regionalnej organizacji par-
tyjnej. Przy pomocy podrobionych dokumentów z szeregowych 
wierzących przekształcali się w aktywistów walczących o otwar-
cie kościołów. Co więcej, ci ludzie wierzący zgodzili się walczyć 
o otwarcie kościołów dzięki temu, że otrzymali odpowiednią za-
płatę”182.

Na terenie Obwodu poza samym miastem Kaliningradem w dru-
giej połowie 1948 i pierwszej połowie 1949 roku również pojawi-
ły się próby organizowania życia religijnego. Tu także najbardziej 
aktywnymi byli ludzie wyznania prawosławnego. Na terenach bar-
dziej oddalonych od Litwy, gdzie rzadziej mogli przyjeżdżać stam-
tąd kapłani, doszło do dwóch głośnych wydarzeń. Były to kolejne 
bezskuteczne próby otwarcia świątyń183. Pierwsze takie wydarzenie 
miało miejsce w miasteczku Zielonogradsk. Organizatorem zbioru 
podpisów był A. I. Oresznikow, urodzony w 1878 roku. Przybył do 
Obwodu Kaliningradzkiego z Saratowa. Tam był kościelnym staro-
stą w katedrze prawosławnej184. W poprzedniej części cytowaliśmy 
listy Oresznikowa do Moskwy, zwłaszcza do Patriarchy. W wyniku 
niepowodzeń i ciągle „źle” przygotowywanych dokumentów grupa 
wierzących zebranych wokół Oresznikowa w końcu rozpadła się. 
Drugą próbę otwarcia świątyni poza Kaliningradem wierni przedsię-
wzięli w regonie Gwardiejska. Po przejściu takich samych trudnych 
procedur wiernym nie udało się doprowadzić do otwarcia kościoła.

Spróbujmy teraz popatrzeć na przejawy kultu i religijności ze 
strony innych grup wyznaniowych na terenie powojennego Obwodu 
Kaliningradzkiego. Pierwsze wiadomości na ten temat znajdujemy 
w notatce współpracownika Centralnego Aparatu Rady do Spraw 

182 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.7.Л.-14. Письмо А. Глазких до И. П. Трифонова 
о «мошенничестве» и упорстве верующих, добивающихся позволения от-
крыть храм.

183 Е. А. Маслов, Pелигиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 207.

184 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.4.Д.52.Л.64-65. ГАКО. Ф.256.Оп.1.Д.6.Л.-4. 
Орешников А. И. – организатор сбора подписей об открытии церкви 
в г. Зеленоградск.
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Religii G. J. Wraczowa z dnia 12 lutego 1947 roku. Spotykamy tu la-
koniczną informację, że na początku 1947 roku w tym regionie istniały 
niewielkie grupy „sekciarzy i staroobrzędowców”185. Informacja o ist-
nieniu staroobrzędowców w latach 1945–1950 pojawiała się w źród-
łach jeszcze dwa razy. Oba wspomnienia pochodzą od Pełnomocnika 
A. Głazkich. W urzędowym liście do pełnomocników do spraw reli-
gii na Białorusi, a także do Obwodów: Orłowskiego, Woroneżskiego 
i Kurskiego z dnia 6 lutego 1948 roku pisał, że wśród przesiedleńców 
z tych terenów są staroobrzędowcy. Podobne pismo wysłał w dniu 
13 maja 1948 roku do przewodniczącego do spraw religii w Moskwie 
I. W. Palanskiego186. Podobne informacje istnieją w odniesieniu do 
muzułmanów, Żydów i katolików. W maju 1948 roku Pełnomocnik 
referował moskiewskim władzom, że na równi z innymi konfesjami 
znajdują się „zwolennicy islamskiego wyznania”187. W listopadzie 
1949 roku A. Głazkich pisał do kierownika obwodowego działu pro-
pagandy K. W. Bułgakowa: „Za wyjątkiem prawosławnych i ewan-
gelicznych chrześcijan baptystów izraelskie i islamskie kulty noszą 
charakter jednostkowy”188. Tu możemy przedstawić jeden interesu-
jący fakt. Do niedawna pełniący funkcję lidera wspólnoty islamskiej 
Obwodu Kaliningradzkiego Ch. I. Biktijew był uczestnikiem szturmu 
Königsberga. W Kaliningradzie zamieszkuje od 1945 roku.

O katolikach-przesiedleńcach dowiadujemy się z notatki zastęp-
cy przewodniczącego Rejonowego Komitetu Partii N. Stiepanowa 
z dnia 24 października 1956 roku. Ten urzędnik wykazywał, że ka-
tolicy wymagają przekazania im kościołów189. W połowie lat 50. na 

185 ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.2-3. Врачев, о сектантах и старообряд-
цах.

186 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.5.Л.6-9,40. Письмо А. Глазких о сектантах 
и старообрядцах Области (1948 г.).

187 Tamże, Л.-40. Информация о католиках, мусульманах и старообряд-
цах Области. Сообщение уполномоченного в Москву о мусульманах Облас-
ти (1948 г.).

188 Tamże, Д.8.Л.-32. А. Глазких писал Булгакову К. Б. о православных, 
евангелистах, баптистах, иудеях и мусульманах Области.

189 ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.1422.Л.-176. Заметка Н. Степанова от 24.10.1956 г. 
о католиках Области, которые пытались добиться передачи им храма.
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teren Obwodu Kaliningradzkiego zaczęli przyjeżdżać przesiedleń-
cy z terenów Wileńszczyzny i Zachodniej Białorusi. Bardzo wielu 
z nich to katolicy.

Najwięcej miejsca w opisach poświęcono działalności ewange-
licznych chrześcijan baptystów190. Pierwsze kontakty przesiedleń-
ców-baptystów z władzą radziecką pojawiły się dopiero po depor-
tacji ludności niemieckiej. Wygląda na to, że przesiedleńcy-baptyści 
nie mieli żadnych kontaktów z baptystami niemieckimi191.

Koniec roku 1947 i roku 1948 dla Pełnomocnika Głazkich był 
czasem przejściowym. Niemcy wyjeżdżali, dlatego ilość jego pra-
cy znacznie zmniejszała się. Z Moskwy otrzymał zakaz zajmowania 
się sprawami Kościoła prawosławnego. Ustnie polecono mu zwrócić 
uwagę na sekty192. Z początku grupy te nie wykazywały szczegól-
niej aktywności. Po pewnym czasie dały o sobie znać w oryginalny, 
właściwy dla tych grup konfesyjnych sposób. Polegało to na uaktyw-
nieniu religijnej propagandy, rozprzestrzenianiu „świętych publika-
cji”193. Według informacji A. Głazkich, pierwsze „święte publikacje” 
pojawiły się na terytoriach graniczących z Litwą, w takich miastach, 
jak Sowietsk i Niemen. Jego zdaniem publikacje te rozprzestrze-
niała niewielka grupa baptystów składająca się z 6–7 osób. Podaje 
on, że grupa ta zorganizowała się tam w rejonie Sowietska w końcu 
1947 i początku 1948 roku194. Nielegalną działalnością baptystów 
zajęli się funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publiczne-
go195. Pełnomocnik zobowiązał się wyjaśnić, skąd mogli przybyć do 
Obwodu baptyści i czego od nich można oczekiwać. W tym celu na 
początku 1948 roku wysłał pisma do swoich kolegów-pełnomocni-

190 We wszystkich dokumentach baptyści są określani jako sekta. Stąd w cy-
tatach dla zachowania wierności będziemy także używali tego słowa. 

191 ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.1422.Л.-176. О баптистах Области.
192 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.5.Л.13-14 об. Депортация немцев из Облас-

ти. А. Глазких получает новые обязанности – Заниматься делами православ-
ной Церкви и сектами.

193 Tamże, Л.36-39. Об активности конфессиональных групп.
194 Tamże, Л.-39. А. Глазких о «святых публикациях».
195 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.2.Д.49.Л.-37. О нелегальной деятельности бап-

тистов.
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ków na Białorusi i do Obwodów: Kurskiego, Woroneżskiego i Or-
łowskiego. W pismach tych prosił o informacje o formach i zasadach 
funkcjonowania baptystów. A także o głównych ich skupiskach, 
z których mogli przyjechać przesiedleńcy196. Z Obwodów Orłow-
skiego i Woroneżskiego przyszły odpowiedzi, które wiele wyjaśni-
ły kaliningradzkiemu urzędnikowi do spraw religii197. Już w maju 
A. Głazkich dość precyzyjnie określił czynniki „bogate podłoże, 
grunt”, które sprzyjały powstaniu tej grupy wyznaniowej w Ob-
wodzie Kaliningradzkim. Określił też charakter wielkiej „groźby” 
wychodzącej od tej grupy. Na początku maja bardzo dokładnie po-
informował o tym kierownictwo Partii Obwodowej. Jako główne 
zagrożenie wymieniał baptystów, wspominał także małokan i ad-
wentystów:

• Nieobecność Kościoła prawosławnego daje baptystom możliwość 
zajmowania się działalnością misjonarską, czyli werbunkiem do 
swojej „sekty” ludzi wyznania prawosławnego.

• Rozmieszczenie kołchoźników po leśniczówkach ogranicza obser-
wację ich zachowania i pracy. Daje im to możliwość pozostawania 
przez długi czas niezauważonymi. Ponadto w życiu codziennym 
i w pracowitości ludzie ci służą dobrym przykładem.

• U „sekciarzy” jest lepsza organizacja „kadrowa” niż w kościele 
prawosławnym. Aby zostać kaznodzieją u „sekciarzy”, wystar-
czy być piśmiennym. Aby być duchownym, trzeba mieć specjalne 
przygotowanie.

W związku z tym „sekta” baptystów jest najbardziej niepożądaną 
w swoim rozwoju, tym bardziej, że:

• Ta „sekta ma charakter internacjonalny. Bardzo szybko się roz-
mnaża. Przy werbowaniu do „sekty” używa się metod pomocy 
wzajemnej.

• Ta „sekta” wszędzie zajmuje się propagandą religijną. Jednocześ-
nie trudno ją złapać w procesie agitacji. 

196 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.5.Л.-6. Письма Уполномоченного с целью выяс-
нения данных о баптистах (начало 1948 г.).

197 Tamże, Л.7-9. Письма-ответы Уполномоченному о баптистах.
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• Będąc „sektą” międzynarodową ma swoich zwolenników w ca-
łym świecie. W Ameryce Światowe Centrum Baptystów ideowo, 
a czasami organizacyjnie podtrzymuje kontakt ze swoimi zwolen-
nikami.

Zacytowaliśmy tu teksty Pełnomocnika do Spraw Religii przed-
stawione na piśmie sekretarzowi Komitetu Obwodowego Partii 
W. W. Szczerbakowowi w dniu 7 maja 1948 roku198.

Około pół roku trwała mozolna praca pełnomocnika zmierzają-
ca do grup sekciarskich na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Do 
przewodniczących komitetów rejonowych partii wysłał on specjalną 
instrukcję Komitetu Obwodowego z dnia 11 stycznia 1949 roku. Był 
tam wymóg szczególnego zwrócenia uwagi na działalność ewan-
gelicznych chrześcijan baptystów199. Jednak informacją istotniejszą 
niż fakty rozpowszechniania „świętych publikacji” Pełnomocnik nie 
mógł się pochwalić. W całym tym czasie A. Głazkich, nie informu-
jąc władzy w Moskwie, zajmował się problemem Kościoła prawo-
sławnego200.

Dopiero w końcu 1948 roku Pełnomocnik ujawnił istnienie prez-
bitera chrześcijan ewangelików baptystów M. P. Reutskiego, który 
przyjechał do Kaliningradu wraz z rodziną w 1946 roku. Wcześniej 
przewodniczył wspólnocie baptystów w Obwodzie Zakarpackim201. 
W swoim mieszkaniu przy ulicy Aleksandra Newskiego w dziel-
nicy Leningradzkiej w niedziele prowadził spotkania modlitewne 
swoich współwyznawców202. Przy spotkaniu osobistym prezbiter 

198 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.2.Д.98.Л.115-116.Д.49.Л.32-33. Письмо от 
7.05.1948 г. А. Глазких руководству об «угрозах» со стороны баптистов.

199 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.7.Л.6-7. Инструкцию Обкома от 11.02.1949 г. 
Уполномоченный выслал в райкомы Области. В инструкции особо уделя-
лось внимание деятельности баптистов.

200 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 265.

201 ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.484.Л.-7. Уполномоченный узнал о Реутском 
М.П. – лидере баптистов.

202 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.20.Л.-11. О молитвенных встречах баптис-
тов Калининграда.
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wyjaśnił, że nie zamierza rejestrować wspólnoty, ponieważ „nie 
ma dwudziestki”203.

Informacja A. Głazkich o działalności M. P. Reutskiego wywoła-
ła bardzo negatywną reakcję w stolicy. Sam przewodniczący Rady 
do Spraw Religii ZSRR I. W. Polanskij w dniu 5 lutego 1949 roku 
skierował do Kaliningradu bardzo krytyczny list. Ponadto, przesłał 
dokładne instrukcje jak dalej postępować z różnymi wyznaniami 
nieprawosławnymi i sektami: „Podczas Waszego pobytu w Moskwie 
Rada do Spraw Religii rekomendowała Wam ujawnienie i zidenty-
fi kowanie wszystkich grup sekciarskich. Powyższa rekomendacja 
Urzędu do Spraw Religii została wydana w związku z tym, że wśród 
przesiedleńców do Obwodu Kaliningradzkiego jest wielu wychodź-
ców z Obwodów: Orłowskiego, Kurskiego, Tambowskiego i Briań-
skiego. W tych regionach szczególnie rozprzestrzenieni są ewan-
geliczni chrześcijanie-baptyści. Dobrze postąpiliście, włączywszy 
w plan swojej pracy wskazówki dane Wam przez Radę do Spraw 
Religii. Nieprawidłowo jednak postępujecie, kiedy w waszych spra-
wozdaniach nie ukazujecie rezultatów Waszych działań i jakimi da-
nymi dysponujecie. Ponadto, jak widać w Waszym sprawozdaniu za 
czwarty kwartał 1948 roku, sekciarze już zaczęli przejawiać swoją 
działalność. Rada proponuje Wam poważnie zająć się ujawnieniem 
grup sekciarskich. Należy dokładnie obserwować ich zachowania, 
w porę przecinać ich bezprawną działalność. W szczególności ko-
niecznie trzeba powiadomić Reutskiego o tym, że ma zaprzestać 
organizowania zborów modlitewnych. Należy uprzedzić go o od-
powiedzialności za naruszenie radzieckiego prawa o kultach. Rada 
nie rekomenduje Wam naprowadzać sekciarzy na rejestrowanie ich 
grup. W wypadkach prób zarejestrowania wspólnot – znajdujcie waż-
ne preteksty do odrzucenia tych próśb. Proszę użyć również takich 
argumentów, jak brak u sekciarzy prawdziwych domów modlitwy”204. 
Możemy tu tylko dodać, że chociaż istniały kościoły katolickie, nie 

203 ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.484.Л.-7. О встрече М. П. Реутского с Уполно-
моченным.

204 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.8.Л.10-10 об. Негативная реакция Москвы на 
информацию Глазких о деятельности баптистов.
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udało się również zarejestrować tych wspólnot. Widzimy więc, jak 
perfi dna była to gra z ludźmi wierzącymi.

Patrząc na całość tego zagadnienia, na rozwój wielkiej antyreli-
gijnej propagandy widzimy, że inne instrukcje z Moskwy nie mo-
gły być dane jak tylko powyższe. Dokładnie tydzień po tym piśmie 
K. E. Woroszyłow oznajmił Polanskiemu, że istnieje jakaś szansa na 
zaspokojenie próśb wierzących. Taką szansę mają ci, którzy zdołają 
zebrać nie mniej niż 1000 podpisów pod petycją, zamiast wymaga-
nych przez prawo 20 podpisów.

Musimy tu pamiętać, że jeszcze w 1947 roku ewangeliczni chrześ-
cijanie – baptyści byli traktowani jako „bardzo szkodliwa sekta”205. 
Tymczasem M. P. Reutskij dokładnie ukrywał swoją pastersko-
ewangelizacyjną działalność. On nawet nie szukał możliwości za-
legalizowania swojej wspólnoty. Dla spokoju sumienia A. Głazkich 
czasami wzywał do siebie na spotkanie prezbitera baptystów. Takie 
wydarzenie miało również miejsce w dniu 20 czerwca 1948 roku206. 
Administracja regionu nieco zredukowała biuro Pełnomocnika, stąd 
brakowało możliwości, czasu i sił, aby dokładnie rozpoznać i ocenić 
działalność Reutskiego207.

Po niedługim czasie Pełnomocnikowi udało się ujawnić nową 
grupę baptystów w rejonie Czerniachowska. Składała się ona z ro-
dzin Tiuninych i Żurawlowych, zamieszkujących na terenie koł-
chozu imienia Telmana208. Według informacji samego A. Głazkich 
na początku ci przesiedleńcy z Obwodu Kurskiego niczym się nie 
wyróżniali. Potem jednak zaczęli szukać zwolenników. Zorganizo-
wali pierwsze zbory modlitewne. Nie czynili tego jednak w swojej 
wiosce. „W celu „maskowania się” przed sąsiadami gromadzili się 
w kołchozie imienia Komuny Paryskiej, w Czerniachowsku i innych 

205 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 266.

206 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.20.Л.-11. Встреча Глазких с лидером баптис-
тов Реутским М. П.

207 Tamże, Д.14.Л.47-48. О сокращении должности Уполномоченного.
208 Tamże, Оп.1.Д.8.Л.12-16. Обнаружение Уполномоченным группы 

баптистов в Черняховском районе.
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miejscach. Ponadto wzięci pod kontrolę baptyści zaczęli systema-
tycznie osiedlać się na ziemi kaliningradzkiej. Zaczęli przywozić 
tu swoich krewnych z różnych stron. Najbardziej zaniepokoiło 
A. Głazkich to, że liderzy tych grup „pragnęli przyjechać do Ka-
liningradu do Pełnomocnika, w celu przeprowadzenia rozmów na 
tematy organizacyjne ich wspólnot”209. Pełnomocnikowi udało się 
wyjaśnić, że prezbiter Tiunin i rodzina Żurawlowych w sposób nie-
legalny kontynuują działalność religijną. W swoich mieszkaniach 
lub w innych miejscach przeprowadzają grupowe zbory modlitew-
ne nie tylko z członkami swojej rodziny, lecz również zapraszają 
obcych. Grupa ta licząca do 20 osób rozszerza swoje terytorium 
w promieniu do 10 kilometrów i ma również swoich zwolenni-
ków w stadninie koni w Czerniachowsku. Swoje działania prze-
prowadzają uporczywie i zdecydowanie. Przedstawiciele tej grupy 
w dniu 20 października 1949 roku byli u przewodniczącego Komi-
tetu Partii w Czerniachowsku ze spisem grupy inicjatywnej. Prosili 
o pozwolenie na przeprowadzanie zborów modlitewnych. Z relacji 
A. Głazkich dowiadujemy się, że otrzymali oni odpowiedź nega-
tywną i rekomendację, aby zwrócili się z tą sprawą do Pełnomoc-
nika w Kaliningradzie. Pełnomocnikowi przy tej okazji udało się 
zdobyć parę informacji o wspomnianym wyżej dawnym zakonniku 
z Wilna i jego próbach zorganizowania wspólnoty ewangelicznych 
chrześcijan-baptystów210. Po tych informacjach A. Głazkich roze-
słał do przewodniczących komitetów rejonowych i miejskich tajne 
pismo Komitetu Obwodowego z dnia 16 lipca 1947 roku o zaprze-
staniu, przerwaniu działalności niezarejestrowanych wspólnot re-
ligijnych. Pełnomocnik wybrał te rejony, skąd pochodziły infor-
macje o obecności baptystów. W notatce wyjaśniającej dodał, że 
informacje dotyczące niemieckich katolików i protestantów są już 
nieaktualne. Pozostałych zaś punktów, zwłaszcza tych, które mó-
wią o zabronieniu funkcjonowania wspólnot niezarejestrowanych, 

209 Tamże, Л.-15. А. Глазких о баптистах области.
210 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.4.Д.52.Л.85-86. Уполномоченный о нелегаль-

ной деятельности баптистов и их безуспешной попытки легализовать 
свои собрания.
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należy surowo przestrzegać211. Wezwanie to nie otrzymało szcze-
gólnego poparcia ze strony władz w rejonach. Pełnomocnik musiał 
liczyć tylko na własne siły. Baptyści okazali się dla niego twardym 
orzechem do zgryzienia.

Przeniknięci biblijnym i życiowym racjonalizmem, nauczeni 
wielkim doświadczeniem przeciwstawiania się wcześniej władzom 
carskim, a potem radzieckim, aktywiści chrześcijan baptystów znali 
swoją wartość. Uporczywie walczyli o swoje prawa. Po kolejnej 
odmowie rejestracji wspólnoty w administracji w Czerniachowsku, 
prezbiter Tiunin na początku grudnia 1949 roku odwiedził Pełnomoc-
nika. Próbował przekonać go do konieczności legalizacji od dawna 
istniejącej wspólnoty. Jak można było się spodziewać, A. Głazkich 
nie zgodził się na to. Powołał się na normę prawa, mówiącą o tym, 
że wszyscy członkowie wspólnoty powinni zamieszkiwać w jednej 
miejscowości212. W dniu 12 grudnia 1949 roku Pełnomocnik otrzy-
mał od baptystów z Czerniachowska list. Można chyba to traktować 
jako ofi cjalną reakcję czerniachowskich baptystów na wizytę lidera 
ich wspólnoty u Pełnomocnika: „Wysłuchaliśmy Waszej propozy-
cji przedstawionej naszemu prezbiterowi Tiuninowi I. I. o tym, że 
nie ma możliwości zarejestrowania naszej wspólnoty z uwagi na to, 
że nie ma ona 20 członków w jednej miejscowości. Wysłuchaliśmy 
także Waszej informacji o zakazie organizowania spotkań. Wasza 
propozycja nas nie satysfakcjonuje. Dlatego prosimy o Wasze po-
zwolenie, na to, abyśmy mogli zbierać się w domach. Prosimy o nie-
odmówienie naszej prośbie”213.

Równocześnie z listem od grupy I. Tiunina w dniu 8 grudnia 
1949 roku A. Głazkich otrzymał z Moskwy pisemne dyrektywy 

211 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.4.Д.52.Л.-28. А. Глазких переслал главам рай-
комов и горкомов секретное письмо из Обкома от 16.07.1947 г. о прерыва-
нии деятельности незарегистрированных религиозных общин.

212 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 269.

213 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.2.Д.20.Л.-15. Письмо черняховских баптистов 
к Уполномоченному от 12.12.1949 г. о позволении молитвенных собраний 
в домах.
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od kierownictwa Rady do Spraw Religii214. Przewodniczący tej 
Rady I. W. Polanskij surowo skrytykował Pełnomocnika z Kali-
ningradu za to, że ten nie zdołał „przeciąć u korzeni” formowa-
nie się na jego terytorium wspólnot ewangelicznych chrześcijan 
baptystów. I. W. Polanskij zaproponował mu, aby przy pomocy 
Komitetu Obwodowego nakazać komitetom rejonowym, aby nie 
dopuszczali do organizowania się na swoim terenie grup sekcia-
rzy. Nakazał surowo zabronić gromadzenia się grupom religij-
nym z rejonów Kaliningradu i Czerniachowska215. A. Głazkich 
operatywnie wypełnił powyższe zarządzenia. W dniu 28 grud-
nia 1949 roku zostało rozesłane pismo do wszystkich rejono-
wych i miejskich komitetów partii. Pod tym tekstem podpisał się 
W. Krolewski – zastępca przewodniczącego Komitetu Obwodo-
wego Partii. W piśmie tym stanowczo wymagano wzmocnienia 
obserwacji nad działalnością baptystów. Wymagano, aby władze 
nie dopuszczały do organizowania modlitewnych zborów. Zarzą-
dzono, aby miejscowe władze natychmiast informowały Pełno-
mocnika o wszystkich ujawnionych faktach nielegalnej pracy sek-
ciarzy216. Nowy „papierek” wychodzący spod pióra A. Głazkich 
ani trochę nie zmienił sytuacji. Wkrótce powtórnie nawiedził go 
I. Tiunin i zażądał uparcie pisemnej odmowy. Powoływał się na 
wymagania Wszechzwiązkowej Rady Ewangelicznych Chrześci-
jan Baptystów. Jednym z argumentów, na który powołał się Tiunin, 
była „Odezwa Światowego Kongresu Pokojowego”, w której mówi 
się o tym, że do walki o pokój wzywa się robotników całego świa-

214 Tamże, Оп.1.Д.8.Л.-22. Письмо-директива из Москвы к А. Глазких 
от 8.12.1949 г., в письме содержалась критика С. В. Полянского в адрес 
Глазких, а также требование пресечь деятельность религиозных групп.

215 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.1.Д.2.Л.-22. Письмо-директива из Москвы 
к А. Глазких от 8.12.1949 г., в письме содержалась критика С. В. Полянско-
го в адрес Глазких, а также требование пресечь деятельность религиозных 
групп.

216 Tamże, Л.-35. Послания в райкомы и горкомы подписанные Кро-
левским – руководителем Обкома. В посланиях требовалось пресекать 
молитвенные собрания баптистов и всякую нелегальную деятельность 
сектантов.
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ta, niezależnie od przekonań religijnych. Dodał, że wierni ZSRR 
takiego prawa nie mają”217. Wróciwszy bez pozytywnego rezulta-
tu, Tiunin kontynuował organizowanie „nielegalnych” modlitew-
nych zborów swojej wspólnoty. W lutym 1950 roku A. Głazkich 
zameldował o tym fakcie władzom w Moskwie. Doniesienie swoje 
uzupełnił polityczną charakterystyką swojego niedawnego gościa. 
O I. Tiuninie pisał tak: „Do rozwoju systemu kołchozowego odno-
si się czujnie. Nie bierze aktywnego udziału w pracach kołchozo-
wych. Ze względu na swoje negatywne nastawienie do kołchozu 
nie cieszy się autorytetem wśród kołchoźników218. Pełnomocnik 
zadał jeszcze dodatkowe pytanie: Czy można nie przyjmować 
próśb od sekciarzy i czy można ukrywać przed nimi przepisy mó-
wiące o sposobach otwierania domów modlitwy?219 W tym samym 
piśmie A. Głazkich próbował usprawiedliwiać się przed władza-
mi. Opisywał, jak obserwował sekciarzy, jak zbierał informacje. 
Podejmował różne działania. Ukazywał, że pisał pełną prawdę, 
chociaż korzystniej byłoby zataić prawdziwe oblicze niektórych 
spraw. Tak szczera postawa znalazła zrozumienie w centralnym 
aparacie Rady do Spraw Religii. Na początku maja Pełnomocnik 
otrzymał odpowiedź z Moskwy, od zastępcy przewodniczącego 
J. Sadowskiego. W piśmie tym już nie było uwag krytycznych. 
Były tam instrukcje dotyczące dalszej pracy związanej z grupami 
wyznaniowymi. Była też zachęta, aby kontynuować obserwację 
nad zachowaniem się baptystów, ponieważ „nie jest to taki kult, 
od którego jego zwolennicy szybko odchodzą. Jedną z właściwo-
ści baptystów jest szybka zdolność przystosowania się do nowych 
warunków i hipokryzja”. Nie pozwolono natomiast na to, aby nie 
przyjmować próśb wierzących, nie zezwolono również na ukry-
wanie prawa dotyczącego otwierania nowych domów modlitwy. 

217 Tamże, Л.37-38. О встрече А. Глазких с Тюниным – главой груп-
пы баптистов.

218 Tamże, Л.-37. Донос в Москву на Тюнина А. Глазких.
219 Tamże, Л.-39. Вопросы А. Глазких к руководству: можно ли скры-

вать от баптистов законные способы открытия молитвенных домов и не 
принимать их просьбы.
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Przy tym, jeśli pojawi się prawidłowo przygotowane podanie, na-
leży je przesłać do Moskwy w celu zaopiniowania220.

Zdyscyplinowany A. Głazkich, jak mógł, tak sumiennie wypełniał 
otrzymane dyrektywy. Jak wcześniej, pilnie obserwował zachowania 
grup religijnych i szczerze referował o rezultatach swojej pracy. Do 
Moskwy zdążył wysłać jeszcze trzy doniesienia, które widocznie de-
monstrowały wzrost aktywności ewangelicznych chrześcijan bapty-
stów w Obwodzie Kaliningradzkim221.

W dniu 1 czerwca 1950 roku A. Głazkich pisał o próbach zjed-
noczenia się różnych grup w jedną wspólnotę wyznaniową. I. Tiunin 
osobiście skontaktował się z Reutskim i przekonał go do odnowienia 
współpracy. Pod pozorem modlitw rodzinnych prezbiter z Kalinin-
gradu zaczął gromadzić u siebie w mieszkaniu do 30 osób. W więk-
szości była to młodzież222. W liście do I. W. Polanskiego z dnia 
21 września 1950 roku A. Głazkich informował, że prezbiterzy Tiu-
nin i Reutskij, pomimo wielokrotnych ostrzeżeń, nie tylko nie za-
przestali swojej działalności, lecz jeszcze ją zaktywizowali. Reutskij 
„w sposób prawie zupełnie jawny zaczął przeprowadzać w swoim 
domu modlitewne zbory swoich zwolenników. Do tego celu w swo-
im mieszkaniu wydzielił specjalny pokój. Oprócz tego, wbrew zaka-
zowi zorganizowania przez nich «święta żniwa» jako niemającego 
nic wspólnego z dogmatyką, w dniu 17 września 1950 roku w miesz-
kaniu Reutskiego z udziałem Tiunina zostało zorganizowane święto 
«dzień urodzaju». W tym wydarzeniu uczestniczyło około 40 obcych 
osób”223. Po czterech dniach Głazkich przygotował raport do Komi-
tetu Obwodowego o tym, co się zdarzyło u baptystów: „Głównym 

220 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.1.Д.9.Л.1-1об. Оправдательный отчет А. Глаз-
ких в Москву. Письмо-инструкция из Москвы о работе с религиозными 
группами.

221 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 271.

222 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.1.Д.9.Л.3-4. А. Глазких о попытке объедине-
ния разных групп баптистов в одну общину.

223 Тамże, Л.-14. Письмо А. Глазких до И. В. Полянского от 21.09.1950 г. 
о деятельности баптистов в Области.
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celem zorganizowania «święta żniwa» było przeprowadzenie dobrze 
przygotowanych specjalnych zajęć z młodzieżą. «Święto żniwa» 
albo «wieczór miłości» to jeden z elementów wspólnego stołu (aga-
py). Uczestnicy święta przygotowują produkty. Z nich organizuje się 
obiad i herbatę. Zebrania świąteczne organizowane są w niedziele. 
Rozpoczynają się ok. godz. 12.00 i trwają do 7–8 godzin. Podczas 
tego spotkania jest czytana Ewangelia, śpiewa się psalmy, inne świę-
te pieśni i prowadzi się rozmowy na tematy teologiczne. Jeśli na taką 
agapę trafi  ktoś obcy, także jest zapraszany do udziału w święcie. 
Organizatorzy przygotowują więcej posiłków, z zapasem dla ewen-
tualnych, przypadkowych gości. Przeprowadzanie takich obrzędów 
jest nie tylko bezprawne z punktu widzenia prawa radzieckiego, ale 
również zabronione przez naczelny organ Wszechzwiązkowej Rady 
Baptystów”224. „Takie święta «dnia urodzaju» planują jeszcze prze-
prowadzić w rejonie Gusiewa w Obwodzie Kaliningradzkim”225. 
Pismo to było zakończone rozpaczliwym pytaniem. „Co robić?” Czy 
wezwać do siebie naruszających prawo, czy zastosować środki ad-
ministracyjne przez miejscowe organy władzy?226

W dniu 10 października 1950 roku w piśmie do moskiewskiego 
kierownictwa, skruszony Głazkich, martwił się, że jego ostrzeże-
nia nie wywierają żadnego wpływu na Tiunina i modlitewne zbory 
baptystów mają coraz poważniejszy charakter. W liście tym zostały 
odnotowane nowe fakty naruszające prawo: „W dniu 24 września 
1950 roku w prywatnym mieszkaniu jednej z pracownic stadni-
ny koni było znowu zorganizowane «święto urodzaju». W rejonie 
Czerniachowska grupa baptystów pod przewodnictwem I. Tiunina 
zorganizowała chrzty pod gołym niebem”227. Ponadto Pełnomocnik 
zameldował, że podczas rozmowy z prezbiterem Reutskim wyjaś-
niło się, że kaliningradzcy baptyści zamierzali w jedną z niedziel 

224 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.1.Д.9.Л.-14. Рапорт А. Глазких в Обком о неле-
гальной деятельности баптистов (конец сентября 1950 г.).

225 Tamże, Л.-9.
226 Tamże, Л.-9.
227 Tamże, Л.10-11. Жалоба А. Глазких московскому руководству 

от 10.10.1950 г. на Тюнина и его группу баптистов.
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przeprowadzić obrzęd «łamania chleba». Ten obrzęd u baptystów 
mogą prowadzić tylko prezbiterzy. Do prowadzenia obrzędu bie-
rze się chleb lub niedużą bułkę. Nad nim prowadzi się nabożeń-
stwo, czytana jest Ewangelia, śpiewa się psalmy. Nastepnie ten 
chleb dzieli się na kawałeczki i rozdaje się wszystkim uczestnikom. 
Potem prowadzone są rozmowy na tematy religijne228. Kierownic-
twu partii i administracji Kaliningradu i Czerniachowska A. Głaz-
kich dał osobiste wskazówki dotyczące baptystów i ich liderów229. 

Wszystkie, wyżej opisane działania, okazały się bezowocne. 
Od początku lata 1950 roku z Moskwy nie wysłano żadnego pisma 
na imię A. Głazkich. Ostatnim nadrzędnym organem politycznym, 
z którym A. Głazkich mógł się kontaktować, był Komitet Obwodo-
wy Partii. W dniu 14 października 1950 roku Pełnomocnik skiero-
wał tam dokładny raport o nielegalnej działalności ewangelicznych 
chrześcijan baptystów. Powtórzył tam niektóre wcześniejsze donie-
sienia. Były jednak i nowe fakty. Wyjaśnił, że niewielkie grupy bap-
tystów, po 2–3 osoby, znajdują się w każdej części Obwodu. Pośród 
nich jest bardzo dużo młodzieży. O jednym z tych ludzi Pełnomoc-
nik informował szczególnie: „Wyróżniał się w tej grupie obywatel 
Bierdnik Aleksej Jurewicz. Pracuje on w Morskim Porcie Handlo-
wym jako pomocnik naczelnika magazynu. Za pracę stachanowską 
jego portret nie jest zdejmowany z tablicy najlepszych pracowników 
zakładu. Tymczasem nastrojony jest on fanatycznie. Kina i teatru nie 
odwiedza. Nie znajduje tam niczego dobrego, oprócz chuligaństwa. 
Książek nie czyta. Powiada, że tylko w ewangelii i psalmach widzi 
dobro. Ma dopiero 23 lata”230.

Z istniejących danych wynika, że cytowana wyżej informacja 
była ostatnią notatką w pracy A. Głazkich. W obydwu rządowych 
radach do spraw religii w ciągu 1950 roku przeprowadzono redukcję 
stanowisk. W pierwszej kolejności dotknęło to instytucji Pełnomoc-

228 Tamże, Л.-14. Информация Уполномоченного о баптисах Области.
229 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.1.Д.9.Л.120-11. Информация Уполномоченно-

го о баптисах Области.
230 Tamże, Л.13-14. Рапорт А. Глазких о баптистах Области от 

14.10.1950г.
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ników. Być może tym można wyjaśnić brak odpowiedzi z Moskwy 
na ostatnie pisma A. Głazkich. Jego po prostu spisano na straty231. 
W dniu 6 października 1950 roku, Państwowa Komisja do Spraw 
Etatów podjęła decyzję Nr 7-4286 o likwidacji urzędu Pełnomoc-
nika do Spraw Religii w Obwodzie Kaliningradzkim. Na podstawie 
tej decyzji w dniu 25 października Obwodowy Komitet Partii pod-
jął postanowienie o zredukowaniu tej posady z dniem 1 listopada 
1950 roku232.

W dniu 15 września 1951 roku na podstawie propozycji Miej-
skiego Komitetu Partii, decyzją biura Komitetu Obwodowego Par-
tii Anatol Iwanowicz Głazkich został zatwierdzony na stanowisko 
dyrektora Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu i Leninizmu 
w Obwodzie Kaliningradzkim233.

3. Niemieckie wspólnoty wyznaniowe 

P lanując swoją działalność z niemieckimi grupami wyznaniowy-
mi, nowy pełnomocnik do spraw religii A. Głazkich kierował 

się przede wszystkim prawem zawartym w Konstytucji Rosyjskiej 
Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Na początek 
przygotował odezwę do przedstawicieli ludności niemieckiej. 
W swoim wystąpieniu nawiązał do powstania rządu ZSRR i funk-
cjonowania grup ludzi wierzących i osób duchownych. Te normy 
prawne określają w sposób wyczerpujący zasady funkcjonowania 
i zachowania się grup religijnych na terenie państwa. Na pierwsze 
miejsce wysunął A. Głazkich artykuł 123 Konstytucji RSFRR, 

231 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь В Калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 273.

232 ЦХИДНИКО. Ф.297.Оп.7.Д.210.Л.-55. Решение государственной ко-
миссии по делам штатных единиц, № 7-4286 о ликвидации должности Упо-
номоченного по делам религии в Калининградской области.

233 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.9.Д.26.Л.-33. Решением Обкома от 15.09.1951 г. 
А. Глазких утвержден директором Вечернего Университета Марксизма 
и Ленинизма в Калининграде.
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gdzie – jego zdaniem – w sposób bardzo jasny zostały przedstawione 
podstawowe normy postępowania: „W celu zabezpieczenia obywa-
telom wolności sumienia: Kościół w RSFRR jest oddzielony od 
państwa i szkoła od Kościoła... Wolność sprawowania kultu religij-
nego i wolność antyreligijnej propagandy gwarantuje się wszystkim 
obywatelom”234.

A. Głazkich, w oparciu o konstytucję, przygotował specjal-
ną odezwę do Niemców pragnących organizować życie religijne 
w Obwodzie Kaliningradzkim: „Ludność niemiecka nie jest oby-
watelami ZSRR, jednakże prawa Rządu ZSRR obowiązują również 
ludność niemiecką we wszystkich sferach ich działalności i pracy, 
bez względu na to, gdzie oni zamieszkują. Podczas prowadzenia 
prac związanych z rejestracją okazało się, że wśród tej ludności jest 
bardzo niska znajomość prawa oraz że prawo bywa często naruszo-
ne. Aby w przyszłości uniknąć nieprzestrzegania prawa, konieczne 
jest zrozumienie głębokiej jego istoty. W artykule 128 Konstytucji 
RSFRR jest mowa o tym, że szkoła jest oddzielona od Kościoła, to 
znaczy, że żadna propaganda religijna nie może być prowadzona 
wśród dzieci, bez względu na jej rodzaj. Nie mogą to być kazania, 
pouczenia itp. Nie można tej propagandy prowadzić w szkole i poza 
nią. Wolność sprawowania kultu religijnego gwarantowana jest dla 
wszystkich obywateli”, to znaczy, że wspólnoty religijne i ich du-
chowni powinni zajmować się tylko religijną działalnością, to jest 
sprawowaniem obrzędów religijnych zgodnie z kanonami danego 
wyznania. Grupy religijne nie mogą zajmować się działalnością 
wychowawczą. Nie mogą też organizować pomocy potrzebującym 
ze środków społecznych itd. Wszystkie materialne środki wspólno-
ty powinny być rejestrowane, a wydawane mogą być tylko na po-
trzeby związane z kultem. W warunkach ustroju kapitalistycznego 
jednym z celów wspólnot wierzących wypływających z dogmatów 
jest pomoc najbiedniejszym, sierotom, ludziom starym i chorym 
itd. Jest to rezultat istniejącego tam niesprawiedliwego ustroju. 
Wraz z ustanowieniem nowego porządku i nowego ustroju socja-

234 Konstytucja RFSRR art. 123.
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listycznego, radzieckiego, te zadania w sposób zasadniczy ulega-
ją zmianie. Troska o pomoc potrzebującym została przejęta przez 
państwo. Dla okazania pomocy dla biednej ludności w Obwodzie 
Kaliningradzkim zostały zorganizowane: domy dla inwalidów, sie-
rocińce, istnieje bezpłatna pomoc medyczna dla wszystkich miesz-
kańców. W związku z tym okazywanie jakiejkolwiek pomocy ze 
strony grup wyznaniowych jest zbędne. W związku z tym te grupy 
nie mogą zajmować się taką działalnością. 

Wspólnoty religijne mogą być organizowane i rejestrowane 
zgodnie z odpowiadającym im kultem ewangelików, katolików albo 
baptystów. W związku z tym, każda wspólnota religijna, czy inna 
grupa, może służyć wiernym tylko swojego własnego wyznania. 
Stąd obsługa wierzących innych wyznań nie powinna mieć miejsca. 
Wychodząc z założenia, że każda wspólnota religijna ma własne ka-
nony, dogmaty, rządzi się własnymi prawami i zasadami, uważamy, 
że każda konfesja powinna mieć własny dom modlitwy. Sprawo-
wanie liturgii dwóch lub więcej wyznań w jednym domu modlitwy 
zakłócają dogmatyczne porządki istnienia kościołów, zaprzecza po-
rządkowi sprawowania kultu. Takie łączenie różnych konfesji nie 
powinno mieć miejsca. 

We wszystkich sytuacjach, kiedy pojawiają się niejasności lub 
wątpliwości związane z przestrzeganiem prawa władzy Radzieckiej, 
związanych z działalnością religijną, konieczne jest zwracanie się do 
pełnomocnika Rady do Spraw Kultu Religijnego przy Radzie Mini-
strów ZSRR dla Obwodu Kaliningradzkiego”235. Niestety, nie udało 
się nam w archiwum wynaleźć dokumentów określających dokładną 
datę tej odezwy. Możemy tylko przypuszczać, że było to na przeło-
mie lipca i sierpnia 1947 roku. W tym właśnie czasie były wytyczone 
priorytety dotyczące pracy z niemieckimi grupami wyznaniowymi. 

Pierwszym etapem pracy Pełnomocnika było przygotowanie do 
rejestracji wszystkich grup wyznaniowych Obwodu Kaliningradz-
kiego. Świadczy o tym decyzja Komitetu Wykonawczego Kalinin-

235 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.11.Л.11-12. Обращение А. Глазких к немцам Об-
ласти о соблюдении в религиозной деятельности советского права, кото-
рое сильно ограничивало деятельность Церкви.
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gradzkiej Obwodowej Rady Deputowanych Robotniczych z dnia 
25 lipca 1947 roku – „O porządku działalności grup wierzących i ich 
duchownych na terenie Obwodu Kaliningradzkiego”. W tym doku-
mencie z dnia 15 sierpnia 1947 roku zadecydowano o powszechnym 
zawieszeniu działalności wszystkich grup religijnych (katolickiej, 
luterańskiej i innych kościołów, a także organizacji sekciarskich) 
i innych działaczy kultu, którzy nie przeszli odpowiedniej rejestracji. 
Jednocześnie ukazany jest odpowiedni porządek rejestracji wspólnot 
religijnych, zgodnie ze wskazaniami Pełnomocnika Rady do spraw 
Religii i Kultu236.

Kolejnym, bardzo ważnym zadaniem Pełnomocnika, było spo-
rządzenie wykazu istniejących na terenie Obwodu budynków kul-
towych, a także sprawdzenie ilości wspólnot wyznaniowych i ich 
liczebności. Bardzo istotnym było sporządzenie spisów niemieckie-
go duchowieństwa. Tu musimy zwrócić uwagę na trudności związa-
ne z przeprowadzaniem powyższych spisów. Wynikały one z braku 
kompetencji i elementarnej wiedzy religijnej powiatowych urzędni-
ków oraz z niechęci do podejmowania pracy w takim kierunku237.

W dniu 26 czerwca I. S. Kiergiet i A. I. Głazkich wysłali pismo 
urzędowe do siedemnastu Miejskich i Rejonowych Rad Komite-
tów Wykonawczych z wymogiem odpowiedzi na zadane pytania do 
15 lipca bieżącego roku238. Pierwsze odpowiedzi z powiatu sowiet-
skiego i oziorskiego nadeszły, gdy termin już upłynął. Koniecznym 
było więc napisanie kolejnego listu z dnia 28 lipca, w celu uzyskania 
koniecznych informacji239. Termin nadsyłania informacji upływał 
w końcu września 1947 roku. Mimo wszystko bardzo liczni adresaci 

236 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.11.Л.-4. Решение Исполкома Области от 
25.07.1947 г. «О порядке деятельности групп верующих и их духовных 
на территории Калининградской области». /Указание Уполномоченного 
о регистрации религиозных общин.

237 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в середине 1945–1950 гг., s. 155.

238 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л-3. Послание И. С. Кергет и А. И. Глазких 
в горсоветы, райсоветы и исполкомы.

239 Tamże, Л.-23. Ответы из районов Области о сакральных зданиях и ве-
рующих.
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nie odpowiedzieli na te pisma. W związku z tym sporządzanie in-
wentaryzacji dotyczącej budynków sakralnych, wspólnot religijnych 
i osób duchownych napotykało na bardzo duże trudności. Tylko nie-
liczni urzędnicy rejonowi potrafi li poradzić sobie z tym problemem 
i przygotować wymagane sprawozdania. Postaramy się zacytować 
najważniejsze fakty z dostarczonych dokumentów:

W Sławskim Rejonie ujawniono 12 „kirch” (funkcjonująca jedna 
w miasteczku Lauknen – Hohenbruh – Gromowo, Sławskiego Re-
jonu i Kuckerneese – Jasnoje Rejonu Sowietskiego, funkcjonujące 
i jedna niefunkcjonująca kaplica). Charakteryzując ich stan, prze-
wodniczący Rejonowego Komitetu Wykonawczego pisał: „Z wy-
żej wymienionych domów modlitwy tylko w Seckenburgu – Zapo-
wiednoje w Sławskim rejonie i Lauknen są zupełnie przydatne dla 
sprawowania obrzędów religijnych, posiadają sprzęty liturgiczne. 
Pozostałe są na połowę zburzone, ramy okienne wybite, drzwi wy-
łamane. Nie ma wewnętrznego wyposażenia. Budynki kościelne są 
puste i nie są wykorzystywane240. Posługujących w liturgii naliczono 
zaledwie pięć osób. Nikt z nich nie miał specjalnego religijnego wy-
kształcenia. Byli to: Kriejp z Lauknen (służył w miejscowej kirche), 
Otto Kibelko z Neukirch – Timirjazewo – Sławskiego Rejonu. Z na-
szych informacji wynika, że nie sprawowali oni obrzędów. Niejaki 
Pagielis z Gilge – Matrosowo posługiwał w domu modlitwy. Franc 
Zingier z Kaukiemen (miejscowość dzisiaj nieistniejąca) wcześniej 
pracował jako pastor, obecnie pomagał w przygotowaniu niniejszego 
spisu w miejscowej kirche. Obywatel Windajt z Loye – Rybaczyje 
(Sławski Rejon) obrzędy sprawował w mieszkaniu241.

W całym Oziorskim Rejonie ,,znaleziono” kirchy – dwie z nich 
wymagały kosmetycznego remontu, pozostałe były mocno uszko-
dzone lub na pół zburzone. Wspólnot religijnych i duchownych tam 
nie ujawniono242.

W mieście Sowietsk (Tylża – Tilsit) zachowało się osiem budyn-
ków sakralnych wymagających remontu kapitalnego. Nie są one 

240 Tamże, Л.-6.
241 Tamże, Л.-7.
242 Tamże, Л.-8.
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używane w celach religijnych: „kircha mieczenoscew”, (nosicieli 
miecza) – kircha chrystianskaja (chrześcijańska)243, trzy kirchy ka-
toliczeskoje (trzy kościoły katolickie), kircha reformatskaja (kościół 
reformowany), dwie kaplice ewangelickie. Jak widać z powyższej 
informacji w tym mieście nie istniały żadne wspólnoty religijne ani 
nie było duchowieństwa244.

Z rejonu Sowietskiego – miasta Niemen (Ragneta – Ragnit) – na-
deszła informacja o istnieniu na tym terytorium czterech kościołów 
w dobrym albo zadowalającym stanie. Pozostałe były zburzone. Ni-
gdzie nie sprawowano kultu religijnego. Informacji o istnieniu grup 
wyznaniowych czy obecności duchownych na tym terytorium miej-
scowe władze nie posiadały245.

Na terenie całego rejonu nadmorskiego naliczono 13 budynków 
sakralnych (zburzone – 4, funkcjonująca jedna kircha w miasteczku 
Jantarnyj – Palmnicken). Przewodniczący miejscowego komitetu wy-
konawczego referował, że w miejscowości Romanowo – Pobetchen 
„pastor” Paul Ewert organizował nabożeństwa w domu, a w kościele 
w miasteczku Jantarnyj obrzędy religijne sprawuje miejscowy na-
uczyciel o nazwisku Krek246.

Z listu przygotowanego w urzędzie miejskim w Czerniachow-
sku (Wystruć – Insterburg) dowiadujemy się, że na tym terenie nie 
ma używanych budynków sakralnych (jeden zburzony, pozostałe 
w stanie zadawalającym), które przynależały do „różnych sekt re-
ligijnych” – luterańskiej, reformatorskiej, katolickiej, ewangeli-
ckiej, metodystycznej, baptystów, holcarskiej. Informowano także 
o tym, że „funkcjonujących religijnych grup i sekt zarejestrowa-
nych nie ma”247.

W Poleskim Rejonie wykazano 10 nieużywanych budynków sa-
kralnych, które znajdowały się w na pół rozwalonym stanie. Istnienia 

243 Tak określano kościoły prawosławne. Tu chyba pomylono te nazwy.
244 ГАКО.Ф.246.Оп.1.Д.3.Л-10. Ответы из районов Области о сакраль-

ных зданиях и верующих.
245 Tamże, Л.-9.
246 Tamże, Л.-15.
247 Tamże, Л.24-25.
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wspólnot religijnych i osób duchownych nie stwierdzono248. Podob-
na sytuacja była w okolicach miejscowości Ładuszkim – Ludwik-
sort (dwa rozwalone kościoły, wspólnot religijnych brak), w Rejonie 
Krasnoznamienskim (cztery niefunkcjonujące kościoły – jeden zbu-
rzony, drugi na pół zburzony, dwa zachowały się, istnienia wspólnot 
religijnych nie stwierdzono), w Prawdzienskim (Friedland) Rejonie 
razem istnieje siedem budynków sakralnych, kościołów... Wszystkie 
kościoły wymagają kapitalnego lub średniego remontu... Istnienia 
grup i wspólnot religijnych, „ksiendzow” (księży) i pastorów na te-
rytorium Rejonu Prawdzienskiego nie stwierdzono249. Z Rejonu Gu-
riewskiego (Neuhausen) dotarły zupełnie nieprawdopodobne dane. 
Tam podobno w ogóle nie było żadnych obiektów sakralnych ani 
niczego, co można by wiązać z przejawami religijności,250 chociaż 
do dzisiaj, po upływie prawie 60 lat, na tym terenie stoją w różnym 
stanie poniemieckie świątynie. Na równi z materiałami przysłanymi 
z miast i rejonów, które były bardzo fragmentaryczne i zniekształy 
obraz rzeczywistości danego rejonu i sytuację zamieszkujących tam 
ludzi wierzących pełnomocnik dysponował też materiałami przygo-
towanymi przez Wraczowa. Oprócz tego A. Głazkich dość operatyw-
nie zebrał dokładniejsze informacje od urzędników zamieszkujących 
w Kaliningradzie. W wyniku tego okazało się, że w różnych rejonach 
Obwodu funkcjonuje kilka obiektów sakralnych. Są również oso-
by duchowne i ich pomocnicy. Te fakty zupełnie zostały pominięte 
przez niektóre sprawozdania z rejonów251. Wiemy natomiast, że na 
tych właśnie terytoriach, gdzie jakoby była zupełna pustynia religij-
na, funkcjonowały wspólnoty. W Rauschen (Swietłogorsk) działał 
Kościół luterański, gdzie pracował pastor Hofmann. W prywatnym 
pomieszczeniu zbierali się ludzie w Georgswalde (Otradnoje) w gra-
nicach miejskiego okręgu Swietłogorska, tu duszpasterzował pastor 
Hun. Dwa prywatne budynki w Zimmerbude (Swietłyj) i w Peyse 

248 Tamże, Л.-17.
249 Tamże, Л.-16,26,28.
250 Tamże, Л.-5.
251 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 

области в середине 1945–1955 гг., s. 157.
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(dzielnica miasta Swietłyj – Komsomolskij) – tam na nabożeństwa 
z Kaliningradu przyjeżdżał pastor H. Linck. W miasteczku Preus-
sisch Eylau (Pruska Iławka – Bagrationowsk), w kościele prote-
stanckim duszpasterzował pastor Matz. (Według innych danych 
nabożeństwa były sprawowane w prywatnym domu przez żonę 
pastora Matza). Kościół w miejscowości Tharau (Włodimirowo) 
w rejonie Bagrationowskim, tu duszpasterstwem zajmował się pa-
stor Rozenfeld. Kirche Schaaken (Żemczużnoje koło Niekrasowa 
w Guriewskim Rejonie), tu na czele parafi i stał pastor E. Glaubit. 
Kościół w Schenwalde (położony w granicach miasta Guriewsk). 
Oprócz tego wymieniany jest jako osoba duchowna w Palmnicken 
(Jantarnyj) pastor Eineke, a w Neukirch, istniała fi lia domu (pen-
sjonat dla emerytów) sióstr ewangelickich – diakonis, gdzie miesz-
kało 19 emerytowanych pracownic tej ewangelickiej organizacji 
fi lantropijnej252.

Gdy chodzi o kościoły katolickie, mamy informacje, że oprócz 
wymienionych w raportach wspólnotach istniały parafi e w miejsco-
wościach: Mühlhausen (Gwardziejskoje w Rejonie Bagrationow-
skim) i Preussisch Eylau, gdzie liturgię sprawował ksiądz z Kalinin-
gradu P. Hoppe. Także dwa kościoły: Heiligenbeil (Święta Siekierka 
lub Świętomiejsce – Mamonowo) i Patersort (Bieregowoje) w grani-
cach miejscowości Ludwiksort (Ładuszkim), gdzie nie było stałego 
duszpasterza253.

Informacja najbogatsza pod względem jakościowym, dotycząca 
budynków sakralnych, wspólnot religijnych i stanu religijności, zo-
stała zebrana w największym skupisku ludzi i siedzibie władz, w sa-
mym mieście Kaliningradzie. Można to chyba objaśnić następujący-
mi przyczynami. Po pierwsze, tu sprawą tą zajmował się osobiście 
A. I. Głazkich. Po drugie, regionalne centrum nowej ziemi radzie-
ckiej stało się również regionalnym centrum życia religijnego. 

252 ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.23. ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.1.Л.138.Д.5.Л.-
3.Л.-13.Л.-5. О деятельности немецкого духовенства в Области. 

253 ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.24. W Heiligenbal według danych archi-
wum, lub według danych kościelnych w Ludwiksort pracował ksiądz o. Hubert 
Gross, który zginął w kwietniu 1947 roku. См. ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.6.Л.2.
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Kaliningradzcy urzędnicy w miesiącach letnich 1947 roku nali-
czyli 34 kościoły i domy modlitwy wyznania ewangelickiego oraz 
11 katolickich kościołów i kaplic. Także zarejestrowano jeden dom 
modlitwy baptystów. W dokumentach ukazano nazwy obiektów sa-
kralnych, a także niemieckie i rosyjskie adresy tych budynków254.

W notatce przyłożonej do spisu znajduje się informacja, że 
wszystkie budynki są znacznie zniszczone. To nie całkowicie od-
powiadało prawdzie, chociaż w większości świątynie były znacz-
nie uszkodzone i wewnętrznie rozgrabione. Niedługo później – we 
wrześniu 1947 roku – A. Głazkich naniósł korektę w dokumen-
tach o danych dotyczących obiektów kultu religijnego. Przewod-
niczącego SRK informował, że w Obwodzie Kaliningradzkim jest 
55 niemieckich kościołów i kaplic255. W celu porównania da-
nych radzieckich urzędników można powołać się na wspomnienia 
H. Lincka. Ukazuje on nazwy i stan techniczny 31 budynków sakral-
nych protestanckich (reformowanych i luterańskich) w samym mie-
ście Kaliningradzie. Jednak według danych z 1948 roku 20 z nich 
uchodziło za zrujnowane, uszkodzonych było 5, natomiast w pełni 
ocalałe były 4 budynki. O dwóch z nich autor nie posiadał wiado-
mości256. Skład kaliningradzkich wspólnot religijnych w zestawieniu 
Pełnomocnika Głazkich, w porównaniu z dokumentacją Wraczowa, 
nieznacznie uległ zmianie. Zupełnie zginęła z pola widzenia wy-
znaniowa grupa żydowska. Prawdopodobnie rozpadła się ona z po-
wodu wyjazdu z Obwodu jej lidera Boienheima. Za to znalazła się 
zorganizowana jeszcze w 1945 roku wspólnota baptystów257. Gru-
pa ta na początku zbierała się w domu prywatnym, a od 1947 roku 
w wyremontowanej kaplicy cmentarnej na drugim cmentarzu parafi i 

254 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.11-12-12.об. Информация А. И. Глазких 
о немецких храмах региона. Калининградские служащие о немецких сак-
ральных зданиях.

255 Tamże, Л.-51. Корректировка А. Глазких в документах об объектах ре-
лигиозного культа.

256 H. Linck, Koenigsberg 1945–48, s. 197–198.
257 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.10.Л.1-2. Глазких и Врачов о составе религиоз-

ных общин Калининграда.
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Sackheim258. Liczba wyznawców tej protestanckiej grupy osiągnęła 
liczbę 60 osób. Na czele tej wspólnoty stał Heinrich Fenneroku259. 
Najbardziej liczebnymi wspólnotami, co jest zrozumiałe, były pa-
rafi e ewangelicko-luterańskie. Największą z nich była grupa zare-
jestrowana w dokumentacji Pełnomocnika pod dwiema nazwami: 
„Luizenkirche” i „Kaliningrad-Hufen”. Parafi a ta znajdowała się 
w zachodniej części miasta Kaliningradu. Ta część stosunkowo nie-
wiele ucierpiała od angielskich bombardowań i szturmu miasta przez 
Armię Czerwoną. Była to dzielnica najbardziej zaludniona. Wspól-
nota ta powstała na bazie przedwojennej parafi i Królowej Luizy. Li-
czyła ona w tym czasie około 7000 wiernych. Do użytku tej wspól-
noty znajdującej się w uszkodzonym kościele udostępniony był dom, 
jako parafi alny, przy ulicy Brehmstrasse – ul. Pułkownika Sofrono-
wa. Spotkania modlitewne prowadzone były w różnych miejscach: 
w domu wspólnoty katolickiej przy ul. Stagemannstrasse – Czerni-
szewskiego, a także w kościele katolickim św. Adalberta przy ul. Ka-
stanienallee – ul. Kasztanowa Aleja260. Wierni tej grupy nie mieli sta-
łego pastora. Rolę parafi alnych pomocników pastora spełniały trzy 
kobiety – Shclrotta Nouman, dawna obywatelka rosyjska – Elizabeth 
von Grot i Rozmari Zommeroku261. Druga co do wielkości parafi a lu-
terańska licząca około 4000 osób ukazana w materiałach A. Głazkich 
została nazwana jako „friedschofskapella” (kaplica cmentarna)262. 
Wspólnota ta była bardzo różnorodna, jeśli chodzi o skład osobowy. 
Tu znalazły dla siebie miejsce pozostałe w mieście siostry-diakonisy. 
Latem 1947 roku było ich tam 88. Ich przewodnikami duchowymi 

258 Tamże, Оп.1.Д.3.Л.-33. Глазких и Врачов о составе религиозных об-
щин Калининграда.

259 Х. Феннер. H. Fenneroku. W 1987 roku uczył się w Seminarium w Ham-
burgu. W czasie wojny mieszkał w Świętej Siekierce. Dość dobrze znał język 
rosyjski; Tamże, Оп.1.Д.3.Л.-50.Oп.2.Л.-8.

260 Ten adres zamieszkania był w dokumentach Pełnomocnika. Być może, 
że był to dom parafi alny, który miał numer 9. Księża wówczas mieszkali przy 
ul. Boyenstrasse 2 przy skrzyżowaniu z ul. Czerniszewskiego. 

261 ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.29. О помощницах при католической 
церкви Святого Адальберта.

262 Tamże, Оп.3.Д.698.Л.29. А. Глазких о лютеранском приходе.
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byli dwaj pastorzy: starszy pastor Fryderyk Shtachowic i pastor Otto 
Leitneroku263. Oprócz nich w skład tej wspólnoty wchodzili dawni 
członkowie licznych luterańskich kościołów centrum Königsber-
ga Kaliningradu – Sakcheim, Lebenicht, Tragcheim, Altrossgarten, 
Neurossgarten, Staindamm, Altsztadt, kościół diakoński Fridienskir-
chie, Schlosskirchie, a także, wszystko wskazuje na to, że katedry 
kościoła św. Krzyża na wyspie i króla Fryderyka w Kaltchof.  Nie-
wykluczone, że w szeregach tej różnorodnej wspólnoty znajdowali 
się i przedstawiciele kościoła reformowanego z parafi i niemieckiej 
(Burgkirche) i francuskiej (Franzosisch reformierte Kirche).

Trzecia grupa luterańska licząca około 3000 osób zorganizowała 
się na zachodnich przedmieściach miasta. W dokumentach pełno-
mocnika ta wspólnota nazwana jest od nazwy historycznego, naj-
pierw katolickiego, a potem – po reformacji – protestanckiego koś-
cioła Judittenkirche. Tak nazywała się też piękna parkowa, ocalała 
dzielnica, gdzie znajdował się ten mocno uszkodzony najstarszy 
(z 1288 roku) kościół. Głównym przywódcą duchowym tej wspólno-
ty był pastor Gergar Zeebo264. Jego prawą ręką w działaniach dusz-
pasterskich była Scharlotta Hübneroku265.

Kolejna, czwarta wspólnota luterańska, licząca około 1500 osób 
zorganizowała się we wschodniej peryferyjnej dzielnicy Kaliningradu 
(Liep – Oktjabrskoje) i przyległych do tego rejonu terytoriach266. Wspól-
nota ta posiadała dom modlitwy i parafi alny oraz kawałek ogrodu przy 
ulicy Ebenroder Strasse 4 (ul. Bakinskaja)267. Na czele tej wspólnoty 
stał mieszkający tam pastor Hugo Linck i Paul Kaufmann. Ofi cjalnym 
pracownikiem parafi i była żona pastora Lincka – Maria Linck268.

Piąta grupa luterańska gromadziła się w północno-zachodnich 
rejonach miasta (Charlottenburg – Lermontowo i Tannenwalde – 
Czkałowsk). Do tej grupy należeli również ludzie z przyległych wio-

263 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.2.Л.3-11.Л.-107,Л.-110.Л.-102.
264 Tamże.
265 Tamże, О пасторе Gergar Zeebo.
266 Tamże, О четвертой лютеранской общине Калининграда.
267 ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.-29.
268 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.1.Л.-12. 
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sek. Liczyła ona około 1000 ludzi269. Na terenie tej parafi i znajdował 
się w Tannenwalde uszkodzony kościół, który nie był używany do 
sprawowania obrzędów liturgicznych. Spotkania modlitewne orga-
nizowano w prywatnych mieszkaniach przy ul. Schulstrasse – Ło-
monosowa i Mittelstrasse – Biełostokskaja. Nieformalnym liderem 
tej parafi i była Christel Tews270.

Ostatnia, szósta parafi a kaliningradzkich luteranów, składa-
ła się z dawnych parafi an różnych świątyń ogromnego terytorium 
południowej części miasta (Rosenau, Haberberg, Ponart...). Do tej 
wspólnoty dołączyli również Niemcy z południowych przedmieść 
(Schönfl iess – Komsomolskoje, Speichersdorf – Jużnyj). Wspólnota 
ta okazała się najmniejszą, liczyła bowiem tylko około 400 stałych 
wiernych271. Parafi anie tej wspólnoty na nabożeństwa gromadzili się 
w ocalałych kościołach dzielnicy Ponart i Haberberg272. Niestety, ta 
parafi a nie miała stałego pastora. Wspólnota miała dwoje pomocni-
ków pastora: Kete Zendner i Margarita Mauce273. Dane dotyczące 
parafi i katolickich będą omówione w następnym punkcie poświęco-
nym tym wspólnotom.

4. Katolicy w Obwodzie Kaliningradzkim 
    w latach 1945–1950 

W ierni kościoła katolickiego w powojennym Kaliningradzie to 
jedna z najbardziej widocznych, obok protestantów, grup wyz-

naniowych. Latem 1947 roku w Kaliningradzie znajdowało się pięć 
wspólnot katolickich. Liczebność tych parafi i, niestety, nie została 

269 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в середине 1945–1955 гг., s. 161.

270 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.1.Л.-29. О пятой лютеранской общине Кали-
нинграда.

271 ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.-29. О шестой лютеранской общине Ка-
лининграда.

272 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.5.Л.-4.
273 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.1.Л.-68-70; Tamże, Д.6.Л.-2.
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dostatecznie odnotowana. Jednakże niektóre dokumenty pozwalają 
w sposób orientacyjny ukazać liczbę wiernych uczęszczających na 
nabożeństwa do poszczególnych parafi i. Liturgia była celebrowana 
w kościołach i innych pomieszczeniach274.

W historycznym centrum Kaliningradu działały dwie parafi e ka-
tolickie. Pierwszą z nich tworzyli dawni parafi anie głównej parafi i 
miasta – św. Jana Chrzciciela (Propstei Kirche). Nabożeństwa dla tej 
parafi i odbywały się najczęściej po kolei w tej samej kaplicy cmen-
tarnej, w której zbierali się luteranie i baptyści. Było to na tak zwa-
nym Drugim Cmentarzu Sackcheimskim. W Mszach św. regular-
nie uczestniczyło od 70 do 130 osób275. Proboszczem tej parafi i był 
ks. Johannes Norda. Urodził się on w roku 1913. Był doktorem teo-
logii. Proboszczem w parafi i św. Jana był od 1942 roku276.

Druga grupa uformowała się przy zachowanym w całości daw-
nym szpitalu i klasztorze (dom prowincjalny) św. Elżbiety (St. Eli-
zabeth). Pomieszczenia klasztorne w tym czasie zostały znacjona-
lizowane i przeznaczone na cele szpitala infekcyjno-gruźliczego. 
Kilkadziesiąt zakonnic, około 72–92 osoby, wiosną i latem 1947 
roku pracowały jako pielęgniarki i sanitariuszki w nowej radzieckiej 
lecznicy. Chociaż początkowo siostry nie zostały deportowane, to 
jednak były systematycznie ciemiężone. Na każdą siostrę w klasz-
torze przypadało około 3 metry kwadratowe powierzchni miesz-
kalnej277. W tym klasztorze znalazło się też miejsce dla wikariu-
sza biskupiego diecezji warmińskiej ks. Paula Hoppe. Urodził się 
22.06.1900 roku, wyświęcony na kapłana 19.07.1925 roku, w parafi i 
św. Rodziny pracował od 1938 roku278. Prawie wszyscy kapłani z ca-

274 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в середине 1945–1955 гг., s. 162.

275 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.6.Л.-2. О Католических приходах в послевоен-
ном Калининграде. Приход Иоанна Крестителя главный в городе.

276 Tamże, Д.3.Л.-53.Д.6.Л.-1.
277 Tamże, Д.12.Л.-1,14. Второй католический приход послевоенного 

Калининграда при монастыре св. Елизаветы. О духовенстве и монахинях, 
что сгруппировались при монастыре, который становится главным центром 
католиков города.

278 Directorium Dioecesus Warmiensis, Bramsbergae 1939, s. 35.
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łego miasta i z innych miejscowości zgromadzili się właśnie w tym 
klasztorze. Ponadto sekretarka Kościoła katolickiego Maryja Jansch, 
jeszcze jedna dawna obywatelka rosyjska, zamieszkała wśród sióstr 
elżbietanek. W dokumentach ukazuje się jej nazwisko jako Jensch. 
Wydaje się, że chodzi o tę samą osobę, a nazwisko jest mylone. 
Urodziła się ona w Jarosławlu w 1898 roku. Doskonale znała język 
rosyjski. Dokładnie nie wiadomo, od kiedy przebywała na emigra-
cji w Niemczech. Po wojnie była najbliższym współpracownikiem 
ks. P. Hoppe, szczególnie przydatna jako tłumacz. Zajmowała się rów-
nież organizowaniem katolickich schronisk dla niemieckich dzieci – 
sierot279. W taki oto sposób niemiecki klasztor elżbietanek, obecnie 
szpital gruźliczy, stał się głównym centrum niemieckich katolików 
miasta Kaliningradu. Nabożeństwa były sprawowane w stosunkowo 
niewielkiej kaplicy klasztornej (zachowanej do dziś jako skład le-
karstw). Ponadto Msza św. była celebrowana również w należącym 
do klasztoru budynku przy ul. Voigdtstrasse 12 (ul. Stroitelnaja). 
W liturgii uczestniczyło od 75 do 150 osób, łącznie z siostrami za-
konnymi i okolicznymi mieszkańcami280. Ojcem duchownym sióstr 
elżbietanek w tym klasztorze był ks. Bruno Schrade. Urodził się 
7.11.1902 roku. Miał stopień doktora teologii. Wyświęcony w 1928 
roku, chociaż w Directorium ukazana jest inna data święceń ka-
płańskich – 30.10.1927 roku281. Pracował w różnych parafi ach Prus 
Wschodnich. Od 1936 roku był rektorem kaplicy św. Elżbiety przy 
domu prowincjalnym sióstr elżbietanek282.

Trzecia grupa katolików w Kaliningradzie zorganizowała się 
w zachodniej części miasta. Byli to głównie dawni parafi anie para-
fi i św. Adalberta. Kościół był częściowo zniszczony. Tym niemniej, 
celebrowano w nim nabożeństwa i w zależności od dnia tygodnia 

279 ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Л.698.Л.3-4. ГАКО. Ф.246.О.2.Д.12.Л.-17. Вто-
рой католический приход послевоенного Калининграда при монастыре св. 
Елизаветы. О духовенстве и монахинях, что сгруппировались при монасты-
ре, который становится главным центром католиков города.

280 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.3.Л.-46.-Д.2. Л.-2.
281 Directorium Dioecesus Warmiensis, Bramsbergae 1939, s. 13.
282 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.3.Л.-43.Д.6.Л.-1.
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gromadziło się tam od 25 do 170 osób283. Do parafi i tej przynale-
żał także dom modlitewny przy ul. Boyenstrasse 2 (ul. Komunal-
na)284. Proboszczem tej parafi i był ks. Aloys Danowski: urodził się 
4.04.1910 roku. Wyświęcony na kapłana 7.03.1937 roku. Pracował 
w różnych parafi ach Prus Wschodnich, w Königsbergu – od 1939 
roku. Po wojnie był nieformalnym kierownikiem Domu Dziecka 
nr 2 dla niemieckich sierot. Dom ten znajdował się przy ulicy Wier-
chniooziornaja 17–19285.

Czwarta wspólnota katolicka zorganizowała się w południowej 
części Kaliningradu. Jej podstawę stanowili dawni parafi anie parafi i 
św. Rodziny (Katcholische Pfarrkirche zur heiligen Familie) i siostry 
zakonne św. Katarzyny (około 40 osób), sąsiadujące z tą parafi ą286. 
Na nabożeństwa przychodziło, w zależności od dnia tygodnia, od 
60 do 300 osób287. Proboszczem tej parafi i był ks. August Vosswin-
kel. Urodził się w 24.05.1912 roku. Studiował w Uniwersytecie 
w Bonn. Seminarium duchowne ukończył w Behsbergu koło Kolo-
nii. Wyświęcony na kapłana 4.02.1937 roku288. Od początku swojego 
kapłaństwa pracował jako ksiądz w Königsbergu289.

Ostania, piąta grupa, niemieckich katolików koncentrowała się 
w południowej dzielnicy miasta (Ponart Bałtyjski Rejon). W skład 
tej parafi i wchodzili wierni z parafi i św. Józefa (Josephskapelle). 
W nabożeństwach uczestniczyło od 15 do 100 osób290. Proboszczem 
tej parafi i był ks. Paul Nieswandt. Urodził się w dniu 3.01.1883 roku. 
Seminarium duchowne zakończył w Braniewie w dniu 7.02.1909 
roku. Przed wojną pracował w różnych parafi ach Prus Wschod-
nich291. W parafi i św. Józefa – od 1934 roku292.

283 Tamże, Д.6.Л.-2.
284 Tamże, Д.3.Л.-28.
285 Tamże, Л.-31.
286 Tamże, Д.13.Л.-14.
287 Tamże, Д.6.Л.-2.
288 Directorium Dioecesus Warmiensis, Bramsbergae 1939, s. 35.
289 Tamże, Д.3.Л.-17.
290 Tamże, Д.6.Л.-2.
291 Tamże, Д.3.Л.-25.
292 Directorium Dioecesus Warmiensis, Bramsbergae 1939, s. 35.
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Oprócz wymienionych duchownych katolickich w Kaliningra-
dzie w 1947 roku było jeszcze przynajmniej trzech innych księży ka-
tolickich. Jednakże w spisach osób uprawnionych do otrzymywania 
kartek na żywność i kartek na chleb, fi gurowali oni, nie wiadomo, 
dlaczego, jako parafi alni stróże293. Byli to:

1. Ks. Walter Hippel: urodził się 13.11.1904 roku. Uczył się na wy-
dziale teologicznym Akademii w Braniewie. Święcenia kapłań-
skie przyjął 28.02.1932. Pracował jako kapłan w parafi ach diece-
zji warmińskiej. Od 1935 roku był wikariuszem w Lidzbarku294;

2. Ks. Karl Altmann: urodził się w 1897 roku. Ukończył wydział te-
ologiczny Uniwersytetu w Bonn. Pracował jako kapłan na Śląsku, 
a potem w Prusach Wschodnich. Po przyjściu Armii Czerwonej 
trafi ł do obozu, gdzie przebywał do kwietnia 1947 roku;

3. Ks. Heinrich Kleinen: urodził się w 1914 roku. Uakończył fakul-
tet teologiczny w Münsteroku. Pracował jako ksiądz w Westfalii, 
a od 1944 roku w Königsbergu295.

W dniu 26 czerwca 1947 roku zastępca przewodniczącego Ko-
mitetu Wykonawczego Kaliningradzkiej Regionalnej Rady Depu-
towanych Robotniczych I. Kiergiet zatwierdza przedstawioną przez 
pełnomocnika do spraw religii imienną listę osób związanych z re-
ligią. Były to osoby zatrudnione w Kościele katolickim w charakte-
rze duchownych i personelu wspomagającego. Lista dotyczyła przy-
dzielenia kartek żywnościowych na lipiec 1947 roku. Składała się 
z 22 osób. Tam ks. Karl Altmann został wymieniony już jako kapłan, 
natomiast ks. Walter Hippel i ks. Heinrich Kleinen jako pracownicy 
fi zyczni pomagający w kościele296.

293 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.21-23.Оп.2.Д.5.Л.8-13.Д.6.Л.-7. О католи-
ческих священниках послевоенного Калининграда.

294 Directorium Dioecesus Warmiensis, Bramsbergae 1939, s. 24.
295 Tamże, Оп.1.Д.3.Л.21-22.
296 Tamże, Оп.2.Д.6.Л.-4.
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5. Rejestracja i określenie statusu 
    Kościoła katolickiego i innych Kościołów
    Chrześcijańskich w Obwodzie Kaliningradzkim

W czerwcu i na początku lipca 1947 roku, nie czekając na os-
tateczne rezultaty obliczeń dotyczących niemieckich wspól-

not religijnych na terenie Obwodu, A. I. Głazkich przeprowadził 
ofi cjalną rejestrację tych z nich, które znajdowały się w mieście Ka-
liningradzie. Tu należy zaznaczyć, że w ciągu całego czasu funk-
cjonowania Pełnomocnika do Spraw Religii w Obwodzie Kalin-
ingradzkim jego działalność dotyczyła tylko grup wyznaniowych 
miasta Kaliningradu. Wszystkie te decyzje zostały podjęte w ciągu 
tych kilku tygodni. Najprawdopodobniej można to wytłumaczyć 
zmianą koniunktury i sytuacji demografi cznej. Ludność niemiec-
ka, a także duchowieństwo z całego Obwodu, skoncentrowało się 
głównie w stolicy regionu. Na prowincji nie zachowały się duże 
wspólnoty religijne297.

Rejestracja parafi i katolickich i innych związków wyzna-
niowych w Obwodzie Kaliningradzkim, gdy chodzi o sprawy 
proceduralne, tylko częściowo odpowiadała wymogom prawa 
radzieckiego. Zgodnie z istniejącymi wymaganiami w każdej 
wspólnocie powinny zorganizować się tak zwane inicjatywne 
„dwudziestki” (dwudziestu wierzących członków parafi i). Aby 
zarejestrować parafi ę, trzeba było w imieniu „dwudziestki” skie-
rować do Obwodowego Komitetu Wykonawczego sprawozdanie 
o wyborach do komisji rewizyjnej i komisji wykonawczej. Na tej 
podstawie należało prosić o zarejestrowanie wspólnoty. „Dwu-
dziestki” musiały występować także w związku z innymi spra-
wami: np. prośba o przydzielenie konkretnego budynku. Takich 
próśb znaleziono trzynaście298.

297 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в середине 1945–1955 гг., s. 163.

298 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.1,3,6. О регистрации католических приходов 
послевоенного Калининграда.
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Dokumenty te zawierają bardzo ciekawe źródło informacji. Widać 
w nich wyraźnie skład demografi czny ludzi aktywnych w Kościele 
wśród niemieckiej ludności Kaliningradu. Pod względem płci wyglą-
dało to tak, że w skład tych grup wchodziło 84,6% kobiet aktywnych 
religijnie, a mężczyzn tyko 15,4%. Gdy chodzi o wiek tych ludzi, było 
to rozłożone prawie równomiernie. Trochę przeważała grupa powyżej 
50. lat życia. Skład narodowy był zróżnicowany. Zrozumiałym jest, że 
dominowali ludzie narodowości niemieckiej. Ciekawym jednak jest 
i to, że wśród podpisujących się spotykamy nazwiska słowiańskie. 
Najprawdopodobniej są to przesiedleńcy z terenów Białorusi Zachod-
niej czy Wileńszczyzny: Wołkowska, Kowalski, Kokiewicz, Rybak, 
Zaremba i inne. W niektórych zaświadczeniach i zgłoszeniach było 
nawet około 20–30% tak brzmiących nazwisk299.

Dokumenty rejestracyjne wymownie świadczą o „nastrojach 
politycznych” ludności niemieckiej. Ci, którzy podpisywali się 
na dokumentach, podtrzymywali zgodność swoich podpisów pod 
warunkiem, że nie będzie to przeszkodą do wyjazdu do Niemiec. 
W związku z tym A. Głazkich referował moskiewskim władzom: 
„Bojaźń, że znalezienie się w spisach wspólnoty religijnej będzie 
przeszkodą do wyjazdu do Niemiec, jest podstawowym hamulcem 
w sprawach rejestracji grup religijnych. Stąd o stałej pracy oni nie 
myślą. Dlatego proces rejestracji związków religijnych był saboto-
wany również przez duchownych. Trzeba było używać różnych ar-
gumentów i pretekstów w celu rejestracji tych wspólnot”300. Prawie 
wszystkie tłumaczenia oryginalnych niemieckich dokumentów na-
pisane są jedną ręką i tym samym atramentem. Spis na otrzymanie 
kartek na chleb i na produkty żywnościowe na wrzesień 1947 roku 
napisany został tym samym charakterem, co podpis autora, przy-
puszczamy, że osobą sporządzającą te spisy była przedstawicielka 
parafi i katolickiej M. Jansz301. Ona pracowała jednocześnie jako 

299 Tamże, Оп.1.Д.3.Л.-34. O немецких католиках Калининграда.
300 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.-34. Из сообщения А. Глазких московс-

ким властям о настроениях немцев Области.
301 Tamże, Оп.6.Л.-14. Посредница между немцами и советской влас-

тью представительница католического прихода М. Янш.
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tłumaczka i pełniła rolę głównego ogniwa łączącego wierzących 
Niemców z władzą radziecką302.

Następny etap rejestracji związków religijnych, po wprowadze-
niu nowych postanowień rządu, był bardziej złożony i trudniejszy303. 
Nowy system wymagał, aby pełnomocnik wstępnie sprawdzał grupy 
inicjatywne. Zgodnie z nowymi wymogami podpisujący powinni ro-
bić to dobrowolnie i sami powinni być pełnoletni. Wspólnota starają-
ca się o rejestrację powinna ukazać również, że posiada odpowiednie 
miejsce dla spotkań religijnych. Prośby te były kierowane na roz-
patrzenie do Obwodowego Komitetu Wykonawczego. W wypadku 
pozytywnego zaopiniowania przez władzę miejscową, prośby prze-
kazywane były do Rady do Spraw Religii. Jeżeli ta struktura wyra-
ziła zgodę, to wniosek kierowano do Rady Najwyższej ZSRR i tam 
podejmowano ostateczną decyzję. Postanowienie z Moskwy trafi ało 
do władzy miejscowej, gdzie była rejestrowana wspólnota religijna 
i tam załatwiano dokumenty pozwalające na używanie pomieszcze-
nia na modlitwę. Parafi e katolickie miasta Kaliningradu i inne nie-
mieckie grupy wyznaniowe były rejestrowane według uproszczonej 
formy tylko w urzędzie Pełnomocnika do Spraw Religii w Kalinin-
gradzie. Nie mamy wątpliwości, że taki porządek był zaplanowany 
wyżej, we władzach centralnych304.

Wielkim osiągnięciem Kościoła katolickiego było to, że zareje-
strowano wszystkie pięć parafi i. Otrzymały one jednocześnie ofi cjal-
ny status. Były to następujące parafi e:

1. „Propstei” Parafi a św. Jana – Nr 12. Proboszcz – ks. Johannes 
Norda. Kaplica na cmentarzu drugiej wspólnoty Sackheimskiej;

2. Parafi a św. Elżbiety – Nr 13. Proboszcz – ks. Bruno Schrade. Ka-
plica w budynku szpitalnym (klasztor sióstr Elżbietanek) ul. Kier-
piczna 4;
302 Tamże, Оп.2.Д.12.Л.-16.об.
303 Постановление Совета Народных комиссаров СССР, № 1603 от 19 но-

ября 1944 года «О порядке открытия молитвенных зданий религиозных 
культов». См. Tamże, Д.14.Л.6-9.

304 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 164.
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3. Parafi a św. Adalberta – Nr 14. Proboszcz – ks. Aloys Danowski. 
Kaplica (kościół) św. Adalberta;

4. Parafi a św. Józefa – Nr 15. Proboszcz – ks. Paul Nieswandt. Ka-
plica (kościół) św. Józefa;

5. Parafi a św. Rodziny – Nr 16. Proboszcz – ks. August Vosswinkel. 
Kościół św. Rodziny305.

Oprócz rejestracji, koniecznie trzeba było także otrzymać za-
świadczenie o zarejestrowaniu organu wykonawczego parafi i i ko-
misji rewizyjnej danej wspólnoty religijnej:

„Niniejsze zaświadczenie wydane przez Pełnomocnika Rady do 
Spraw Religii przy Radzie Ministrów ZSRR dla Obwodu Kalinin-
gradzkiego. Zaświadcza się, że na podstawie rejestracji rzymsko-
katolickiej parafi i św. Adalberta znajdującej się w Kaliningradzie, 
z dniem 7 lipca 1947 roku zarejestrowano także: organ wykonawczy 
przy wspólnocie św. Adalberta mieszczący się przy ulicy Boen nr 2, 
w składzie – Wagner Wiktoria, Melletat Cecylia, Schram Franklin 
i komisji rewizyjnej składającej się z 2 osób: Wołkowska Tere-
sa i Braun Marta, – z prawem i obowiązkami przewidzianymi 
w aktualnym prawie i postanowieniach Rządu ZSRR w sprawach 
dotyczących kultu religijnego”. Zaświadczenie powinno być prze-
chowywane w dokumentach Organu Wykonawczego parafi i. Podpisa-
ny – Pełnomocnik SRK A. Głazkich306.

Bardzo ważnym wymogiem było także otrzymanie zaświad-
czenia o rejestracji pracownika kultu (osoby duchownej): „Ni-
niejsze zaświadczenie wydane dla Dannowskiego Aloys Anto-
nowicza, zamieszkałego w Kaliningradzie przy ul. Boen nr 2. 
Zaświadcza się, że Pełnomocnik SRK w dniu 5 lipca 1947 roku 
zarejestrował w charakterze duchownego wspólnoty religijnej 
św. Adalberta, Kościoła rzymskokatolickiego znajdującej się 
w Kaliningradzie z prawem wykonywania obrzędów religijnych 

305 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.14.Л.6-9.Д.1.Л.1-55. Регистрация 5 католичес-
ких приходов.

306 Tamże, Л.-33. Справка от А. Глазких о регистрации католических 
приходов.
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i sakramentów według kultu, do którego przynależą wierni wspo-
mnianej wspólnoty religijnej”. Teren działalności wyżej wy-
mienionego duchownego ogranicza się do przestrzeni budynku 
sakralnego. Zaświadczenie podlega zwrotowi w wypadku zakoń-
czenia pracy w wyżej ukazanej wspólnocie religijnej. – Pełno-
mocnik SRK A. Głazkich307.

Ofi cjalny status kościoła luterańskiego otrzymało 6 parafi i:

1. „Juditten” Nr 1. Pastor G. Zeebo, pomocnik pastora Sch. Hübne-
roku. Miejsce sprawowania kultu – kircha (kościół) „Juditten”;

2. „Ponart” Nr 2. Pomocnik pastora K. Zendneroku – kircha ,,Po-
nart”;

3. „Luisenkirche” Nr 3. Pomocnik pastora Sch. Nomann – kircha 
królowej Luizy;

4. „Scharlottenburg – Tannenwalde” Nroku 4. Pomocnik pastora 
H. Tews – kircha Tannenwalde;

5. „Lip” Nr 5. Pomocnik pastora M. Linck – dom modlitwy w Lip;
6. „Fridkofskapella” Nr 6. Pastorzy F. Schtachowiec i o. Leitner – 

kaplica cmentarna drugiej parafi i Sackheimskiej308.

Grupa baptystów na czele z kaznodzieją H. Fennerem także prze-
szła rejestrację. Wspólnota ta została dopisana do „dwukrotnie za-
jętego” – przez luteranów i katolików – pomieszczenia kaplicy na 
cmentarzu309.

Wszystkie pozostałe sakralne budynki niemieckie i wspólnoty 
religijne nie otrzymały ofi cjalnej rejestracji. Takie działania były 
przewidziane przez prawo radzieckie. Nie udostępniano Niemcom 
ziemi, ogrodów i pozostałych „zdobycznych”, z punktu widzenia ra-
dzieckiego prawa, nieruchomości310.

307 Tamże, Д.3.Л.-30. Справка от А. Глазких о регистрации работни-
ка культа.

308 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.1.Л.1-88. Официальный статус получили 6 лю-
теранских приходов.

309 Tamże, Д.10.Л.1-12. Регистрация группы немецких баптистов.
310 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 

области в 1945–55 гг., s. 167.
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Prośbę o rejestrację skierowaną przez siostry luterańskie – dia-
konisy A. Głazkich odrzucił. Motywował to w następujący sposób: 
„Religijna grupa diakonis zwróciła się z prośbą o zarejestrowanie 
ich w budynku wcześniej do nich należącym. W chwili obecnej 
ten budynek został znacjonalizowany i wykorzystywany jest jako 
szpital. Kierując się instrukcją dla pełnomocników do spraw reli-
gii zabraniającą sprawowania jakichkolwiek religijnych obrzędów 
w budynkach państwowych, odmawiam rejestracji diakonis w szpi-
talu. Proponuje się połączyć z odpowiednią wspólnotą religijną dla 
sprawowania obrzędów religijnych. Należy wybrać parafi ę posia-
dającą odpowiednie izolowane pomieszczenie specjalnie przezna-
czone i przygotowane dla tych celów”311. Diakonisy rzeczywiście 
połączyły się z luterańską parafi ą Fridtchowskapelle, na czele któ-
rej stał pastor ich wyznania312.

Łącznie z rejestracją wspólnot religijnych i duchowieństwa para-
fi alnego A. Głazkich zalegalizował ponadto status trzech niemieckich 
pracowników kościelnych. Ogólne zasady funkcjonowania społeczne-
go prowadziły do centralnego zarządzania wspólnotami religijnymi. 
Celem tego było zwiększenie kontroli nad ich działalnością. W związ-
ku z tym dla kościoła luterańskiego i katolickiego wyznaczono tak 
zwanych starszych kapłanów. Mieli oni być odpowiedzialni za swoje 
kościoły i służyć do kontaktów z władzami państwowymi313. Decyzją 
pełnomocnika takimi „starszymi” duchownymi byli wybrani: ks. Paul 
Hoppe (kościół katolicki) i Pastor Hugo Linck (kościół luterański). 
Wyżej wspomniany urzędnik potwierdził specjalnym dokumentem 
nadane pełnomocnictwa „starszych” duchownych314. 

Z dokumentów wynika, że bardzo wiele próśb o rejestrację 
(92,3%) złożonych przez wspólnoty religijne w Kaliningradzie zo-

311 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.34-35.Оп.2.Д.2.Л.-4. Отказ А. Глазких в ре-
гистации группе лютеранских дьяконис.

312 Tamże.
313 РГАСПИ. Ф.17.Оп.125.Д.506.Л.19-21. Решением А. Глазких были 

выбраны три «старших» немецких священника.
314 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.1.Л.-118,134.Д.3.Л.-8. Решением А. Глазких 

были выбраны три «старших» немецких священника.

KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA TLE INNYCH WYZNAŃ CHRZEŚCIJAŃSKICH...



194

stało rozpatrzonych pozytywnie. Na tle ogólnonarodowych wskaź-
ników współczynnik ten wygląda po prostu imponująco. Ogólnie 
w kraju zauważało się zupełnie inny obraz. Zgodnie ze statystyką 
Rady do Spraw Religii w ciągu 1947 roku różne wspólnoty religijne 
(ich grupy inicjatywne) w całym Związku Radzieckim, oprócz Ro-
syjskiego Kościoła Prawosławnego, złożyły 1011 próśb o rejestrację. 
Rozpatrzono 940 z nich, a pozytywnie odpowiedziano na 106 podań. 
Tu statystyka pokazuje, że tylko 10,5% wniosków o rejestrację zo-
stało załatwionych pozytywnie na terenie całego kraju315. Przy czym 
„unici”(grekokatolicy) w tym roku stracili 236 świątyń. Na podsta-
wie postanowienia „Rady” czterdzieści cztery obiekty sakralne in-
nych wyznań i religii zostały zamknięte316. Według danych Rady do 
Spraw Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego spośród podobnych 
zgłoszeń do Rady do Spraw Religii i Pełnomocników do Spraw Reli-
gii ZSRR o rejestrację wspólnot prawosławnych tylko 13,4% zostało 
załatwione pozytywnie317.

Ostatecznym aktem procedury rejestracji niemieckich wspólnot 
religijnych Kaliningradu miało być prawne przydzielenie poszcze-
gólnym parafi om budynków kultu religijnego. Pełnomocnik do 
Spraw Religii w sposób bardzo operatywny przedsięwziął niezbęd-
ne działania. Zgodnie z jego wskazaniami miejscowe władze prze-
kazały luteranom i katolikom odpowiednie budynki jako miejsca 
kultu religijnego318. Obiekty te były wykorzystywane przez parafi e, 
lecz – prawdopodobnie w związku z „nadzieją na wyjazd do Nie-
miec” – z winy użytkowników nie zostały zawarte konieczne umo-
wy o prawnym wykorzystywaniu tych świątyń. Z tej również chyba 
przyczyny budynki sakralne w zasadzie nie były remontowane, aby 

315 ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.54.Л.93-97. О регистрации религиозных об-
щин в Калининграде и в СССР (1947 г.).

316 Tamże, Л.-54.-Д.68.Л.-172. О гонениях на греко-католиков в СССР 
(1947 г.).

317 Tamże, Оп.1.Д.153.Л.-18. О регистрации православных общин 
в СССР.

318 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.3.Л.-1,2.Д.4.Л.-11. Уполномоченный затвердил 
за лютеранами и католиками соответствующие сакральные здания.
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nie tracić środków na obiekty, które pozostaną pustymi. A. I. Głaz-
kich w sprawozdaniu do przewodniczącego Komitetu do Spraw Re-
ligii pisał: „Wierni nie biorą udziału w pracach porządkowych we 
własnych budynkach. A wspólnoty nie mające własnych budynków, 
wcale nie zabiegają o to, aby przydzielić im odpowiednie pomiesz-
czenia. Mają nadzieję, że swoją działalność religijną do czasu wy-
jazdu mogą prowadzić w pomieszczeniach innych wyznań. Niektóre 
obiekty sakralne tyko tak się nazywają. Większość z nich to piwnice, 
czy pomieszczenia w rozwalających się budynkach”319.

Rejestracja wspólnot religijnych wśród ludności niemieckiej 
Obwodu Kaliningradzkiego stała się pierwszym krokiem w pracy 
Rady do Spraw Religii i jej pełnomocnika A. I. Głazkich. Były to 
działania reglamentacyjno-prawne. Nie mniej ważnym zadaniem 
było „przestrzeganie radzieckiej praworządności” tak w kościel-
nym życiu Niemców, jak i w stosunku do władzy320. W tym celu 
pełnomocnik przygotował projekt decyzji Obwodowego Komitetu 
Wykonawczego o porządku działalności religijnych grup wierzą-
cych i ich duchownych na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Bez 
większych problemów ten normatywno-prawny akt został przyjęty 
przez Radę Obwodową w dniu 15 sierpnia 1947 roku pod 182 nu-
merem. Dokument ten został opublikowany w języku rosyjskim 
i niemieckim321. W niektórych rejonach Obwodu Kaliningradzkiego 
miejskie rady powtórzyły powyższy dokument322. Dla wyjaśnienia 
zasad radzieckiego prawodawstwa o kultach religijnych Głazkich 
opublikował artykuł w regionalnej niemieckojęzycznej gazecie 
„Neu Zeit”. W wyraźnie zmienionym kształcie artykuł ten został 
wydrukowany w dniu 24 sierpnia 1947 roku (Redaktor naprawił 

319 Tamże, Оп.1.Д.3.Л.-47. А. Глазких о состоянии объектов религиозно-
го культа.

320 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в середине 1945–1955 гг., s. 168.

321 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.6.Л.-48.Оп.2.Д.11.Л.2-4. Нормативно-правовой 
документ Облсовета № 182 от 15.08.1947 г. повторенный в некоторых райо-
нах горсоветами.

322 Na przykład w powiecie Nesterowskim. Tamże, Ф.196.Оп.3.Д.2.Л.-157.
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błędy stylistyczne typowe dla pełnomocnika, wniósł też pewne ko-
rekty w treści artykułu)323.

Decyzja Rady Obwodowej była pożyteczna nie tylko dla Niem-
ców, ale również dla radzieckich urzędników. W przeważającej więk-
szości urzędnicy ci nie wiedzieli, jak „zgodnie z prawem” odnosić 
się do ludzi wierzących.

Niemieccy duchowni i liderzy parafi alni stali się swoistym czyn-
nikiem polityki religijnej. Funkcjonując na politycznym i prawnym 
polu cudzego państwa, sprowadzili do minimum współpracę z wła-
dzami kaliningradzkimi. Co więcej, czując rychłą deportację do 
Niemiec, byli zmuszeni do maksymalnych ograniczeń przejawów 
życia religijnego. Powszechnie wybrane instytucje parafi alnego 
zarządzania funkcjonowały na zasadach tymczasowości. H. Linck 
i P. Hoppe wykorzystywali wydzielone im pomieszczenia tylko 
w nieodzownych sytuacjach324. W związku z tym A. Głazkich skar-
żył się w piśmie do Rady do Spraw Religii: „Naznaczeni «starsi» 
duchowni Kościołów luterańskiego i katolickiego nie wypełniają 
swoich obowiązków biskupich (nie byli oni biskupami, chociaż mo-
gli być przez władze traktowani jako najwyższa władza kościelna) 
zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Przedsięwzięcia 
związane z porządkiem prawnym starają się oni realizować tylko 
poprzez upoważnioną Radę Kościelną. Taka taktyka jest zupełnie 
zrozumiała. Nie chcą oni narażać się i psuć relacji z szeregowym du-
chowieństwem i przedstawiać siebie w charakterze funkcjonariuszy 
władzy radzieckiej. Tak na przykład: 

• Pastor kościoła luterańskiego H. Linck – we wszystkich sytua-
cjach, kiedy w ich wspólnotach należy usunąć jakieś niewłaściwe 
działania – stara się ze sobą przyprowadzić duchownego danej pa-
rafi i, aby ten duchowny otrzymał uwagi nie od «starszego» pasto-
ra, lecz bezpośrednio od pełnomocnika.

323 Tamże, Ф.246.Оп.2.Д.11.Л.6-12. Статья А. Глазких в калининградс-
кой немецкой газете „Neu Zeit”.

324 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в середине 1945–1955 гг., s. 169.
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• «Starszy» kapłan Kościoła katolickiego Paul Hoppe w swojej 
pracy praktycznej stara się nie kierować swoim duchowieństwem 
w ogóle”325.

Przyczyny pasywności „starszych” duchownych niemieckich 
Głazkich ukazywał bardzo precyzyjnie. Kolejnym „propagatorem 
prawa władzy radzieckiej” nie tylko duchowny, ale i żaden wierzą-
cy Niemiec Obwodu Kaliningradzkiego po prostu nie chciał zostać. 
W przeciwnym razie trzeba by było odżegnać się od szeregu najważ-
niejszych chrześcijańskich zasad i kościelnych tradycji, zapomnieć 
o tragedii narodowego poniżenia oraz obywatelskich powinnościach 
przed pokrzywdzonymi ziomkami. Najbardziej rozpowszechnionym 
naruszeniem, z którym P. Hoppe i H. Linck nie chcieli i nie mogli 
walczyć, były:

• Dobroczynność – przykładem jest chociażby to, że katolicka para-
fi a św. Adalberta rozdała ubogim pieniądze zebrane jako ofi ary326.

• Wychowywanie bezdomnych dzieci niemieckich. Taką działalnoś-
cią zajmowały się praktycznie wszystkie niemieckie wspólnoty 
kościelne. Pełnomocnik szczególnie bolał nad tym, że luterańska 
parafi a ,,Luisenkirche” przygarnęła sześć sierot. Przedstawiając je 
jako dzieci personelu parafi alnego, otrzymała na te dzieci kartki 
żywnościowe327. Tu musimy zaznaczyć, że bardzo wielu niemie-
ckich pastorów, kapłanów i liderów parafi alnych wcześniej już 
pracowało z porzuconymi dziećmi, w szczególności ks. Hoppe, 
ks. Danowski, pani Janch i inni.

• Nauczanie religii wśród dzieci. Przykładów jest tu bardzo wiele. 
Sam H. Linck przyznawał, że uczył dzieci, jak należy rozumieć 
Pismo Święte328. Głazkich wielokrotnie przyłapywał P. Hoppe, 
H. Lincka i innych kapłanów na prowadzeniu ,,religijnej propa-

325 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.49-50. Жалоба А. Глазких в Совет по делам 
религии на трех «старших» немецких священников.

326 Tamże, Л.-35.
327 Tamże, Л.35-36.
328 H. Linck, Koenigsberg 1945–1948, s. 57, 109, 110. 
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gandy” wśród uczniów329. Do takiego typu zakazanych działań za-
liczał również sakrament bierzmowania.

• Wspólne nabożeństwa różnych grup wyznaniowych, w tym rów-
nież wykorzystywanie tych samych pomieszczeń przez różne 
wspólnoty religijne330.

• Zabezpieczanie potrzeb duchowych wiernych innych wyznań. Na-
zywał to misjonarsko-prozelityczną działalnością.
Najwyraźniej Pełnomocnik zrozumiał, jak trudno było wiernym 

niemieckim dopasować ich życie religijne i kościelne do nowych 
warunków politycznych, do nowych norm ateistycznej „wolności 
sumienia”331. Z powyższych informacji wynika, że osobowość peł-
nomocnika i jego poglądy na życie religijne wydają się być niejedno-
znacznymi. Niejednoznaczne też są oceny działalności pełnomocnika 
Głazkich z ofi cjalnego punktu widzenia. Wydaje się, że jednostkowe 
wypadki przekraczania prawa radzieckiego przez niemieckie du-
chowieństwo, przemilczał i nie zauważał, a czasami sankcjonował. 
Wyżej wspomnieliśmy o niezgodnym z prawem wykorzystywaniu 
jednego budynku przez trzy wyznania. Znając tę okoliczność i „dzia-
łania wbrew prawu radzieckiemu”, Głazkich zarejestrował wszyst-
kie trzy wspólnoty religijne. Tym samym umożliwił im korzystanie 
z jednej kaplicy na cmentarzu. Tak spokojnie doczekał momentu, 
kiedy ta sprawa rozwiąże się w sposób samoistny332. W końcu bap-
tyści sami przejechali do własnego pomieszczenia, natomiast parafi a 
katolicka św. Jana przeniosła się do kaplicy św. Elżbiety w dawnym 
klasztorze prowincjalnym sióstr elżbietanek.

A. Głazkich doskonale wiedział o skrajnie negatywnym stosun-
ku Rady do Spraw Religii i Rady do Spraw Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego do „przemieszczających” się duchownych i kazno-
dziejów. Osobiście wymagał od władz rejonowych eliminowania 

329 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.35-48.Оп.2.Д.11.Л.7-8.
330 Tamże, Оп.1.Д.3.Л.-36,48,50.Оп.2.Д.1.Л.-37.
331 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 

области в середине 1945–1955 гг., s. 170.
332 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.33-36. О неоднозначной оценке деятельнос-

ти А. Глазких.
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podobnych zjawisk333. Tym niemniej pełnomocnik wyraźnie sprzy-
jał praktyce duszpasterstwa wyjazdowego, prowadzonego dość 
powszechnie przez duchowieństwo niemieckie. Za jego wiedzą 
i pozwoleniem, z wystawionymi przez niego specjalnymi dokumen-
tami, latem i jesienią 1947 roku następujący księża katoliccy i pa-
storzy luterańscy wyjeżdżali do różnych miejscowości Obwodu Ka-
liningradzkiego: Paul Hoppe – minimum dwa razy do Proku Eylau 
i Mülchausen ( jeden raz z trzynastoletnim ministrantem Lotarem), 
do Rauschen, Neukurhen (Pioniersk), Insterburg (z Lotarem), Heili-
genbeil i Patersort (Bieregowoje koło Ładuszkina) wraz z księdzem 
Hippelem334. Także ks. I Norda wyjeżdżał do Rauschen335. Pastor 
H. Linck wielokrotnie jeździł do Neplecken (przedmieście Swietło-
gorska – Charkowskoje), dwa razy do Gilge (Matrosowo) Zimmer-
bude, Peyse i jeden raz do Cranz (Zielonogradsk)336. G. Zeebo dwu-
krotnie jeździł do Kranz i jeden raz do Хайдекруг (chodzi tu chyba 
o miejscowość Heydekrug – miejscowość Ŝylute, na terytorium 
Litwy lub o Grossheidekrug – miejscowość Wzmorie w Guriew-
skim rejonie337. P. Kaufmann jeździł do Tylży, do „Mülchausen” (są-
dząc po istnieniu kościoła w wiosce będzie to Mehlauken – Zalesie 
w Poleskim rejonie, a być może było to Mülchausen), Cranz, Sarkau 
(Leśny w Zielonogradskim rojenie), Rossitten (osiedle Rybyczyj na 
Półwyspie Kurońskim)338. 

Wypełniając zadania związane z „przestrzeganiem praworząd-
ności” przez niemieckie wspólnoty religijne, pełnomocnik często 
zajmował się problemami zupełnie niezwiązanymi z ich życiem 
kościelnym. Pomagał Niemcom w procesie zwracania zagarnianego 
majątku. W wyniku jego działań katolickim kapłanom i siostrom za-

333 Tamże, Л.-17. О содействии Глазких предотвращению пребытия пра-
вославного духовенства в Область.

334 Tamże, Оп.2.Д.9.Л.1-5,9,10. А. Глазких не препятствовал немецкому 
духовенству перемещаться по Области.

335 Tamże, Л.-7.
336 Tamże, Д.1.Л.76,81,85,93,95; H. Linck, Koenigsberg 1945–1948, s. 114.
337 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.1.Л.-77,83,88,92.
338 Tamże, Л.-87,91.
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konnym ze zgromadzenia św. Elżbiety zwrócono prawie tysiąc zna-
cjonalizowanych przez władze szpitalne przedmiotów kultu i rzeczy 
osobistych339. A. I. Głazkich zdołał uporządkować sprawy związane 
z zaopatrzeniem w żywność duchowieństwa i personelu pomocni-
czego w parafi ach. Mamy informacje, że niektórzy luteranie otrzy-
mali za mało kartek na chleb i produkty żywnościowe. Zostało to 
spowodowane kłopotami organizacyjnymi. Obwód Kaliningradzki 
przechodził bowiem na zupełnie nowy, radziecki, system zarządza-
nia, stąd nie wszystko mogło być od razu dopięte340. Oprócz tego 
wyjaśniło się, że katolicy otrzymują kartki na chleb według norm ro-
botniczych, a luteranie według norm urzędniczych – o 100 gramów 
mniejsze. Ponadto wystąpiły opóźnienia w wydawaniu kartek dla lu-
teranów. Głazkich odbudował sprawiedliwość. Luteranie otrzymali 
zaległe przydziały. Odtąd opóźnień w wydawaniu kartek na produk-
ty żywnościowe nie było. Obie konfesje zostały zrównane w zaopa-
trzeniu w produkty żywnościowe, katolicy otrzymali bowiem normy 
urzędnicze341. Kaliningradzki urzędnik do spraw religii próbował 
„uregulować” sprawę płacenia podatków przez niemieckie ducho-
wieństwo342. W sytuacji, kiedy ofi ary parafi an były bardzo skromne 
i głównym źródłem fi zycznego przetrwania osób duchownych były 
kartki żywnościowe, próba obłożenia tych duchownych podatkiem 
była zupełnie niezrozumiała, chociaż takie działanie było podykto-
wane prawem radzieckim. Zresztą Głazkich nie powracał do tego 
tematu, mając świadomość realnej sytuacji. 

Na równi z organizacyjno-prawną reglamentacją działalności 
niemieckich wspólnot wyznaniowych przed Pełnomocnikiem stało 

339 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.12.Л.87-9. О содействии А. Глазких в возвраще-
нии предметов культа и личных вещей священникам и монахиням из наци-
онализированных госпиталей.

340 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области. 1945–1955 гг., s. 171.

341 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.37.-2.Д.5,6. А. Глазких урегулировал нерав-
номерное распределение хлеба между католиками и лютеранами.

342 ГАКО. Ф.246.Oп.1.Д.3.Л.1-5. Попытка А. Глазких приобщить немец-
ких духовных к выплате налогов.
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jeszcze inne ważne zadanie. Chodziło o stworzenie „normalnych – 
służbowych relacji” między władzą a ludnością niemiecką. Można 
postawić pytanie: czy Głazkich był w stanie osiągnąć taki sukces? 
Bez wątpienia tak. Do takiego wniosku przekonują nas liczne fakty, 
na przykład środki administracyjnego przeciwdziałania w stosunku 
do nieprzestrzegania prawa były podejmowane przez niego bardzo 
rzadko. Częste, cotygodniowe spotkania z duchownymi starał się on 
prowadzić w bardzo przyjaznej atmosferze343. Pisze o tym we wspo-
mnieniach H. Linck. W jednym z brulionowych zapisów A. Głazkich 
z przyjemnością zaznaczył: „W dniu 28 sierpnia byli u mnie Hoppe, 
Norda i Jansch. Hoppe po prostu był, ...żeby zobaczyć się. Obiecał 
w swoich kazaniach wzywać Niemców do lepszej pracy”344.

6. Deportacja ludności niemieckiej 
    i likwidacja struktur Kościoła katolickiego

Na konferencji poczdamskiej, latem 1945 roku, podczas omawia-
nia problemów terytorialnych w powojennej Europie Wschod-

niej, omawiano również problem deportacji Niemców. Dotyczył on 
tych krajów, na terenie których znalazły się dawne ziemie niemie-
ckie, zamieszkiwane przez ludność niemiecką: Polska, Czechosło-
wacja i inne. Problem ten dotyczył kilku milionów ludzi. Sojusz-
nicy określili zasady i terminy deportacji. Kierownictwo nad tym 
procesem zostało powierzone specjalnej Kontrolnej Radzie w Niem-
czech. Jednakże na konferencji poczdamskiej nie zajmowano się 
problemem statusu tych Niemców, którzy zamieszkiwali Königsberg 
i cały region włączony w granice ZSRROKU. Stalin dawał do zro-
zumienia, że z miejscowej ludności tam prawie nikt nie został. So-
jusznicy zaś nie za bardzo interesowali się tym problemem i nie-

343 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в сер. 1945–1955 гг., s. 174.

344 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.12.Л.-16.об; H. Linck, Koenigsberg 1945–1948, 
s. 147. Записи А. Глазких о встрече с немецким духовенством.
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szczególnie uporczywie dociekali prawdy. W ten sposób dziesiątki 
tysięcy, a może nawet ponad sto tysięcy niemieckich obywateli, któ-
rzy w wyniku wojny znaleźli się w północno-wschodniej części Prus 
wypadło ze sfery zainteresowania porozumień poczdamskich. Tych 
ludzi nie dotyczyło prawo repatriacyjne. Strona Radziecka nie miała 
w tej dziedzinie żadnych zobowiązań, nie musiała udzielać sojuszni-
kom informacji o liczebności Niemców ani żadnych innych danych, 
zwłaszcza dotyczących terminów i zasad deportacji. Los niemieckiej 
ludności całkowicie zależał od nowej administracji, przede wszyst-
kim od radzieckiego kierownictwa, a nawet osobiście od Stalina345. 
Czasami można odnieść wrażenie, że władza radziecka również nie 
zawsze miała jednoznaczne koncepcje związane z obecnością tylu 
Niemców na nowej rosyjskiej ziemi. Pojawiają się tu pewne sprzecz-
ności. Po pierwsze, szczytne zamiary rządu radzieckiego o humani-
tarnym stosunku do ludności niemieckiej odchodzą na drugi plan, 
najważniejsze stają się stosunki między Niemcami i przesiedleńca-
mi radzieckimi. Formowały się one przez dwa lata. Wiele kontak-
tów było związanych z religijną sferą życia. Były to wspólne mod-
litwy, chrzty ludzi radzieckich w niemieckich kościołach, mnożyły 
się przykłady małżeństw mieszanych. Pojawiały się też przykłady 
innych kontaktów międzyludzkich. Relacje te były jednoznacznie 
negatywnie traktowane przez władze radziecką. W dniu 1 listopada 
1947 roku na Pierwszej Sławskiej Rejonowej Konferencji Partyjnej 
Obwodu Kaliningradzkiego naczelnik wydziału rejonowego Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego towarzysz Babuszkin stwier-
dził: „Nasi ludzie rosyjscy czasami wstępują w intymne związki 
z niemieckimi kobietami. Przez to pozwalają Niemcom na realizację 
swoich brudnych dzieł. Tacy ludzie u nas traktowani są jako zwykli 
zdrajcy Ojczyzny. Na przykład obywatel radziecki na trzeciej działce 
w miejscowości Demkin współżyje z Niemką. Komendant Komitetu 
wykonawczego w Stucken (Jasnopolanka) żyje z Niemką. Niektórzy 
po prosu przychodzili do Urzędu Stanu Cywilnego i prosili o reje-

345 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев, ред. Ю. В. Кос-
тяшов, s. 286–287.
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strację ich małżeństwa. Teraz, kiedy my przygotowujemy deportację 
całej ludności niemieckiej, oni jak nigdy mogą narobić nam różnych 
świństw. Oni uważają, że przyszedł czas, kiedy można uniknąć od-
powiedzialności. Ci ludzie są winni wielkich szkód naniesionych na 
ludność radziecką”346.

Potwierdzeniem tego, że Niemcy nie podlegali prawu repatriacji, 
jest tajne zarządzenie Nr 0383. WH. Nr 0492 z dnia 18 stycznia 1946 
roku. Były to początki formowania się Obwodu Kaliningradzkiego. 
W tym zarządzeniu pochodzącym od zastępcy Pełnomocnika Rady 
Komisarzy Narodowych ZSRR do spraw repatriacji generał lejtnant 
Gołubiew zwraca się do naczelnika Zarządu Obywatelskiego Szcze-
gólnego Okręgu Wojskowego generała majora Guzija. Mówi się tu 
o wszystkich cudzoziemcach podlegających repatriacji i o porządku 
ich wysyłania:

1. Polaków koniecznie należy kierować do ich ojczyzny.
2. Wszystkich cudzoziemców narodowości zachodnio-europejskich 

(Amerykanów, Anglików, Duńczyków, Francuzów, Belgów, Ho-
lendrów, Luksemburczyków, Włochów i Czechosłowaków) wy-
słać do Frankfurtu nad Odrą i tam przekazać ich naszemu przed-
stawicielowi.

3. Rumunów, Bułgarów, Węgrów, Greków, Austriaków, Jugosłowian 
koniecznie należy kierować do obozu Nr 196 w mieście Odessa 
(Lusdowrf).

Wszyscy cudzoziemcy wysłani przez was do miejsc przezna-
czenia powinni być transportowani pod nadzorem osoby odpowie-
dzialnej. Powinien on mieć przy sobie listę podróżnych sporządzoną 
przez wasze biuro. Zabezpieczyć podróżnych na drogę produktami 
żywnościowymi zgodnie z normą nr 2 naszego prawa. O wszystkich 
wypadkach transportu ludności proszę mnie informować”347. Jak 

346 ЦХИДНИКО. Ф.47.Оп.1.Д.1.Л.35-36,37. О различного рода контак-
тах между немцами и советскими переселенцами и негативная оценка со-
ветской власти данного явления.

347 ГАКО. Ф.332.Оп.2.Д.3.Л.-9. О репатриации американцев и европейс-
ких народов за исключением немцев.
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wyraźnie widzimy w tych zarządzeniach nie ma mowy o ludności 
niemieckiej.

Możemy tu postawić pytanie: o ile zarządzenie o ogólnej repa-
triacji było wydane stosunkowo szybko, to dlaczego odkładano de-
portację ludności niemieckiej? Przedstawiana jest następująca teza: 
odroczenie na ponad dwa lata deportacji Niemców było podyktowa-
ne przede wszystkim względami praktycznymi.
1. Przemieszczenie dziesiątek tysięcy ludzi na dość dużą odległość 

wymagało dokładnego przygotowania.
2. Masowe przesiedlanie Niemców w tym czasie mogło wzbudzić 

niepotrzebne zainteresowanie Zachodu problemem Prus Wschod-
nich.

3. Problem ostatecznego uregulowania granic nie był jeszcze zakoń-
czony. Odkładano go do postanowień konferencji pokojowej.

4. Ponadto możemy przypuszczać, że władza radziecka zamierzała 
wykorzystać pracę i doświadczenia ludności niemieckiej w rekon-
strukcji i obsłudze różnych urządzeń i zakładów przemysłowych. 
Ponadto potrzebna była siła robocza do porządkowania rozwalo-
nych miast i wiele rąk do pracy w rolnictwie. Szybkie zaś zasied-
lenie tych ziem nowymi ludźmi było niemożliwe348.
W latach 1946–1947 jednak znaczna grupa ludzi z terenów 

Związku Radzieckiego osiedliła się w Obwodzie Kaliningradzkim. 
Wtedy dopiero stawała się realna sprawa deportacji ludności nie-
mieckiej. Była ona możliwa dzięki dwóm tajnym postanowieniom 
podpisanym przez samego Stalina w dniu 11 października 1947 roku 
i 15 lutego 1948 roku.

Przesiedlenie Niemców do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niem-
czech zostało rozłożone na trzy etapy: pierwszy – późną jesienią 1947 
roku, drugi wiosną 1948 roku i trzeci etap to jesień 1948 roku.

Oprócz dokumentów decyzyjnych Stalina istniało jeszcze ściśle 
tajne postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych ZSRR S. Kru-
głowa z dnia 14 października 1947 roku skierowane do Naczelnika 

348 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев, ред. Ю. В. Кос-
тяшов, s. 287–288.
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Urzędu Spraw Wewnętrznych dla Obwodu Kaliningradzkiego gene-
rała-majora Demina w którym napisał: 
1. Przesiedlić w 1947 roku z Obwodu Kaliningradzkiego do Radzie-

ckiej Strefy Okupacyjnej Niemiec 30 tysięcy Niemców, z nich 
10 tysięcy osób – w październiku i 20 tysięcy osób w listopadzie 
1947 roku;

2. W pierwszej kolejności przesiedleniu podlegają Niemcy zamiesz-
kujący miasto Bałtyjsk i okręg wybrzeża Morza Bałtyckiego. 
Z innych zaś rejonów Obwodu w pierwszej kolejności – Niemcy 
niezdolni do pracy, ci, którzy nie są zajęci sprawami społecznymi 
i pożyteczną pracą, niemieckie dzieci znajdujące się w sierociń-
cach i starzy ludzie przebywający w domach dla inwalidów;

3. Zezwalamy przesiedlanym Niemcom zabrać ze sobą osobisty ma-
jątek o wadze do 300 kilogramów na jedną rodzinę. Wywozowi 
nie podlegają przedmioty wartościowe, których wywóz jest za-
broniony przez prawo celne349;

4. Przesiedlanych Niemców zabezpieczać suchym prowiantem na 
drogę, a także zabezpieczyć im obsługę medyczną. Odpowie-
dzialność za sprawy organizacyjne przesiedlenia spoczywa na 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. 
Pierwszy transport z Niemcami z Kaliningradu wyjechał w dniu 

22 października 1947 roku. Niestety, bardzo wiele materiałów do-
tyczących tej sprawy i w czasach radzieckich, i obecnie jest jeszcze 
utajnionych. Nam udało się wyjaśnić, że oprócz Urzędu Spraw We-
wnętrznych sprawą deportacji zajmowało się również wojsko. Do po-
mocy byli angażowani również cywile. W poszczególnych okręgach 
powstawały specjalne komisje do spraw przesiedleń. Ich członkowie 
sporządzali i uściślali listy Niemców. Prowadzili także działania in-
formacyjne. Ludzie wyznaczeni do przesiedlenia zwykle dowiadywali 
się o tym kilka dni wcześniej, aby mogli się przygotować do wyjaz-
du. Zdarzało się, że ludzie dowiadywali się o wyjeździe w ostatniej 

349 ГАРФ. Ф.9401с.Оп.12.Д.229.Л.104. Постановление министра внут-
ренних дел С. Круглова от 14.10.1947 г. о депортации немцев из Области 
в Германию.
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chwili. Jedna z radzieckich pracownic zakładu odzieżowego w Bał-
tyjsku, – Tatjana Mulikowa tak wspomina: „To było w czterdziestym 
ósmym roku. My wszystkie przyszłyśmy do pracy, a Niemców nie 
ma. Wtedy w ciągu jednej nocy całą niemiecką ludność popędzono do 
Niemiec. Przez jedną noc – jak zdmuchnęło wiatrem350. 

Dysponujemy statystyką streszczonych materiałów pierwszego 
etapu deportacji ludności niemieckiej z Obwodu Kaliningradzkie-
go do Radzieckiej Strefy Okupacyjnej Niemiec: Początek zada-
nia – październik 1947 roku. Zakończenie – listopad 1947 roku.

Nr
Numer 

transportu
Ilość wagonów

Krótka treść dokumentów
Nazwisko naczelnika transportu

Numery
stron Wysłanie Ilość 

osób

Ilość 
dzieci 
sierot

1 97860
52 wagony

Spisy deportowanych. Raporty 
i akty o przekazaniu transportu 

przez komendanta radzieckiego dla 
administracji niemieckiej.

Naczelnik transportu:
Major Płatin

1–65 23 października 
1947 roku 1968 -

2 97861
50 wagonów

Naczelnik transportu:
Starszy Leitnant

Titow
66–137 25 października

1947 roku 2304 –

3 97862
50 wagonów

Naczelnik transportu
Podpułkownik

Kandaurow
137–204 27 października

1948 roku 2752 2352

4 97862
50 wagonów

Naczelnik transportu
Major Awdiejew 205–269 29 października

1947 roku 2327

1 Transport Nr 5 Lista deportowanych 12.11.1947 roku 2410 2410
2 Transport Nr 6 Lista deportowanych 14.11.1947 roku 1223 807

Na dokumentach umieszczone są pieczęcie herbowe radzieckiego 
dowództwa. Także niemieckiej stacji kolejowej miasta Bitterfeld351.

350 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев, ред. Ю. В. Кос-
тяшов, s. 292.

351 Государственный архив УМВД Калининградской области. Ф.48.
Оп.1.Д.16. Ф.48.Оп.2.Д.34. Гриф «совершенно секретно». Статистика о пер-
вом этапе депортации немцев из Области.
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Jest rzeczą naturalną, że w czasie deportacji brano pod uwagę tyl-
ko przynależność narodową ludzi wywożonych do Niemiec, dlatego 
z tych dokumentów nie jesteśmy w stanie prześledzić poszczegól-
nych grup konfesyjnych czy duchowieństwa. Tym niemniej, udało 
się odnaleźć niektóre dokumenty pozwalające zorientować się, jakie 
były nastroje wśród osób duchownych w te trudne dni. W pierw-
szej kolejności wyjechały niektóre diakonisy, siostry zakonne i kilku 
przedstawicieli osób duchownych. 
1. Spośród katolików: księża – Hoppe, Danowski, Schrade, Nis-

wand.
2. Od protestantów: pastorzy – Leitner, Stachowiec i kilku pomocni-

ków pastorów.
Siostry zakonne traktowały wyjazd „jako święto – ubierając się 

w tym celu w odzież paradną”352. „Pozostające w Kaliningradzie du-
chowieństwo znajdowało się w stanie przygnębienia”353. Luteranie, 
obawiając się możliwości zatrzymania deportacji, na różne sposoby 
próbowali nie dopuścić do wyboru nowych pastorów w miejsce za-
ginionych. Nie wybierano nawet pomocników pastorów. A. Głaz-
kich pisał do Moskwy: „W miejsce duchownych luteranie wybierają 
spośród siebie każdego, kto chociażby jest w stanie czytać ewange-
lię”354. Katolickie wspólnoty wybrały nowego „starszego” kapłana, 
w styczniu 1948 roku. Został nim ks. K. Altman355. Do pomocy w pa-
rafi ach Probstei, św. Adalberta i św. Józefa A. Głazkich zrejestrował 
kilku duchownych. Wcześniej byli oni zarejestrowani jako stróże 
lub w ogóle nie znajdowali się w spisach pełnomocnika. Byli to: 
ks. H. Kleinen, ks. W. Hippel, ks. Oskar Bader, i ks. Franc Pietrek.
• Ks. Oskar Bader urodził się w 1902 roku. Uczył się na wydzia-
łach fi lozofi i i teologii uniwersytetów w Monachium i Wiedniu. 
352 ГАКО.Ф.246.Оп.1.Д.5.Л.3. О выезде из Области в Германию священ-

ников и монахинь.
353 Tamże.
354 Tamże, Оп.3.Д.8.Л.185. А. Глазких о опасении лютеран, что произой-

дет задержка их депортации.
355 Tamże, Оп.2.Д.3.Л.5. О новом «старшем» католическом священнике.

KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA TLE INNYCH WYZNAŃ CHRZEŚCIJAŃSKICH...
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Wyświęcony na kapłana w 1938 roku. W Prusach Wschodnich 
pracował od 1941 roku;

• Ks. Franc Pietrek urodził się w 1903 roku. Ukończył wydział te-
ologiczny we Wrocławiu. Jako kapłan pracował w różnych mia-
stach Śląska. Od 1943 roku pracuje w Prusach Wschodnich356.
Pragniemy zacytować ostatnią prośbę ks. K. Altmana skierowa-

ną do Pełnomocnika do spraw Religii Obwodu Kaliningradzkiego 
A. Głazkich:

„W naszych kościołach w każdą niedziele powinny być cele-
browane po dwa nabożeństwa, w związku z tym, że wierni Obwo-
du mieszkają daleko. Ponadto należy pamiętać, że niektórzy lu-
dzie ze względu na pracę nie mają wolnych niedziel i świąt. Nasi 
wierni wiedzą, że w Kaliningradzie jest wielu kapłanów. Nie mogą 
oni jednak zrozumieć, dlaczego nie są celebrowane częstsze na-
bożeństwa. Jesteśmy przekonani o tym, że władza radziecka jest 
zainteresowana tym, aby ludność niemiecka Kaliningradu miała 
zaspokojone potrzeby duchowe. A satysfakcja w rozumieniu reli-
gijnym ma największe znaczenie. Wierzący wiedzą, że konstytucja 
radziecka gwarantuje wolność religii. Będą oni bardzo zadowoleni 
i wdzięczni, gdy ich prośby będą spełnione. Gdy natomiast przyj-
dzie czas ich wyjazdu do Niemiec, to pojadą oni z najlepszymi 
wrażeniami”357.

Już w pierwszym kwartale 1948 roku zostali deportowani wszy-
scy niemieccy duchowni, diakonisy, siostry zakonne i pomocnicy 
kościelni. Zarejestrowane wspólnoty religijne – katolików, lutera-
nów i baptystów, rozpadły się358.

A. Głazkich w tym czasie znajdował się w Moskwie, gdzie otrzy-
mał nowe wskazania dotyczące dalszej pracy „w związku z nową 

356 Tamże, Л.-20,35-36. А. Глазких – регистрация трех католических свя-
щенников.

357 Tamże Л.-3. Просьба католического священника К. Альмано к А. Глаз-
ких.

358 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.5.Л.35-39. Всвязи с депортацией все зарегист-
рированные общины католиков и протестантов Области перестали сущес-
твовать.
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sytuacją”359. Prawdopodobnie, opisane w poprzednim rozdziale, 
spotkanie pełnomocnika z ks. Hoppe, ks. Norda i ks. Jansch, które 
odbyło się w dniu 28 sierpnia 1947 roku, było ich ostatnim, ponie-
waż przypuszczalnie Księża Hoppe, Norda i Jansch byli deportowani 
w październiku i listopadzie 1947 roku. Po ostatnich deportacjach na 
początku 1948 roku możemy stwierdzić, że Kościół katolicki prze-
stał ofi cjalnie istnieć na ziemi kaliningradzkiej.

359 Tamże, Л.-13. Новые указания московского руководства для А. Глаз-
ких.
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ROZDZIAŁ III

Przejawy życia religijnego 
w Obwodzie Kaliningradzkim 

w latach 1950–1991





1. Narodowa i religijna struktura ludności 
    Obwodu Kaliningradzkiego 
    po deportacji ludności niemieckiej 

Dla rozpoznania problemów związanych z religijnością w okresie 
programowej ateizacji, szczególnie w Obwodzie Kaliningradz-

kim, musimy zwrócić uwagę na kilka ważnych czynników. Prze-
de wszystkim sama specyfi ka tego regionu nie pozwala rozpatrzyć 
powyższego problemu w kontekście innych Republik i Obwodów 
ZSRROKU. Jedynie w jakimś stopniu tę sytuację można porówny-
wać z południowym Sachalinem. Istnieje podobieństwo politycznej 
przynależności tego terytorium do ZSRROKU. Przyłączenie połu-
dniowego Sachalinu do Kraju Rad to także rezultat II wojny świa-
towej. Jednak trudno to porównywać z Obwodem Kaliningradzkim, 
gdy chodzi o badany temat życia religijnego. W naszym regionie 
była zupełnie inna sytuacja. Znajdowała się tu baza religijna, zostali 
bowiem ludzie, dla których praktyki religijne były czymś zupełnie 
normalnym. Tu były świątynie, do których ludzie byli przyzwycza-
jeni i jakby zrośnięci z nimi. Na początku był zupełnie inny stosunek 
ateistycznej władzy radzieckiej do spraw religijnych niż w innych 
rejonach Związku Radzieckiego. Tu element religijny wśród Niem-
ców służył władzy radzieckiej. Później jednak, gdy Niemców już nie 
było, sytuacja zupełnie się zmieniła. Jednak jednoznacznie stwier-
dzamy, że wraz z deportacją Niemców nie zakończyło się defi nityw-
nie życie religijne na tym terytorium. 

Dla zweryfi kowania tej tezy musimy prześledzić charakterystykę 
struktury religijnej radzieckich przesiedleńców. Tu jednak spotykamy 
się z ważnym problemem. Polega on na tym, że w czasach Związku 
Radzieckiego w statystykach demografi cznych sprawy religijne były 
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bardzo słabym rozdziałem. Ponadto należy dodać, że statystyka re-
gularnie podlegała różnego rodzaju korektom i po prostu falsyfi kacji. 
Jedyną próbą zbadania religijnej struktury społeczeństwa w Związ-
ku Radzieckim był „wybrakowany” spis ludności w 1937 roku1. 
W wyniku tego spisu okazało się, że w ZSRR, kolebce ateizmu, jest 
tylko 42,3% ateistów. Tak naprawdę niewierzących naliczono jesz-
cze mniej niż pokazywały ofi cjalne rezultaty. Urzędnicy Wydziałów 
Planowania ZSRR stwierdzili, że w całym kraju była prowadzona 
żywiołowa agitacja, aby obywatele szczerze ukazali własny stosu-
nek do religii. Wielu miało nadzieję, że w związku z tym zmięknie 
ateistyczny kurs polityki. Zauważono także inną agitację, nawołu-
jącą obywateli, aby nie brali udziału w spisie. Z drugiej strony spo-
dziewano się nasilonego ataku na religię. Ateiści nie mieli żadnej 
podstawy do tego, aby umieszczać siebie w grupach jakiejkolwiek 
religii. Wierzący zaś mieli bardzo poważne obawy, czy zapisanie się 
jako religijny nie będzie miało negatywnego znaczenia w przyszło-
ści2. Niewykluczone, że właśnie ten wskaźnik okazał się kluczowym 
motywem uznania spisu jako dywersji „wrogów narodu”3.

Dopiero w latach sześćdziesiątych pracownicy Naukowego In-
stytutu Ateizmu w Akademii Nauk Społecznych przy Komitecie 
Centralnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego zaczęli 
na nowo zajmować się statystyką religijności i przynależności do 
różnych grup religijnych. Region Kaliningradzki pozostał poza po-
lem zainteresowania uczonych ateistów, dlatego do analizy struk-
tury religijnej jego ludności brakuje nam materiałów naukowych. 
Nie możemy nawet używać bardzo spornej metody interpolacji 
późniejszych ocen poprzedniego okresu4. W archiwach Instytutu 

1 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в 1945–1955 гг., s. 116.

2 В. Б. Жиромская, Демографическая история России в 1930-е гг. Взгляд 
в неизвестное, М. 2001, s. 205–217.

3 В. А. Алексеев, «Штурм небес» отменяется? Критические очерки по 
истории борьбы с религией в СССР, М-92, s. 143.

4 РГАСПИ. Ф.606.Оп.1,4. Сотрудники Института Научного Атеизма во-
зобновили занятия конфессиональной статистикой в 60-х гг.

ROZDZIAŁ III



215

Ateizmu Naukowego nie znajdujemy żadnych materiałów dotyczą-
cych religijności w Obwodzie Kaliningradzkim. Być może można 
to tłumaczyć tym, że w Kaliningradzie nie było oddziału tego In-
stytutu. Jednakże jakiś sposób rozwiązania tego problemu istnieje. 
W tym wypadku możemy oprzeć się na pracy badawczej pracow-
nika Państwowego Uniwersytetu Kaliningradzkiego E. A. Masło-
wa. Dowodzi on, że struktura demografi czna Obwodu składała się 
z różnych potoków migracyjnych. Te potoki płynęły z różnych te-
rytoriów, posiadających swoje tradycje religijne. Ilość otwartych 
świątyń, klasztorów, próśb o rejestrację wspólnot kościelnych wy-
raźnie świadczy o stosunku miejscowej ludności do wiary. Pokazuje 
to również przynależność tej społeczności do konkretnej religii czy 
wyznania. W latach czterdziestych i na początku lat pięćdziesią-
tych było to traktowane jako pośrednie oznaki religijności w okre-
sie pełnej ateizacji. Religijna struktura Obwodu Kaliningradzkiego 
składała się z takich regionalnych komponentów. Są one miarodaj-
ne tylko wtedy, gdy przesiedleńcy byli typowymi przedstawiciela-
mi swojej małej ojczyzny5.

W takim wypadku metodyka rozwiązania problemu sprowadza 
się do określenia podstawowych źródeł terytorialnych migracji do 
Obwodu Kaliningradzkiego. Należy tu zwrócić szczególną uwagę, 
na ile przesiedleńcy w poprzednim miejscu zamieszkania byli rdzen-
nymi obywatelami. Ponadto należy określić charakterystyki wyzna-
niowo-religijne i poziom religijności tych regionów.

W najnowszej historiografi i spotykamy i prostsze metody okre-
ślenia religijnej struktury ludności ZSRROKU. Na przykład w fun-
damentalnym dziele pracowników Instytutu Rosyjskiej Akademii 
Nauk widzimy próbę charakterystyki składu religijnego europejskiej 
części Rosji w 1989 roku. Użyto tu metody tradycyjnej (przedre-
wolucyjnej), według której religijność zależy od przynależności do 
etnicznej – regionalnej grupy6.

5 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в середине 1945–1955 гг., s. 117.

6 Город и деревня в Европейской России. Материалы Международной 
научной конференции, Владивосток 2000, s. 452.
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Idąc dalej, przedstawiamy rezultaty Wszechzwiązkowego Spisu 
Ludności z 1959 roku. Narodowe uwarstwienie Obwodu Kalinin-
gradzkiego powtarza hierarchię republik, z których przybyli prze-
siedleńcy w 1946 do 1953 roku:

Największe grupy etniczne przedstawiają się w następujący 
sposób:

1. Rosjanie – 77,6%
2. Białorusini – 9,4%
3. Ukraińcy – 5,9 %
4. Litwini – 3,5 %7.

Przez lata ateistycznej władzy radzieckiej w sposób bardzo istot-
ny zmieniła się struktura religijna Rosji. Interesującym wydaje się 
zapoznanie ze statystykami dotyczącymi rosyjskiej religijności przed 
rewolucją. Zwracamy szczególną uwagę na te regiony Rosji, z któ-
rych przyjechało do Obwodu Kaliningradzkiego najwięcej przesied-
leńców. 

Według spisu z roku 1897 ilość prawosławnych w tych guber-
niach była następująca:

1. Moskiewska – 93,8%
2. Sankt – Petersburska 82,1%
3. Smoleńska – 97,1%
4. Niżnogorodzka – 91,6%
5. Tambowska – 98,6%
6. Kurska – 98,7%. 

W przybliżeniu podobne dane ukazywane są dla przesiedleńców 
z Białorusi i Ukrainy. (My mamy co do tego ogromne wątpliwości).

Najmniej prawosławnych było w guberniach nadbałtyckich:
1. Wileńska – 26,1% 
2. Kurlandzka – 3,8%
3. Kowieńska – 3%.

7 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г., РСФСР, М. 1963, 
s. 312.
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W tych guberniach dominowała wiara katolicka i protestancka. 
Ponadto dużą grupę religijną na tych ziemiach stanowili Żydzi8.

Pokazując problem religijności w czasie pełnej ateizacji na tere-
nie Obwodu Kaliningradzkiego, musimy zwrócić uwagę na bardzo 
ważne elementy. Litwa, Łotwa, Zachodnia Ukraina i Zachodnia 
Białoruś weszły w skład państwa radzieckiego dopiero po II woj-
nie światowej. Pamiętamy, że Litwa to kraj tradycyjnie katolicki 
z reprezentacją protestantów i Żydów. Łotwa, Zachodnia Ukraina 
i Zachodnia Białoruś to kraje o wysokim wskaźniku wyznania ka-
tolickiego. Pamiętamy, że w czasie zasiedlania Obwodu Kalinin-
gradzkiego w latach 1948 do 1953 spośród tych, którzy przejechali 
z Ukrainy, to 20% przesiedleńców pochodziło z zachodnich czę-
ści tej Republiki. Jeśli chodzi o Białoruś, aż 40% przesiedleńców 
było z rejonów zachodnich. Ci ludzie do tej pory nie doświadczyli 
w takiej mierze niszczycielskiej polityki wojującego ateizmu. Wy-
mienione regiony na równi z Mołdawią (0,38%) wszystkich prze-
siedleńców do Obwodu Kaliningradzkiego w latach 1948–1953) 
i Estonią (0,63%) posiadali najwyższy poziom religijności wnie-
sionej na terytorium ZSRR w ostatnich czasach, zwłaszcza na teren 
omawianego przez nas regionu9.

Tu pragniemy zwrócić uwagę na bardzo ważną okoliczność. Wy-
daje się, że urzędnicy czasami zupełnie nie radzili sobie z obiek-
tywną oceną sytuacji i zachodzących zjawisk. Mamy przykłady, gdy 
próbowano udowodnić wpływ faszyzmu na wzrost religijności naro-
du. Może chodziło u usprawiedliwienie braku sukcesów w ateizacji 
programówek. Przyjrzyjmy się sprawozdaniu Rady do spraw Religii 
przesłanemu w 1955 roku do rządu ZSRR: „Gdy weźmiemy pod 
uwagę dyslokację kultów religijnych w przekroju republikańskim, 
to widzimy, że ponad 4/5 działających na terenie ZSRR obiektów 
sakralnych przypada na te okręgi, które były tymczasowo okupo-
wane przez hitlerowców (Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina), a także 

8 Государственно-церковные отношения в России (Опыт прошлого 
и современное состояние), Минск 1996, s. 235–237.

9 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в середине 1945–1955 гг., s. 122.
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na te regiony Związku Radzieckiego, gdzie stosunkowo niedawno 
była zainstalowana władza radziecka10. W Radzie do Spraw Rosyj-
skiego Kościoła Prawosławnego te problemy podlegały specjalnym 
zainteresowaniom i obliczeniom statystycznym. Interesowano się 
nimi jako nietypowymi administracyjno-terytorialnymi subiekta-
mi kraju11. Z trudnych do zrozumienia względów do dzisiaj wielu 
rosyjskich badaczy promuje tezę o wielkim wpływie czynnika fa-
szystowskiego na wzrost religijnej samoświadomości na okupowa-
nych ziemiach. Jako kolejny przykład może posłużyć następujące 
stwierdzenie: „Wschodnie ziemie Ukrainy i Białoruś, a także trochę 
mniej niż połowa rosyjskich obwodów, znajdowały się w strefi e peł-
nej lub częściowej niemieckiej okupacji. Mieszkańcy tych okręgów 
byli głównymi przedstawicielami przesiedleńców do Obwodu Ka-
liningradzkiego. Miejscowa ludność miała szczególnie silne bodź-
ce pomagające w budzeniu świadomości religijnej. Te bodźce były 
wzmacniane przedsięwzięciami faszystów zmierzających do odro-
dzenia życia religijnego; „ujarzmionych przez Żydów i komunistów 
Słowian”. Działania nazistów, które można wyjaśnić tylko propa-
gandowymi celami, obiektywnie doprowadziły do dostrzegalnego 
wzrostu religijności. Patrząc na liczebność otwartych świątyń, ich 
parafi an i innych wskaźników, dostrzegamy, że te okręgi przewyż-
szały analogiczne zjawiska na tradycyjnym terenie państwa radzie-
ckiego12. Autorzy ci być może nie wiedzieli, że cała tak zwana Ukrai-
na Zachodnia i Białoruś Zachodnia, a także Litwa, Łotwa i inne, 
to tereny, gdzie przed wojną była Polska, to ziemie zamieszkiwa-
ne przez bardzo religijnych ludzi (jeszcze przed wkroczeniem wojsk 
niemieckich).

Bardzo trudno ocenić obiektywnie przynależność religijną miesz-
kańców Obwodu Kaliningradzkiego pochodzących z tak zróżnicowa-
nych terytoriów. Wielu autorów uważa, że przesiedleńcy pochodzili 

10 ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.68.Л.-174. О степени религиозности населения 
в различных частях СССР.

11 Tamże, Оп.2.Д.71,81,87,96,103.
12 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-

ласти в середине 1945–1955 гг., s. 123.
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przeważnie z prawosławnych terytoriów. Powszechnie, bowiem mó-
wiło się, że ten teren zasiedlany jest przez Rosjan. Chyba zapominano 
czasami również o tym, że sama Rosja to kraj niejednorodny religij-
nie i kulturowo. Idąc takim tokiem myślenia, wydaje się koniecznym 
prześledzenie ilościowego składu ateistów i ludzi deklarujących się 
jako areligijnych. Istnieje przekonanie, że ilość ateistów wśród prze-
siedleńców odpowiadała średniemu poziomowi Rosyjskiej Federa-
cyjnej Republiki Radzieckiej. Jak już wspomnieliśmy, trudno nam 
oceniać takie dane obiektywnie, przede wszystkim ze względu na 
nieobiektywność spisu ludności z 1937 roku. Ponadto wielu badaczy 
uważa, że w końcu lat 40. i na początku lat 50-tych ilość ateistów 
była niższa niż nawet ukazał to spis ludności z 1937 roku13. Ponad-
to, nie dysponujemy dokładnymi danymi o ludziach pochodzących 
z tradycyjnie katolickich ziem. Staroobrzędowcy, przedstawiciele 
nowych grup religijnych, przede wszystkim chrześcijanie ewange-
liczni – baptyści i inni, pochodzili z Obwodów: Tambowskiego, Wo-
roneżskiego i Kurskiego. Te obwody, według informacji Urzędu do 
Spraw Religii, były „gniazdem rosyjskiego sekciarstwa”14.

W religijnej strukturze Obwodu Kaliningradzkiego zapewne byli 
luteranie wywodzący się z Łotwy, Estonii... Było wielu przedstawi-
cieli islamu wywodzących się z Republik: Tatarskiej, Baszkirskiej 
i innych kaukaskich części ZSRROKU. Było niemało przedstawicie-
li judaizmu, zwłaszcza z terenów Ukrainy, Białorusi i Litwy... Właś-
ciwie obecność żydowskiej społeczności wśród przesiedleńców tak-
że nie jest odnotowywana. Jednakże według Wszechzwiązkowego 
Spisu Ludności z 1959 roku Żydzi zajmowali piąte miejsce w sze-
regu podstawowych narodowych grup Obwodu Kaliningradzkiego. 
Okazało się, że taka grupa liczy 0,74% zamieszkałej tu ludności15.

Między drugą połową lat 40. a latami 50. w Obwodzie Kalinin-
gradzkim zaszły zmiany w demografi i tego regionu. Na skutek mi-
gracji zniknęła zupełnie z mapy tego regionu ludność rdzenna, nie-
miecka. Jej miejsce w całości zajęła nowa, napływowa z ogromnego, 

13 Tamże, s. 124.
14 РГАСПИ. Ф.17.Оп.125.Д.506.Л.-32; ГАРФ переселенцев.
15 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. РСФСР, s. 312.
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wielokulturowego i wieloreligijnego terytorium, ludność Związku 
Radzieckiego – ludność rosyjsko-radziecka16. W wyniku tych proce-
sów można powiedzieć, że po deportacji ludności niemieckiej w 1947 
i 1948 roku skład wyznaniowy ludności Obwodu Kaliningradzkiego 
zaczął przybliżać się do średniorosyjskiej normy. Zgodnie ze sta-
tystykami byli to: niewierzący, prawosławni i przedstawiciele in-
nych wyznań i religii. Region ten zupełnie utracił swoją niemiecką, 
a z punktu widzenia religii, protestancką i katolicką specyfi kę17.

W kontekście badania problemu religijności w okresie ateizacji 
Obwód Kaliningradzki posiada najbardziej specyfi czne właściwości, 
tym bardziej, że katolicka i protestancka specyfi ka z punktu widze-
nia kultury i architektury ciągle jeszcze zachowuje się i wpływa na 
zachowania ludności.

2. Formy ateizacji

Zupełnie naturalnym było, że po likwidacji urzędu pełnomocnika 
do spraw religii, tymi sprawami, a właściwie trzeba powiedzieć 

problemami propagandy antyreligijnej, zajmowały się zupełnie inne 
struktury.

Spróbujemy przyjrzeć się głównym aspektom ateizacji i walki 
z religijnością w Obwodzie Kaliningradzkim. Tu również musimy 
nawiązać do specyfi ki regionu. Należy zaznaczyć, że w tym prze-
dziale historycznym w masowej propagandzie wystąpienia antyre-
ligijne i antykościelne spotykamy bardzo rzadko. Być może po za-
kończeniu wojny jeszcze w pamięci wszystkich był swoisty układ 
władzy z kościołem prawosławnym, który tak doskonale mobilizo-
wał ludzi do zwycięskiej walki. W 1947 roku w Obwodzie Kalinin-
gradzkim wygłoszono 31 różnych referatów propagandowych, tylko 
jeden z nich dotyczył problemów religijnych. Był to wykład na te-
mat: „Sprzeczności materialistycznego i idealistycznego spojrzenia 

16 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в середине 1945–1955 гг., s. 125.

17 Tamże, s. 125.
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na świat”18. Taka sytuacja, praktycznie braku propagandy antyre-
ligijnej, tłumaczy się też tym, że system polityczny Obwodu znaj-
dował się jeszcze na etapie formowania się. Wojskowi, urzędnicy 
do spraw obywatelskich i przedstawiciele innych organów władzy 
starali się nie tracić sił na sprawy związane z ideologią religijną. 
Mieli na co dzień o wiele ważniejsze i trudniejsze sprawy gospo-
darcze i bytowe do rozwiązywania. Budownictwo struktur partyj-
nych zakończyło się dopiero w 1948 roku. Podległy tym strukturom 
„agitprom” (komurka agitacyjna) do tego czasu istniał właściwie 
tylko formalnie. Nie miał w swoich strukturach dobrych specjali-
stów. W składzie grup prelegentów Komitetu Obwodowego i ko-
mitetów rejonowych znajdował się tylko jeden utytułowany wy-
kładowca – zastępca przewodniczącego komitetu wykonawczego 
P. R. Szewierdałkim. Właściwie był on kuratorem A. Głazkich. Jego 
tytuł naukowy to: kandydat nauk historycznych. Pośród pozosta-
łych wykładowców, tylko bardzo nieliczni, mieli wyższe wykształ-
cenie19. Prasa partyjna miała podobne trudności kadrowe, a także 
problemy materialne i techniczne. Tak mało wydajna sieć „agitpro-
ma” ledwie zdążała wyjaśniać sens „obecnej chwili politycznej”. 
Także starała się dać ideologiczne uzasadnienie zadań społecznego 
i ekonomicznego rozwoju Obwodu. 

Pamiętajmy jednak, że najwyższa władza polityczna kraju nie na 
długo „zapomniała” o konieczności walki z tradycyjnymi religia-
mi. Mimo wszystko bardzo wolne rozwijanie pracy na rzecz atei-
zmu przez urzędników kaliningradzkich w latach 1945–1948 należy 
uznać za pewną zaplanowaną prawidłowość20.

Obwód Kaliningradzki odróżniał się jeszcze jedną właściwością 
od pozostałej części kraju. Tu nie było komórki organizacyjnej SWB 
(Związek Walczących Bezbożników). Organizacja, która działała na 
terenie całego Związku Radzieckiego, jednoczyła w swoich szere-
gach gorliwych przeciwników wiary w to, co nadprzyrodzone. Zo-

18 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.1.Д.60.Л.17-18.
19 Tamże, Л.19-20.
20 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-

ласти в середине 1945–1955 гг., s. 250.
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stała ona rozwiązana w 1947 roku. W okresie od 1945 do 1947 roku 
nie zdążyła zaistnieć na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. 

W związku z tym, trochę komplikuje się zadanie rozpoznania 
problemów ateizacji w Obwodzie Kaliningradzkim. Nie mamy, bo-
wiem tu materiałów SWB, które dość dokładnie pokazałyby nam 
problem ateizacji, tak jak pokazują to w innych częściach Związku 
Radzieckiego. W takiej sytuacji będziemy musieli orientować się na 
tak zwanych ateistów „zawodowych”. Chodzi tu o ludzi wyznają-
cych idee zaprzeczania istnienia Boga zgodnie ze swoją przynależ-
nością partyjną lub pozycją służbową21. 

Pewne zauważalne zmiany w dziele ateizacji zaczęły się poja-
wiać w końcu lat czterdziestych. Do tego czasu zakończono formo-
wanie w regionie systemu „agitpromu”. Organizacja ta miała bardzo 
złożoną strukturę, z licznymi dublującymi się elementami. Central-
nym jej ogniwem był – Dział Propagandy i Agitacji Kaliningradzkie-
go Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii. Funkcje były 
skoncentrowane u sekretarza do spraw agitacji i propagandy tego 
samego działu, natomiast ten dział bezpośrednio odpowiadał za gru-
pę prelegentów komitetu obwodowego. Podlegał mu system partyj-
nej i politycznej oświaty, a także oddziały propagandy i agitacji ko-
mitetów rejonowych i miejskich komitetów partii. Do kompetencji 
tego oddziału „agitpromu” należało między innymi kontrolowanie 
i rozliczanie regionalnej partyjnej gazety „Kaliningradzka Prawda”, 
KOWIRPNW (Kaliningradzki Oddział Wszechzwiązkowego Insty-
tutu do Rozpowszechniania Politycznej i Naukowej Wiedzy) – Rejo-
nowego Komitetu Wykonawczego, a także instytucji zajmujących 
się kształceniem i kulturą. W najmniejszej zależności od tego działu 
znajdowały się organy WLSKM (Wszechzwiązkowy Leninowski 
Komunistyczny Związek Młodzieży), także system oświaty poli-
tycznej Związków Zawodowych i resortów siłowych. Na poziomach 
niższych – rejonowym i miejskim – cała struktura w istocie powta-
rzała się. Najbardziej oryginalne były organy „agitpromu” podległe 
Rejonowemu Komitetowi Wykonawczemu. Ich ogólnym kuratorem 

21 Tamże, s. 249. 
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był zastępca przewodniczącego tego komitetu. Dalej były działy: 
Pracy Kulturalno-Oświatowej, Regionalnego Zarządu Kultury, Re-
gionalnego Biura Odczytów, Zarządu do Spraw Sztuki, Stałej Komi-
sji Komitetu Obwodowego do Spraw Kultury i Pracy Oświatowej. 
W miastach i okręgach było zupełnie podobnie22. Najwcześniej regu-
larne antyreligijne przedsięwzięcia były przeprowadzane przez 
KO WORPNZ, utworzony już 5 sierpnia 1948 roku. Bardzo intere-
sujące jest to, że pierwszym przewodniczącym jego zarządu był 
P. R. Szewierdałkin, który był zastępcą przewodniczącego Rejono-
wego Komitetu Wykonawczego i kuratorem pełnomocnika do spraw 
religii. Zaznaczamy tu, że na terenie ZSRR 1947 roku przekazano 
WOPRNZ funkcje SWB – Związku Walczących Bezbożników. W taki 
sposób kaliningradzka fi lia tej organizacji, zgodnie ze swoim statu-
tem, zajmowała się ateistyczną propagandą. De facto odbywało się 
to bardzo rzadko. Bardzo nieliczne były wykłady na te tematy. Nie 
cieszyły się one specjalną popularnością. W grudniu 1948 roku wśród 
28 wykładów, z którymi wystąpili członkowie tej organizacji, tylko 
jeden był antyreligijny. Tematem tego wykładu było: „Nauka i reli-
gia”. Większość wykładów dotyczyła sytuacji międzynarodowej. 
Takiej tematyce poświęcono aż 15 wykładów23. W innych miesią-
cach tego roku w ogóle nie było wykładów ateistycznych. Do po-
czątku lat pięćdziesiątych nie mogła rozwinąć swojej działalności 
naukowo-ateistycznej sekcja przy zarządzie KO WOPRNZ24. Gdy 
jednak zaczęła ona swoją działalność, była sekcją najmniej liczną 
i mało wydajną. W 1952 roku było w niej tylko 8 członków, gdy na-
tomiast 31 członków liczyła sekcja naukowo-techniczna25. W la-
tach 1951 do 1953 tej sekcji udało się organizować mniej niż 
100 antyreligijnych wykładów w ciągu roku, z łącznej liczby kilku 

22 Tamże, s. 251.
23 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.4.Д.92.Л.29. Создание KO WOPRNZ и передача 

ей функций борьбы с религией.
24 ГАКО. Ф.90.Оп.1.Д.1.Л.1-7. Начало деятельности научно-атеистичес-

кой секции при управлении KO WOPRNZ. 
25 Tamże, Д.11.Л.-5. Начало деятельности научно-атеистической секции 

при управлении KO WOPRNZ.
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tysięcy. Natomiast w 1953 roku było ich 70, co stanowiło mniej niż 
2% ogólnej ilości wykładów26. Kierownictwo partyjne regionu „przy-
pomniało sobie” o konieczności pracy ateistycznej dopiero na po-
czątku 1949 roku. W dniu 2 marca na posiedzeniu Biura Komitetu 
Obwodowego Partii rozpatrywano temat: „O naukowo-oświatowej 
propagandzie wśród ludności Obwodu”. Jednoznacznie stwierdzo-
no: w Obwodzie nie było antyreligijnych działań. Natomiast z za-
świadczeń o realizacji programu komitetu widzimy, że działania były 
prowadzone, chociaż były oceniane jako mało zaawansowane. Praca 
komitetu była traktowana jako nieodłączny element naukowo-oświa-
towej propagandy. Instruktor do spraw propagandy i agitacji komite-
tu obwodowego, towarzysz Machow, w tej sprawie referował sekre-
tarzom komitetu obwodowego W. W. Szczerbakowowi i P. Ł. Tul-
nowu: „Liczne wykłady bardzo słabo demaskują reakcyjność 
i antynaukowość przesądów religijnych. W związku z tym nie mają 
wpływu na pokonanie istniejących przeżytków przeszłości w świa-
domości ludu pracującego”27. Dla poprawienia sytuacji rekomendo-
wano siłami partyjnych agitatorów wygłosić szereg odczytów – bez-
pośrednio lub pośrednio związanych z ateizmem – „Nauka i religia”, 
„Był początek, to czy będzie koniec świata”, „Pochodzenie życia na 
ziemi” itp.28 W ciągu całego 1949 roku takich wykładów wygłoszo-
no kilkadziesiąt. Natomiast lektorska grupa Komitetu Obwodowego 
w sumie wygłosiła 599 wykładów na różne tematy, wśród nich żaden 
nie był poświęcony propagandzie antyreligijnej. Prelegenci Kalinin-
gradzkiego Komitetu Miejskiego wygłosili 21 wykładów antyreligij-
nych z łącznej sumy 1491 prelekcji, a członkowie nieetatowych grup 
przy komitetach rejonowych partii wygłosili 51 ateistycznych, 
z wszystkich 2671 wykładów29. Na przestrzeni następnych dwóch 

26 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.15.Д.18.Л.79-80. Антирелигиозные лекции 
1951–1953 гг.; И. Васильева, У. Ивлева, О научно-атеистической лекцион-
ной пропаганде, «Калининградская правда», 1952, № 21 от 29 января, s. 2.

27 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.4.Д.92.Л.26. Бюро Обкома о необходимости ан-
тирелигиозной пропаганды.

28 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.4.Д.92.Л.7,9. Бюро Обкома о необходимости 
антирелигиозной пропаганды.

29 Tamże Л.7,9. О антирелигиозных лекциях в 1949 г.
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lat i te, stosunkowo niskie, wskaźniki walki antyreligijnej uległy 
zmniejszeniu. W dokumentacji Komitetu Obwodowego Partii do je-
sieni 1951 roku prawie nie ma śladów jakichkolwiek przedsięwzięć 
ateistycznych. Grupa lektorów, która składała się z najlepiej przygo-
towanych propagandzistów, od września 1950 roku do 1 lipca 1951 
roku nie wygłosiła ani jednego wykładu antyreligijnego30. Obwodo-
we biuro wykładowców mieszczące się przy Rejonowym Komitecie 
Wykonawczym trochę prześcignęło rodzimą strukturę partyjną. Lek-
torzy tego biura w 1951 roku zorganizowali 17 antyreligijnych wy-
kładów. Prowadził je specjalista w dziedzinie ateizmu – towarzysz 
Argunow31. W dniu 24 września 1951 roku w biurze Kaliningradz-
kiego Komitetu Partii w odpowiedzi na postanowienie Komitetu 
Centralnego Partii „o organizacji naukowo-oświatowej propagan-
dy”, zastanawiano się, jaki jest stan „odczytów propagandowych w Ob-
wodzie”. We wprowadzeniu do tego problemu stwierdzono: 
„W obwodzie w niedostatecznej ilości prowadzone są wykłady doty-
czące propagandy naukowo-technicznej. Oddział Obwodowy Ze-
społu do Spraw Propagowania Wiedzy Politycznej i Naukowej, Ob-
wodowe Biuro i grupy prelegencie, grupy działów do spraw kultury 
i oświaty w sposób niezadowalający zajmują się tą sprawą. Wykłady 
dotyczące spraw naukowych i naturalnych głoszone są zbyt rzadko. 
Nie mają one ofensywnego charakteru. Słabo demaskują elementy 
wiary i przesądy. Nie ukazują reakcyjnej istoty ideologii religijnej. 
Nie pokazują na konkretnych przykładach tej szkody, którą nanoszą 
w budowaniu komunizmu religijne przesądy, zabobony i inne prze-
żytki przeszłości w świadomości ludzi32. Nietrudno domyślić się, że 
ta krytyka pod wieloma względami powtórzyła tekst notatki instruk-
tora Machowa sprzed dwóch lat. Być może ta krytyka pochodziła i te-
raz z ust Machowa. W dokumentach przedstawiających rezultaty 

30 Tamże. Оп.9.Д.59.Л.56-58. О антирелигиозных лекциях в 1950–1951 гг.
31 И. Васильева, У. Ивлева, О научно-атеистической лекционной пропа-

ганде, «Калининградская правда», 1952, № 21 от 29 января, s. 2.
32 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.9.Д.26.Л.135. Бюро Калининградского Комите-

та партии о недостаточном количестве научно-просветительской пропаган-
ды на базе материализма.
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posiedzenia Biura Komitetu Obwodowego bezpośrednio nie było 
mowy o pracy ateistycznej. Postawiono szerzej rozumiane zadanie – 
wzmocnić propagandę naukowo-oświatową na bazie dialektycznego 
i historycznego materializmu33. Następstwa decyzji Komitetu Obwo-
dowego okazały się zupełnie nieznaczne. Ostro skrytykowany dział 
pracy kulturalno-oświatowej przy Komitecie Rejonowym 
w dniach od 29 października do 2 listopada 1951 roku przeprowa-
dził w Kaliningradzie seminarium dla wykładowców – społeczni-
ków. Pośród 20 tematów tego seminarium był również taki: „O na-
ukowo-ateistycznej propagandzie w wykładach masowych”. 
W ramach tego tematu uczestnikom seminarium wygłoszono dwa 
wykłady: „Jak przygotować i przedstawić wykład na temat nauko-
wo-ateistyczny” i „Propaganda ateizmu w wykładzie o naukach 
przyrodniczych”34. Odezwała się i regionalna gazeta partyjna. Na 
początku 1952 roku w „Kaliningradzkiej Prawdzie” ukazały się arty-
kuły I. Wasiliowoj i U. Iwlewoj „O naukowo-ateistycznej i wykłado-
wej propagandzie”, a także profesora G. Wasieckowo na temat: 
„W. I. Lenin o roli walczącego materializmu”35. Pierwszy z tych 
artykułów mało odróżniał się od schematu głoszonego przez Komi-
tet Partii. W drugim zaś artykule autor na początek wspomniał o le-
ninowskiej spuściźnie ideowej. Następnie zwrócił uwagę na amery-
kańsko-angielskich imperialistów, którzy – według jego wypowie-
dzi – dążyli do rozpętania nowej wojny światowej. Wykorzystywali 
tu oni Watykan jako średniowieczną scholastykę i religijną mistykę. 

W zestawieniach sprawozdań o działalności lektorów Obwodu 
temat: „Wykłady antyreligijne i naukowo-ateistyczne” nie został 
szczególnie zauważony. Mowa tu jest o regionalnym zespole wy-

33 Tamże, Л.136-142. Бюро Калининградского Комитета партии о недо-
статочном количестве научно-просветительской пропаганды на базе мате-
риализма.

34 ГАКО. Ф.289.Оп.7.Д.23.Л.61. Семинар для преподавателей-обще-
ственников при Районном Комитете, осень 1951 г. 

35 И. Васильева, У. Ивлева, Г. Васецкий, «В. И. Ленин о роли воинству-
ющего материализма», «Калининградская правда», 1952 г. № 52 от 12 марта, 
s. 2–3.
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kładowców, o lektorskich grupach komitetu obwodowego, o ko-
mitetach miejskich i rejonowych, o oddziałach pracy kulturalno-
oświatowej i sieci oświecenia partyjnego36. Tego rodzaju wykła-
dy były odnotowywane tylko w dokumentach sprawozdawczych. 
Włączano je w spis tematów „innych”, gdzie zajmowały one w su-
mie bardzo niewiele miejsca37. Wiedziano o tym w Komitecie Ob-
wodowym. Przed kampaniami antyreligijnymi w 1954 roku jeden 
z jego instruktorów referował władzom: „Najsłabszym punktem 
w wykładach propagandowych pozostaje w dalszym ciągu nauko-
wo-ateistyczna propaganda. W licznych organizacjach partyjnych 
w ciągu ostatniego roku nie został wygłoszony ani jeden wykład na 
tematy naukowo-ateistyczne38.

Zainicjowane przez władzę centralną akcje religijno-polityczne 
w 1954 roku objęły terytorium całego Związku Radzieckiego. Zro-
zumiałym jest, że nie ominęły one Obwodu Kaliningradzkiego. Jak 
można było oczekiwać, reakcja kierownictwa partii Obwodu Kali-
ningradzkiego na „postanowienia dotyczące religii” z Komitetu Cen-
tralnego Partii była reakcją operatywną. W dniu 28 lipca 1954 roku, 
po upływie niespełna trzech tygodni od ukazania się pierwszego po-
stanowienia, Komitet Obwodowy Komunistycznej Partii w Kalinin-
gradzie rozpatrzył zarządzenie Komitetu Centralnego Partii z dnia 
7 lipca 1954 roku („O dużych niedociągnięciach w propagandzie na-
ukowo-ateistycznej i środkach zmierzających do naprawy sytuacji”). 
Bez poważnej dyskusji organ komitetu obwodowego podjął decy-
zję o sformułowaniu problemu39. Jako podstawy do redakcji tekstu 
użyto sformułowań Komitetu Centralnego, który podawał przykłady 
z życia politycznego regionu. Należy zauważyć, że partyjno-radzie-

36 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.11.Д.86.Л.80-81.Оп.13.Д.73.Л.11-36.Оп.15.Д.91.
Л.163-164. «Лекции антирелигиозные и научно-атеистические».

37 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти 1945–1955 гг., s. 254.

38 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.15.Д.91.Л.159. О научно-атеистической пропа-
ганде.

39 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.15.Д.18.Л.78-83. Постановления Обкома в ходе 
общесоюзных антирелигиозных акций 1954 г.

PRZEJAWY ŻYCIA RELIGIJNEGO W OBWODZIE KALININGRADZKIM...



228

cka biurokracja przyznała się do swoich błędów: „Po zapoznaniu 
się z postanowieniami Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego Komitet Obwodowy uważa, że ukazane nie-
dociągnięcia w pełni dotyczą Obwodu Kaliningradzkiego”40. W do-
kumencie Komitetu Centralnego Partii widzimy bardzo konkretne 
sformułowania: „Należy zdecydowanie skończyć z pasywnością 
w sprawach religii. Koniecznie trzeba zdemaskować istotę reakcyj-
ną religii i szkodę, która ona przynosi. Ona rozprasza część obywa-
teli naszego kraju i przeszkadza w świadomym i aktywnym udziale 
w budowaniu komunizmu”41. W podsumowaniu przygotowano plan 
działań przewidziany przez kierownictwo partyjne: „Wzmocnić pro-
pagandę naukowo-ateistyczną. Przyciągać najlepsze siły do tych 
akcji, najlepsze siły partii, komsomołu, Związków Zawodowych 
i inteligencji. Używać różnorodnych środków oddziaływania ideo-
wo-politycznego na robotników. Wykorzystywać w tym celu wykła-
dy, referaty, rozmowy, seminaria, wystawy, artykuły, fi lmy, bibliote-
ki, domy kultury, kina, gazety, instytucje szkolne i inne”42. 

Poszczególne komitety rejonowe i miejskie powieliły decyzję 
przyjętą przez Komitet Obwodowy. Tak postąpił na przykład Stalin-
gradzki Komitet Rejonowy Partii w Kaliningradzie43.

Również z wielką uwagą potraktowano ten dokument w KO WO-
PRNZ. W dniu 9 sierpnia 1954 roku zwołano kolejne posiedzenie 
plenum tego zarządu. Zajęto się problemem: „O stanie i sposobach 
poprawy propagandy naukowo-ateistycznej”. W referacie Prezy-
dium na ten temat odnotowano następujące stwierdzenie: „Propa-

40 Tamże, Л.-78. Постановления Обкома в ходе общесоюзных антирели-
гиозных акций 1954 г.

41 Tamże, Л.-81; Русская Православная Церковь в советское время 1917–
1991. Материалы и документы по истории отношений между государством 
и церковью. Составитель: Г. Штриккер. – М. 1995, s. 10. Документ ЦК КПСС 
о усилении антирелигиозной деятельности.

42 ЦХИДНИКО. Ф1.Оп.15.Д.18.Л.81-83. Документ ЦК КПСС о усиле-
нии антирелигиозной деятельности. Русская Православная Церковь в со-
ветское время 1917–1991, s. 10.

43 ЦХИДНИКО. Ф.719.Оп.12.Д.4.Л.90-91. Постановления Обкома в ходе 
общесоюзных антирелигиозных акций 1954 г.
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ganda naukowo-ateistyczna wdrażana przez Oddział Regionalny jest 
niezadowalająca. Wykłady przedstawiające propagandę naukowo-
ateistyczną i antyreligijną prowadzone są tylko przez osiem osób44. 
Naukowo-ateistyczna sekcja kierowana przez towarzysza Lublina 
praktycznie nic nie robi”. W rezultacie takiego podsumowania pracy 
propagandowej, plenum Komitetu Obwodowego postanowiło:
1. „Zobowiązać towarzysza Lublina i towarzyszkę Makiejewą – człon-

ków robotniczego aparatu zarządu KO WOPRNZ i towarzysza Kom-
panienko – sekretarza zarządu KO WORPNZ, do dnia 15 września 
bieżącego roku poszerzyć skład sekcji naukowo-ateistycznej przy 
Zarządzie Obwodowym Partii. Nakazuje się włączyć do tego zespo-
łu Związek Nauczycieli i Wykładowców Szkół Średnich, Techników 
i Instytutu Pedagogicznego. Zmobilizować wszystkich członków 
sekcji do aktywnej propagandy antyreligijnej.

2. Zobowiązać towarzysza Kompanienko i towarzysza Tarakanowa – 
członka robotniczego aparatu zarządu KO WORPNZ – aby sze-
roko spopularyzowali i podnosili poziom tematyki naukowo-ate-
istycznej. Praktykować przeprowadzanie wykładów publicznych 
na tematy antyreligijne. Przez gazety i radio szeroko informować 
o pracy najlepszych wykładowców – ateistów.

3. Zobowiązać kierowników miejskich i rejonowych oddziałów, aby 
do dnia 15 września bieżącego roku wytypowali po 4–5 człon-
ków ze swoich grup do prowadzenia wykładów antyreligijnych. 
Rozwinąć szeroką pracę zmierzającą do zaangażowania związ-
ku nauczycieli, lekarzy i inną inteligencję, zdolną prowadzić na-
ukowo-ateistyczną propagandę. Polecić wykładowcom-ateistom 
opracować jeden lub dwa wykłady z zaproponowanej tematyki.

4. Zaproponować towarzyszce Makiejewej i kierownikom socjal-
no-ekonomicznej, rolniczej i medycznej sekcji podjąć niezbędne 
kroki do tego, aby wszystkie wykłady były przeniknięte duchem 
antyreligijnej propagandy”45.
44 ГАКО. Ф.90.Оп.1.Д.40.Л.35-36. О итогах антирелигиозной пропа-

ганды.
45 ГАКО. Ф.90.Оп.1.Д.40.Л.36-37. Постановление Обкома о расширении 

атеистической деятельности.
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Ledwie zapadły te decyzje, w Obwodzie Kaliningradzkim jeszcze 
nie miały szansy na realizację, gdy ukazało się nowe „religijne” po-
stanowienie KC KPSS46. Zanim przejdziemy do tego postanowienia, 
spróbujemy zwrócić uwagę na pewną właściwość w letnio-jesiennej 
kampanii antyreligijnej w 1954 roku.

Podobnie jak w innych regionach kraju, kampania ta była ściśle 
związana z prowadzoną jednocześnie kampanią walki z pijaństwem. 
Obie te kampanie były sobie bardzo bliskie zarówno z formalnego 
punktu widzenia, jak i co do treści. Kampania przeciwko pijaństwu 
także była nakazana przez KC KPSS47. Spowodowała ona podobne 
decyzje Kaliningradzkiego Komitetu Obwodowego Partii. Decy-
zja ta składała się z ogólnych sformułowań, powtarzających tekst 
dokumentu przewodniego. Samo przez się proponowała przyjęcie 
powierzchownych sankcji propagandowych48. Stąd można wysnuć 
wniosek, że w świadomości urzędników „powołanych do wprowa-
dzania w życie decyzji” walka z religią, została utożsamiona z walką 
z pijaństwem. Przyczyną tego jest nie tylko czasowa zbieżność tych 
akcji. Najprawdopodobniej jest to zaszczepiona przez KC KPSS 
ideologia poglądu na religię i pijaństwo, że religia to „odurzenie 
światopoglądowe”, pijaństwo to „odurzenie psychosomatyczne”. 
Oba te zjawiska są przeżytkami „ciemnej przeszłości”49. Zachęceni 
takim postawieniem sprawy, sekretarze do spraw propagandy i agi-
tacji wielu okręgów i miast (Kaliningrad, Czerniachowsk, Polesk, 
Krasnoznamiensk, Żeleznodorożnyj) przysłały do Komitetu Obwo-
dowego połączone sprawozdania o wypełnieniu jego decyzji50. Za-
zwyczaj były one zatytułowane: „O przeprowadzonej pracy propa-

46 ГАКО. Ф.68.Оп.1.Д.22.Л.35. «Религиозное» постановление ЦК КПСС.
47 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-

ласти в 1945–1955 гг., s. 256.
48 Решение бюро Калининградского обкома КПСС от 31 июля 1954 года: 

«О выполнении постановления» ЦК КПСС от 22 июля 1954 года: «О мерах 
по усилению пропаганды здорового быта среди населения».

49 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в калининградской об-
ласти в середине 1945–1955 гг., s. 256.

50 ГАКО. Ф.68.Оп.15.Д.94.Л.13-16,9-11,17-17а,35-36,43-44. Отчеты о вы-
полнении решений о антирелигиозной работе.
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gandowej dotyczącej zdrowego bytu i antyreligijnej propagandy”. 
Wśród wymienionych w sprawozdaniach przedsięwzięć wyróżniał 
się jeden referat, przedstawiony kołchoźnikom, robotnikom i urzęd-
nikom rejonu poleskiego. Miał on bardzo ciekawy tytuł – „Alkoho-
lizm i przesądy religijne – haniebne przeżytki przeszłości”51. W tym 
samym sprawozdaniu cytowane są słowa kołchoźnicy: „Idei Ilicza” 
świadczące o połączonym postrzeganiu obu kampanii przez miesz-
kańców: „Rząd bardzo słusznie postąpił, ograniczając sprzedaż wód-
ki w «rozliw» (sprzedaż z cystern do przyniesionych naczyń). My 
kobiety, jesteśmy za tym, aby zabronić sprzedaży wódki w ogóle. 
Sprawowanie obrzędów religijnych, świąt i innych przesądów u nas 
rzeczywiście zachowało się z przeszłości. Pożytku z tego my żad-
nego nie widzimy, tylko same szkody. Ale przecież z nami o tych 
problemach mało się rozmawia. U nas już tak się przyjęło, że obcho-
dzimy religijne święta, a tym samym przynosimy szkody rozwojowi 
kołchozu”52.

Druga kampania religijno-polityczna 1954 roku wystartowa-
ła w Obwodzie po przyjęciu decyzji Komitetu Kaliningradzkie-
go KPSS z dnia 15 grudnia 1954 roku. Wynikała ona z programu 
postanowień Komitetu Centralnego KPSS z dnia 10 grudnia 1954 
roku: „O błędach w przeprowadzaniu propagandy naukowo-atei-
stycznej wśród ludności”53. W swojej strukturze to postanowienie 
niewiele różniło się od poprzedniego – „religijnej” decyzji komi-
tetu obwodowego z dnia 28 lipca tego samego roku. Treść tych 
decyzji, mimo pewnych wzajemnie wykluczających się stwierdzeń 
w ogólnym tonie antyreligijnym, w zasadzie pokrywała się z po-
przednim dokumentem.

Spróbujmy zapoznać się z najważniejszymi fragmentami dru-
giej decyzji. Początek tego dokumentu nie mógł wyglądać inaczej. 

51 Tamże, Л.-17. Отчеты о выполнении решений о антирелигиозной ра-
боте.

52 Tamże, Л.-17а. Отчеты о выполнении решений о антирелигиозной ра-
боте.

53 Tamże, Д.14.Л.159-163. О религиозно-политической компании 1954–
1955 гг.
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Zaczyna się od przyznania się do błędów i przyznania racji Komi-
tetowi Centralnemu: „Błędy popełnione w realizacji propagandy 
naukowo-ateistycznej wśród ludności ujawnione w postanowieniu 
Komitetu Centralnego KPSS rzeczywiście mają miejsce w naszym 
Obwodzie. W gazetach i wystąpieniach wykładowców i referentów 
dopuszczane są obraźliwe wypowiedzi przeciwko duchowieństwu 
i wierzącym. Prezentowany jest niski poziom propagandy o nauko-
wym podejściu do wiedzy przyrodniczej”54. Przy czym konkretnych 
faktów i nazwisk osób, które dopuściły się błędów nie pokazuje się. 
Dokument kończył się nowymi postanowieniami i zobowiązaniami: 
„Skończyć z kampaniami, a udoskonalić jakość naukowo-ateistycz-
nej pracy”55. Plan przedsięwzięć zawierał ogromną ilość punktów 
przenikniętych duchem atmosfery kampanii. W szczególności pro-
ponowano przeprowadzić regionalną naradę pracowników instytucji 
kulturalno-oświatowych. Powodem tego była konieczność omówie-
nia problemów naukowo -przyrodniczej i naukowo-ateistycznej pro-
pagandy. Umocnić skład regionalnego oddziału do spraw odczytów, 
wykwalifi kowanymi wykładowcami-ateistami. Przygotować wykład 
publiczny na temat: „Medycyna w walce z religijnymi zabobonami 
i przesądami”. Urządzić w bibliotekach wystawy książek o tematyce 
ateistycznej. Zorganizować w Regionalnym Teatrze Dramatycznym 
inscenizacją E. L. Wojnicz pod tytułem „Giez”. Do repertuaru insty-
tucji koncertowo-estradowych włączyć programy i widowiska o te-
matyce ateistycznej. 

Logiczną kontynuacją tego planu był nowy porządek przedsię-
wzięć dotyczący poprawy pracy instytucji kulturalno-oświatowych 
na 1955 rok. Plan ten został przyjęty nieco później56. Duża część 
tych konkretnych zamiarów została wykonana. Głównym rezulta-
tem decyzji Komitetu Obwodowego z dnia 15 grudnia było to, że 
„przesądy” w pracy antyreligijnej, które ledwie zaczęły się poja-

54 ГАКО.Ф.68.Оп.15.Д.14.Л.-159. О религиозно-политической компании 
1954–1955 гг.

55 Tamże, Л.-159. О религиозно-политической компании 1954–1955 гг.
56 Tamże, Л.161-163. О антирелигиозно-политической компании 1954–

1955 гг.
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wiać, udało się wyeliminować. Na przykład w gazetach przestały 
się pojawiać obraźliwe wystąpienia przeciwko przedstawicielom 
duchowieństwa i ludzi wierzących. Miały one miejsce jeszcze je-
sienią 1954 roku. Podobne wystąpienia w dziale agitacji i propa-
gandy Komitetu Obwodowego Partii były krytykowane. Chociaż, 
dla pełnej sprawiedliwości musimy powiedzieć, że takie wystą-
pienia w tym czasie były mile widziane57. Dla zobrazowania sy-
tuacji przedstawimy jeden fakt. Wiosną 1955 roku w informacji 
„O wypaczeniach w materiałach na tematy antyreligijne, opubli-
kowanych w prasie regionalnej i w gazetach zakładowych w na-
szym regionie” instruktor Komitetu Obwodowego KPSS W. Rud-
nienko złożył taki meldunek sekretarzowi Komitetu Obwodowego 
W. D. Krolewskiemu: „W wielu artykułach i felietonach napisa-
nych na tematy antyreligijne zawarte są poważne błędy i obraźli-
we zwroty przeciwko duchowieństwu i ludziom wierzącym. Mamy 
tu na względzie następujące publikacje: „Samozwaniec duchowy” 
oraz „W domu Archipowych świętowanie odpustu”. Powyższe 
artykuły były drukowane jesienią 1954 roku w czerniachowskiej 
gazecie rejonowej „Staliniec”. Ponadto pojawiły się publikacje: 
„Pod czarnym przykryciem” – gazeta „Kaliningradzki Komsomo-
lec”, z dnia 29 października 1954 roku; „Sitwa” – gazeta „Kali-
ningradzka Prawda”, z dnia 10 października 1954 roku. Podobne 
teksty mogą przynieść tylko szkodę w prowadzeniu rzeczywistej 
propagandy antyreligijnej. Uważam za konieczne wskazanie redak-
torom gazet, że karygodnym jest publikowanie podobnego rodzaju 
chałtury, przynoszącej szkodę propagandzie antyreligijnej”58.

Oceniając ogólne rezultaty akcji religijno-politycznych w 1954 
roku, musimy przyznać, że akcje antyreligijne nie spowodowały 
zamierzonych rezultatów. Działania dodatnie i ujemne dały wynik 
zerowy, jak wcześniej. „Posiedzieli, pohałasowali, urodzili wiele 
planów, co nieco zdążyli zrealizować, a potem wszyscy wrócili do 

57 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в 1945–1955 гг., s. 257.

58 ГАКО. Ф.68.Оп.18.Д.108.Л.35-37. В. Рудненко о ошибках и бестактос-
тях в антирелигиозных статьях в прессе. 
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swoich spraw”59. Taki wniosek w sposób bardzo wyraźny ilustrują 
fakty i cyfry dotyczące najbardziej rozpowszechnionej pracy atei-
stycznej – wykładów propagandowych. W ciągu 1954 roku pre-
legenci KO WORPNZ zademonstrowali 4955 wykładów, z czego 
290 na tematy naukowo-ateistyczne. Stanowiły one 5,9% ogólnej 
liczby wykładów, gdy rok wcześniej było ich 2%60. Ilościowe in-
formacje o naukowo-ateistycznych wykładach były przedstawiane 
łącznie z ogólną grupą wykładów na tematy dotyczące nauki o przy-
rodzie. Już tu zauważamy wyraźny postęp, ponieważ wcześniej te-
maty te wchodziły w skład tak zwanych „pozostałych” wykładów. 
W roku 1954 grupy wykładowców Miejskich Rad wygłosiły aż 
11984 wykłady, w tym 3299 wykładów na tematy naukowo-przyrod-
nicze i naukowo-ateistyczne. Stanowiło to 27,5% liczby wszystkich 
wykładów61. W sprawozdaniu ukazany jest wykaz konkretnych tema-
tów wykładów wchodzących w ten program. Tematów religijnych, 
jak na przykład „Pochodzenie chrześcijańskich świąt i obrzędów” 
czy „Pochodzenie religii” itp., było stosunkowo mało. Przeważały 
tematyki wchodzące w skład nauki stosowanej – „Stonka «koloradz-
ka» i walka z nią”, „Kukurydza – najważniejsza kultura w stworze-
niu bazy paszowej dla zwierząt hodowlanych” itp. W dokumentach 
sprawozdawczych z 1955 i z pierwszej połowy 1956 roku można 
zobaczyć nieco inny obraz. Zgodnie ze sprawozdaniem o działalno-
ści KO WORPNZ w całym 1955 roku grupy prelegencie wygłosiły 
5477 wykładów. W tym sprawozdaniu o wykładach ateistycznych nie 
wspomina się ani jednym słowem62. Jesteśmy przekonani, że takie 
wykłady były prowadzone, lecz chyba w tak małej ilości, że autorzy 
sprawozdań woleli to przemilczeć. W ciągu 1956 roku żadnych iloś-
ciowych danych dotyczących pracy antyreligijnej nie znaleźliśmy. 
Dopiero w sprawozdaniu z 1957 roku pojawiają się nowe wiadomo-
ści. To był bardzo ważny rok w całej historii WORPNZ, a zwłasz-

59 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в 1945–1955 гг., s. 257–258.

60 ГАКО. Ф.68.Оп.1.Д.110.Л.-12. О атеистических лекциях.
61 Tamże, Л.-74. О атеистических лекциях.
62 ГАКО. Ф.68.Оп.19.Д.92.Л.-31. О атеистических лекциях. 
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cza dla jego oddziału Kaliningradzkiego. Komórka ta w sposób 
bardzo znaczny zwiększyła rozmach swojej działalności. Na mocy 
postanowienia KC KPSS oddział ten otrzymał pełnomocnictwa wy-
kładowców propagandowych ministerstwa kultury63. W roku 1957 
pracownicy KO WORPNZ, wygłosili 17171 wykładów, gdy rok wcześ-
niej – tylko 6967 prelekcji. Dopiero w 1958 roku udało się po raz 
pierwszy wypełnić założony plan. Odbyły się tyko 272 wykłady na 
tematy ateizmu naukowego, co stanowiło ledwie 1,6% w stosunku 
do ogólnej liczby wykładów64. Tak słabe zainteresowanie pracą anty-
religijną wywołało krytykę ze strony zarządu KO WORPNZ. Zarząd 
główny KO WORPNZ, podsumowując rok 1957, pisał do Komitetu 
Obwodowego: „W 12 oddziałach naszego urzędu w waszym regio-
nie w sprawach ateizmu naukowego było wygłoszonych ledwie od 
2 do 10 wykładów. Praktycznie oznacza to, że w tych okręgach nie 
prowadzono żadnej propagandy ateistycznej”65.

Na IV Obwodowej Konferencji KO WORPNZ w dniu 11 kwiet-
nia 1958 roku referent reprezentujący zarząd centralny, P. A. Dołga-
czew oświadczył: „Takiej sytuacji w przyszłości nie możemy tolero-
wać. Tym bardziej, że w ostatnim czasie w Kaliningradzie i innych 
miastach i wioskach naszego obwodu obserwuje się dostrzegalne 
ożywienie działalności duchownych. Organizacja nasza powinna 
przeciwstawić pracy duchownych i sekciarzy szeroką i wszechstron-
ną propagandę światopoglądu materialistycznego. Pośród wszyst-
kich warstw ludności Obwodu należy przybliżać nauki przyrodnicze 
i wiedzę naukowo-ateistyczną”66. W debacie dotyczącej wykładu za-
brzmiało jeszcze jedno kłopotliwe wystąpienie. Zarządzająca Miej-
skim Wydziałem Szkolnictwa miasta Kaliningradu i członek grupy 
KO WORPNZ, M. I. Rabina powiedziała: „U mnie – starego ateisty – 
bardzo poważną trwogę wyzywa niski poziom propagandy nauk 

63 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в 1945–1955 гг., s. 258.

64 ГАКО. Ф.68.Оп.26.Д.58.Л.2-4. О атеистических лекциях.
65 ГАКО. Ф.68.Оп.26.Д.113.Л.-10. О атеистической пропаганде.
66 ГАКО. Ф.90.Оп.1.Д.86.Л.15-16. Р. А. Долгочев о усилении пропаган-

ды научного атеизма.
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przyrodniczych i wiedzy naukowo-ateistycznej. Teraz duchowni 
przygotowują się do Wielkanocy, a nasza grupa nie zorganizowała 
ani jednego wykładu demaskującego to święto. Do pracy ateistycz-
nej trzeba szerzej przyciągnąć naszych nauczycieli, lekarzy, inżynie-
rów. Warto wzmocnić czujność polityczną w naszej propagandzie”67. 
W związku z tą wypowiedzią do protokołu dodano, że powinno się 
więcej uwagi zwracać na propagandę wiedzy naukowo-ateistycznej. 
Następnie wszystko się uspokoiło68.

Analogiczne obniżenie wskaźników w dziedzinie propagandy 
antyreligijnej od 1955 do pierwszej połowy 1958 roku charaktery-
zuje działalność innych grup prelegentów Obwodu. Wykładowcy 
komunistyczni z Miejskich Rad w roku 1955 wygłosili 11993 refe-
raty, z tego 2451 – 20,5% – stanowiły tematy przyrodniczo-nauko-
we i naukowo-ateistyczne. W takim razie współczynnik referatów 
naukowo-ateistycznych obniżył się o 7% w porównaniu z rokiem 
poprzednim69. Powyższe cyfry znaleźliśmy w sprawozdaniu dyrek-
tora regionalnej grupy prelegentów N. I. Jegorowa. Zapewniał on, 
„że zaczęły mieć coraz większe znaczenie wykłady dotyczące pod-
stawowych problemów światopoglądu materialistycznego. Działal-
ność propagandowa znacznie się poprawia zgodnie z wymaganiami 
KC KPSS z dnia 10 listopada 1954 roku: «O błędach w przepro-
wadzaniu propagandy naukowo-ateistycznej wśród ludności»”70. 
W sprawozdaniach o wynikach nauki w systemie oświaty partyjnej 
Obwodu Kaliningradzkiego w latach 1955–1958 praktycznie nic się 
nie mówi. Gdy chodzi o problem ateizacji, nawet dla wykładu doty-
czącego dialektycznego i historycznego materializmu nie wydzielono 
szczególnego miejsca71. Na takim tle trochę zadziwiający jest fakt, że 

67 ГАКО. Ф.90.Оп.1.Д.86.Л.-38. Предложение М. И. Рабина о усилении 
атеистической деятельности всвязи с приближением Пасхи.

68 Tamże, Л.-43. Предложение М. И. Рабина о усилении атеистической 
деятельности всвязи с приближением Пасхи.

69 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.19.Д.92.Л.36-37. О антирелигиозной пропаганде.
70 Tamże, Л.36-37. О антирелигиозной пропаганде.
71 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.19.Д.45.Л.-17.Оп.26.Д.58.Л.25-52. О антирели-
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w maju 1958 roku system partyjnej, politycznej oświaty przeprowa-
dził dwudniowe seminarium dla wykładowców-ateistów72. Wydaje 
się nam, że możemy tu wysnuć wniosek o tym, że ktoś z ideologów 
partyjnych mimo wszystko prowadził wykłady ateistyczne. Jednak-
że ich ilość nie mogła być wielka, inaczej ukazałaby się specjalna 
informacja w sprawozdaniach73. Przedstawione przykłady, jak się 
wydaje, w sposób wystarczający potwierdzają znikomość działań 
antyreligijnych w 1955 i do pierwszej połowy 1958 roku.

Ostatni przejaw propagandy ateistycznej miał miejsce w końcu 
1958 i na początku 1959 roku. Przyczyną tej aktywności była ko-
lejna wszechzwiązkowa kampania antyreligijna74. W dniu 22 paź-
dziernika 1958 roku biuro polityczne Kaliningradzkiego Komitetu 
rozpatrzyło problem: „O niedociągnięciach naukowo-ateistycznej 
propagandy wśród ludności Obwodu i sposoby jej poprawy”. Re-
zultatem tego posiedzenia była decyzja, która prawie, że nie różniła 
się od religijno-politycznych decyzji Komitetu Obwodowego z 1954 
roku. Niektóre zaś fragmenty dosłownie odtwarzały tamten tekst75. 
Początek dokumentu to ponowne przyznanie się do popełnionych 
błędów76. Ilustracją do wykazania tych błędów były oderwane przy-
kłady77. Ponownie zabrzmiało zdecydowane nawoływanie: pokonać 
religijne przeżytki w świadomości robotników. Jak zwykle postano-
wiono wyjść z tego położenia przy pomocy dobrze sprawdzonych 
mechanizmów. Tym problemem powinny zająć się najlepsze siły ko-
munistów, komsomolców, inteligencji i uczonych. Podobnie formy 
propagandy były dokładnie te same – wykłady, referaty, rozmowy, 

72 Tamże, Оп.26.Д.58.Л.-43. О антирелигиозной пропаганде.
73 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-

ласти в 1945–1955 гг., s. 260.
74 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.19.Д.19.Л.9-12. О атеистической пропаганде 

в рамках общесоюзной антирелигиозной компании.
75 Tamże, Л.9-12. О атеистической пропаганде в рамках общесоюзной 

антирелигиозной компании.
76 Tamże, Л.9-10. О атеистической пропаганде в рамках общесоюзной 

антирелигиозной компании.
77 Tamże, О атеистической пропаганде в рамках общесоюзной антире-

лигиозной компании.
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radio, kino, teatry i inne78. W sposób zasadniczy decyzja ta, z dnia 
22 października, nie zmieniła działalności politycznej kaliningradz-
kich ateistów w końcu lat 50. Jedyne, co było nowe w tym posta-
nowieniu, to próba utworzenia koordynacyjnego centrum do spraw 
walki antyreligijnej79. Decyzja ta jednak należała nie do komitetu 
partii, a do służby bezpieczeństwa państwowego.

W dniu 29 sierpnia 1959 roku naczelnik urzędu KGB przy Radzie 
Ministrów ZSRR do Spraw Obwodu Kaliningradzkiego pułkownik 
Milutin skierował do sekretarza Komitetu Obwodowego Partii w Ka-
liningradzie F. W. Markowa informacje na temat walki przeciwko 
sekciarzom. Powyższa informacja była zakończona następującą pro-
pozycją: „W obecnych warunkach, gdy dysponujemy dostateczną 
ilością materiałów opartych o miejsca i fakty szkodliwej działalności 
sekciarzy, wskazane byłoby podjąć odpowiednie działania. Te dzia-
łania powinny być podjęte w celu zwarcia sił i szans w propagandzie 
antyreligijnej. Należy umacniać kontakty między zainteresowanymi 
osobami i organizacjami. Może należy włączyć tę sprawę w ramy 
jakiegoś odpowiedzialnego organu. Koniecznie należy utworzyć 
radę złożoną z przedstawicieli kierowników partyjnych, związków 
zawodowych i organów komsomolskich. Włączyć wojskowych pra-
cowników politycznych i przedstawicieli fl oty. Ponadto przedstawi-
cieli grup propagandowych krzewiących wiedzę i nauki polityczne. 
Odpowiedzialnych pracowników redakcji gazet „Kaliningradzka 
Prawda” i „Kaliningradzki Komsomolec”. Stworzenie takiej Rady 
da możliwości udoskonalenia pracy organizacyjnej. Także pomoże 
likwidować w niektórych wypadkach odosobnione działania w tej 
ważnej sprawie”80. Z innej informacji należącej do tego samego au-
tora możemy dowiedzieć się, że zaproponowana przez niego rada 
przynajmniej jeden raz zebrała się na posiedzenie. W sprawozda-

78 Tamże, Л.11-12. О атеистической пропаганде в рамках общесоюзной 
антирелигиозной компании.

79 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в 1945–1955 гг., s. 261.

80 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.30.Д.67.Л.34-35. Начальник КГБ о борьбе с сек-
тантами в Области.
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niu towarzysza Milutina do Komitetu Obwodowego Partii z dnia 
24 grudnia 1959 roku czytamy: „Zgodnie ze wskazaniem Komitetu 
Obwodowego KPSS z dnia 7 grudnia bieżącego roku, przez Komi-
tet Miejski KPSS przeprowadzona została narada z udziałem towa-
rzyszy odpowiedzialnych za pracę antyreligijną w mieście Kalinin-
gradzie. Wypracowano tam i uzgodniono konkretne przedsięwzięcia 
i została określona forma walki z sekciarzami. Teraz można stwier-
dzić, że rozpoczęła się poważna walka zmierzająca do wyeliminowa-
nia elementów religijnych długi czas pozostających poza zasięgiem 
władzy i bezkarnie prowadzących swoje czarne sprawy”81. Jednakże 
musimy przyznać, że nawet jeżeli ta Rada kontynuowała swoją dzia-
łalność, to najprawdopodobniej zajmowała się innymi problemami. 
Zgodnie z zamiarem kaliningradzkich czekistów rada ta powstała nie 
dla propagowania ateistycznych idei, lecz dla zapobieżenia nielegal-
nej i antyradzieckiej działalności sekciarzy. W takiej sytuacji dla pra-
cowników służb bezpieczeństwa publicznego nie miało znaczenia, 
kto, w co wierzy. Dla nich najważniejsze było to, aby wszystko było 
pod kontrolą. 

Bez względu na to, czy zachowała się ta rada, czy nie – widzimy, 
że działania ateistyczne w Obwodzie Kaliningradzkim przez długi 
czas przypominały porzuconą działkę miejscowej grupy agitatorów 
partyjnych82.

W latach 1964,1971,1981 i 1984, na fali kolejnych kampanii re-
ligijno-politycznych, Komitet Obwodowy Partii podjął jeszcze kilka 
decyzji w tej sprawie. Jednakże te decyzje miały ten sam sens i ten 
sam efekt jak te podjęte w latach pięćdziesiątych83.

81 Tamże, Л.-52. Начальник КГБ о борьбе с сектантами в Области.
82 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 

области в 1945–1955 гг., s. 262.
83 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.42.Д.7.Л.185-188.Оп.56.Д.8.Л.65-66.Д.12.Л.70-71; 

Ф.1.Оп.79.Д.37.Л.2-5.Д.53.Л.1-4.Оп.94.Д.74.Л.1-78. О решениях Обкома по де-
лам религии в ходе политических компаний.
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3. Praktyki religijne w latach 1950–1991

Po likwidacji funkcji pełnomocnika w Obwodzie Kaliningradz-
kim, regionalne struktury władzy prawie nie interesowały się 

sprawami ludzi wierzących. Funkcje te w tym czasie zostały przejęte 
przez organa NBP – KGB. Jeden z jego oddziałów, na równi z inny-
mi funkcjami, został powołany do prowadzenia nadzoru nad ludźmi 
niepewnymi politycznie, należącymi do religijnego aktywu. Jest 
to potwierdzone w „informacji o działalności duchownych i sek-
ciarzy na terenie Obwodu Kaliningradzkiego”, wydanym w dniu 
10 września 1955 roku, do Komitetu Partii przez naczelnika czwarte-
go wydziału KGB pułkownika Rubcowa84. Kaliningradzcy czekiści 
ujawnili następujące fakty, godne zainteresowania kierownictwa 
KPZR: „Nieobecność w naszym Obwodzie ofi cjalnie działających 
kościołów i domów modlitwy, sprzyja powstawaniu oddzielnych, 
nielicznych grup «cerkowników» i sekciarzy. W niedziele i święta 
religijne, oni zbierają się w mieszkaniach prywatnych, i tam 
przeprowadzają obrzędy religijne. W Kaliningradzie i w okręgach 
Obwodu istnieją i aktywnie działają grupy religijne, m.in. grupa 
«cerkowników» (chodzi o ludzi prawosławnych) liczy około 30 osób 
w podeszłym wieku. Zebrania tej grupy prowadzone są w mieszka-
niu gospodyni domowej Anny Griegoriewny Biełusowej, urodzonej 
w 1896 roku, zamieszkałej przy ulicy Karola Marksa 47a m. 6. Niek-
tórzy członkowie tej grupy przeprowadzają modlitwy na cmentarzu 
centralnym miasta Kaliningradu. Ich celem jest zbieranie datków 
od krewnych zmarłych. Szczególną aktywnością wykazuje się eme-
ryt Piotr Iwanowicz Iwanow. Pracował on wcześniej w zarządzie 
mieszkań. Zapuścił on brodę i długie włosy, i wygląda na duchow-
nego. Chociaż sam w sprawach liturgicznych niczego nie rozumie. 
Należy tu dodać, że cmentarz centralny, z jego obfi tą zielenią, 
przekształca się latem w centrum zgromadzeń religijnych. Zbierają 
się tam znaczne ilości wiernych i przeprowadzają obrzędy religijne. 
W sierpniu tego roku z Obwodu Mińskiego przyjechał do Kalinin-

84 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.18.Д.55.Л.54-56. О надзоре КГБ за верующими.
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gradu z miasta Stołpce kapłan o imieniu Walenty, urodzony w 1925 
roku. Zorganizował on na cmentarzu nabożeństwo, przekształcając 
je w pielgrzymkę. Podczas pobytu w mieście Kaliningradzie ochrzcił 
on znaczną liczbę dzieci za określoną pieniężną zapłatą. Po zarobie-
niu solidnej sumy pieniędzy i zebraniu artykułów żywnościowych 
kapłan ten wyjechał do miejsca swojej służby. Obiecał wierzącym, 
że ponownie przyjedzie w październiku. W chwili obecnej z tego 
samego terytorium przybył drugi duchowny w podeszłym wieku. On 
również ma zamiar wykonywać w Kaliningradzie obrzędy religijne 
w celach zarobkowych. Nieznaczne grupy «cerkowników» znajdują 
się w wielu rejonach Obwodu”85. 

W żadnych źródłach nie znajdujemy reakcji komitetu partyjne-
go na tę informację. O istnieniu grup ludzi wierzących wśród prze-
siedleńców urzędnicy partyjni w latach 50-tych przypominali bardzo 
rzadko. Jeżeli już tak, to były dwie główne tego przyczyny. Pierw-
sza, gdy wśród komunistów nagle ujawniano ludzi wierzących, dru-
ga – po decyzjach z Moskwy, w czasie sporadycznych kampanii an-
tyreligijnych”86.

Przewodniczący Rady do Spraw Kościoła Prawosławnego, dawny 
czekista G. Karpow i jego współpracownicy, starali się powiększyć 
liczbę zarejestrowanych budynków modlitewnych. Nie czynili tego 
jednak z powodu lojalnego stosunku do religii w ogóle. Powód był 
taki, że brak budynków sakralnych utrudniał działania pracownikom 
KGB. W takiej sytuacji trudno było obserwować wierzących, tym 
bardziej, że nielegalne życie religijno-sakramentalne istniało i roz-
wijało się. Wędrowni kapłani i świeccy tajnie dokonywali zwłaszcza 
obrzędów chrztu. Tak jak wcześniej, do Obwodu dość systematycz-
nie przyjeżdżali duchowni z Litwy i Białorusi. Wierni zaś często na 
liturgię jeździli do Kłajpedy, Tauragów, Kibartaja, Kowna, Wilna, 
i do innych miast. Wielu jeździło, i to dość systematycznie, do Rygi, 
do Tallina, Grodna, Mińska, Mołodeczna – zwłaszcza tam, gdzie 

85 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.18.Д.55.Л.Л.54-55. Оценки кгбистов деятель-
ности религиозных групп области.

86 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в 1945–1955 гг., s. 230–231.
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w ciągu nocy można było dojechać pociągiem i na poniedziałek rano 
być już w Kaliningradzie. Wielu ludzi jechało do tych miejsc, aby 
chrzcić dzieci, zawierać sakrament małżeństwa, czy pomodlić się za 
swoich zmarłych. Dotyczyło to szczególnie ludzi, którzy pochodzili 
z tych ziem lub tam mieli swoich bliskich, u których można było 
się zatrzymać. Praktyki takie były dość rozpowszechnione zarówno 
wśród prawosławnych, jak i katolików, i protestantów.

Na przestrzeni lat w wyniku różnych zachowań i potrzeb religij-
nych uformowała się grupa religijnego podziemia87. W roku 1955 
zauważono istnienie na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego pod-
ziemia religijnego. Pojawiła się prawosławna tak zwana „wspólno-
ta katakumbowa”. Jej przedstawiciele odrzucali wszelkie kontakty 
z bezbożną władzą. Obecnie w Obwodzie Kaliningradzkim mieszka 
niewielu przedstawicieli „kościoła katakumbowego”. Wśród nich 
jest Wiera Kiryłłowna Tretjakowa, która przyjechała razem z matką 
i siostrą do Kaliningradu z Obwodu Riazańskiego w 1946 roku. Do 
wspólnoty kościoła katakumbowego trafi ła ona w końcu lat 70. Jej 
siostra natomiast, Zinaida Kiryłłowna Celiszczowa, pod wpływem 
„katokombnika” z Obwodu Omskiego – w połowie lat 60. Obecnie 
obie te kobiety wchodzą w skład nielicznej tu grupy wiernych Za-
granicznego Kościoła Prawosławnego. Syn Zinaidy Celiszczowej – 
Władimir obecnie jest biskupem w Sacramento (USA) Rosyjskie-
go Kościoła Prawosławnego Zagranicznego. Przypominając lata 50. 
W. Tretjakowa mówiła, że w Obwodzie w tym czasie było wiele ro-
dzin należących do kościoła katakumbowego: „My znaliśmy jedną 
rodzinę – 5 osób – którzy byli prawosławnymi wiernymi z kościoła 
katakumbowego. Byli to ludzie mocnej wiary. Przyjechali tu z Biało-
rusi. Wiara ich była tak silna, że nie zapisali się do kołchozu. Matka 
chodziła do pracy odległej o 8 km od ich wioski, aby tylko nie pra-
cować w kołchozie. W pracy w Kaliningradzie nazywano ich bapty-
stami. Moją siostrę i jej męża też nazywano baptystami. Ludzie po 
prostu niewiele wiedzieli i nie rozumieli tych wierzących. Te rodziny 
były wyśmiewane w pracy. Do wiernych kościoła katakumbowego 
przyjeżdżał „baciuszka” z Leningradu. Do kobiety, u której były or-

87 Tamże, s. 228.
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ganizowane modlitwy, pracownicy KGB przysłali starszą niewiastę, 
około 80-letnią. Była ona ubrana na czarno i przedstawiła się, że jest 
zakonnicą. Ona prosiła, aby jej powiedziano, gdzie jest prawdziwy, 
katakumbowy ojciec, od którego mogłaby przyjąć komunię św. Go-
spodyni tego domu zaprowadziła staruszkę do kapłana z Leningradu. 
Po czym aresztowano go. Było to w latach 50.”88.

Wiera Kiryłłowna mówi o sobie, że „Pan Bóg uchronił ją” od wstą-
pienia do organizacji pionierów. Do komsomołu ona już w pełni świa-
domości nie wstąpiła. Później, gdy weszła do wspólnoty katakumbo-
wej, całkowicie usunęła się od „życia społecznego”. Nawet odmówiła 
współpracy w redagowaniu gazetki ściennej w zakładzie pracy89.

Wzmożenie kampanii antyreligijnych wielokrotnie uderzało rów-
nież w ludzi uważających siebie za komunistów. Niezależnie od zmian 
polityki władzy do grup religijnych obecność nieateistycznych przeko-
nań u członka partii zaprzeczała ideologicznym wymaganiom komu-
nistycznej partii. Każdy, najdrobniejszy przejaw wiary u komunisty 
lub uczestniczenie w jakichkolwiek obrzędach religijnych było trak-
towane, jako bardzo poważny czyn antypartyjny. Takie zachowanie 
podlegało surowej karze. Taka atmosfera doprowadzała do tego, że 
ludzie partyjni w swoim miejscu zamieszkania unikali jakichkolwiek 
zachowań religijnych. W miejscach swoich korzeni, zwłaszcza w cza-
sie urlopów, brali udział w życiu religijnym i miejscowych wspólnot.

Podamy kilka przykładów antypartyjnych występków komuni-
stów, zwłaszcza udziału w obrzędach religijnych na terenie Obwodu 
Kaliningradzkiego. W lutym 1949 roku w rejonie Łuduszkina mia-
ło miejsce „wykonywanie obrzędów religijnych”, w styczniu 1950 
roku w rejonie Gwardiejska „dokonanie religijnego obrzędu w ro-
dzinie – chrzest dziecka”, w sierpniu 1949 roku w Okręgu Sowiet-
skim –„dokonanie religijnego obrzędu – ślubu kościelnego”90.

88 Интервью В. К. Третьяковой от 14 сентября 1998 года. Личный архив 
Е. А. Маслова. 

89 Tamże.
90 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.4.Д.7.Л.-25;Ф.1.Оп.4.Д.11.Л.-5,331-336; 

Ф.1.Оп.6.Д.12.Л.-18-21,22. О религиозности отдельных коммунистов и на-
казание их за это.
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Takie zachowania były karane albo wykluczeniem z partii, albo 
surowym upomnieniem, lub też wpisem do karty ewidencji partyj-
nej. W rejonie Czerniachowska miały miejsce dwa następujące wy-
darzenia związane z religijnością ludzi należących do partii. Jedno 
z tych wydarzeń miało charakter „świąteczny”. W czerwcu 1949 
roku partyjny dyrektor jednego z kołchozów na skutek świętowania 
Paschy u swoich znajomych dopuścił do przestoju pięciu traktorów91. 
Antypartyjny występek innego komunisty wyglądał następująco: 
„W listopadzie 1949 roku komunista nie podjął żadnych działań 
w stosunku do swojej siostry, która prowadziła działania religijne 
wśród ludności”92. Pierwszy z tych komunistów otrzymał surowe 
upomnienie z zapisem do karty ewidencyjnej. Drugi z nich ponadto 
dostał srogie ostrzeżenie. W czerwcu 1952 roku pracownika kołcho-
zu Nr 135 w rejonie Sławska wykluczono z partii za „świętowanie 
Wielkanocy93 i za systematyczne „pijaństwo”. W lipcu 1953 roku 
sędzia z Czerniachowska otrzymał surowe upomnienie z wpisem do 
karty ewidencyjnej. Powodem tego było to, że „świętując Wielka-
noc, zgubił on legitymację partyjną. Często pił alkohol. Także otrzy-
mał siano na podstawie fi kcyjnych dokumentów”94. W sierpniu 1951 
roku biuro komitetu Obwodowego Partii zaocznie rozpatrzyło spra-
wę 33-letniego kołchoźnika z rejonu Żeleznodorożnyj. We wrześniu 
1950 roku ochrzcił dwoje swoich dzieci. Samowolnie przejechał do 
Obwodu Gorkowskiego. Odmawiał powrotu do Obwodu Kalinin-
gradzkiego, motywując to brakiem środków. Za to naruszenie ko-
mitet rejonowy wykluczył komunistę z partii. Komitet Obwodowy 
natomiast złagodził karę, dając surowe upomnienie95. 

91 ЦХИДНИКО. Ф.580.Оп.1.Д.4. О религиозности отдельных комму-
нистов и наказание их за это.

92 Tamże, Ф.1.Оп.1.Д.14. О религиозности отдельных коммунистов и на-
казание их за это.

93 Tamże, Оп.11.Д.19. О религиозности отдельных коммунистов и нака-
зание их за это.

94 Tamże, Оп.13.Д.20.Л.260-261. О религиозности отдельных коммунис-
тов и наказание их за это.

95 Tamże, Оп.9.Д.13.Л.114-115. О религиозности отдельных коммунис-
тов и наказание их за это.
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W uzasadnieniach tych kar widzimy pewną prawidłowość. Oprócz 
tego, że człowiek naruszył prawo partyjne przez zachowania reli-
gijne, prawie zawsze widzimy jeszcze dodatkowe jego uchybienia 
czy wady. Jak gdyby była potrzeba głębokiego zdyskredytowania 
danego człowieka. Wydaje się, że szczególnie często pisano o sła-
bościach ludzi wierzących, aby w ten sposób podkreślić ich nieprzy-
datność społeczną. Jednocześnie chyba chodziło o to, aby pokazać, 
że człowiek został ukarany nie tylko za religię. Być może ważnym 
było też pokazanie, że zawsze człowiek wierzący narusza również 
prawo Boże czy naturalne. Wydaje się, że wielokrotnie te dodatkowe 
oskarżenia były wymyślane na potrzeby propagandy.

Ogólnie trzeba stwierdzić, że komuniści posiadali bardzo małą 
wiedzę o religii i życiu religijnym. Bardzo często mylili pojęcia i za-
przeczali sobie. Niejednokrotnie na skutek ignorancji mylili różnych 
przedstawicieli grup wyznaniowych.

Przedstawimy tu decyzję Kaliningradzkiego Komitetu Obwodo-
wego Partii z dnia 7 lipca 1954 roku: „Kościół prawosławny i różne 
inne sekty religijne ożywiły swoją działalność. Umocniły swoje ka-
dry. Elastycznie przystosowują się do zaistniałych warunków. Usil-
nie rozprzestrzeniają ideologię religijną wśród pozostałych warstw 
ludności. Szczególną uwagę zwracają na przyciąganie do Kościoła 
młodzieży i kobiet. W celach powiększenia liczby wierzących du-
chowni i sekciarze używają różnych środków. W sposób uroczysty 
przeprowadzają nabożeństwa, wykorzystują kaznodziejów, obniżają 
ceny na obrządki religijne. W wyniku tego obserwuje się powiększe-
nie ilości obywateli, przestrzegających święta religijne i uczestni-
czących w obrzędach religijnych. Aktywizowały swoją działalność 
grupy duchownych i sekciarzy w rejonach Czerniachowskim, Gu-
siewskim, Ładuszkinskim i mieście Niemen. Liczba tych grup i ich 
wpływ na najbardziej zacofaną część ludności zwiększa się”96. Jak 
już wspominaliśmy wyżej, najważniejszym działaniem przeciw re-
ligii było nasilenie propagandy naukowo-ateistycznej. Do tego celu 
była używana również prasa. Na polecenie Komitetu Obwodowe-

96 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.15.Д.18.Л.78-83. Из решения Обкома: констата-
ция о усилении религиозности.  
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go Partii ukazywały się tam felietony mające charakter antyreligij-
ny. Tam nie tylko prawosławni, lecz i wyznawcy innych konfesji 
byli obiektem szydzenia i kpin. Na przykład gazeta „Stachanowiec” 
w dniu 14 października 1954 roku zamieściła bardzo obraźliwy arty-
kuł: „Opowiadania o popach”.

Po raz kolejny powołujemy się na specyfi czne właściwości 
Obwodu Kaliningradzkiego. Pamiętamy, że na większości terytorium 
ZSRR głównym obiektem chruszczowowskiej fali prześladowań re-
ligii był Moskiewski Patriarchat Rosyjskiego Kościoła Prawosław-
nego. W Obwodzie Kaliningradzkim prześladowania prawosław-
nych szczególnie nie odróżniały się na tle polityki władz w stosunku 
do innych konfesji. Przyczyna była oczywista – brak kościołów 
i klasztorów prawosławnych, które można było zamknąć. Nie istnia-
ło legalne duchowieństwo, czyją działalność można by ograniczać. 
Pozostawali szeregowi wierni i niewielkie grupy, o których władze 
w sumie bardzo mało wiedziały”97. Zauważamy tu, że prawosławni 
wierni nie byli jedyną grupą narażoną na prześladowania religijne. 
Na równi z nimi cierpieli katolicy i baptyści.

Kierując się zasobem archiwum, można dojść do wniosku, że po 
odejściu z urzędu A. Głazkich zmniejszyła się liczba wniosków o re-
jestrację wspólnot czy otwarcie świątyń. Taki wniosek jest mylący. 
W tym czasie bowiem po prostu nie przyjmowano podań od wier-
nych. Stąd nie trzeba było ich rejestrować. Z tego też powodu nie 
znalazły się w archiwum. Jedynym świadectwem takich podań są 
dwie służbowe notatki przechowywane w wydziale Rady do Spraw 
Kościoła Prawosławnego przy Radzie Ministrów ZSRR, w GARF – 
Państwowe Archiwum Rosyjskiej Federacji. Jest to notatka prze-
wodniczącego G. G. Karpowa do przewodniczącego komitetu Ob-
wodowego Partii w Kaliningradzie Z. S. Słajkowskiego, z dnia 
6 października 1956 roku, nr 630-S oraz odpowiedź do Rady do 
Spraw Kościoła Prawosławnego podpisana przez zastępcę przewod-
niczącego partii w Kaliningradzie N. Stiepanowa, pod numerem 89-S 
z dnia 24 października 1956 roku. Notatka przewodniczącego Rady 

97 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской об-
ласти в 1945–1955 гг., s. 236.
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do Spraw Kościoła Prawosławnego była następująca: „Przesyłamy 
podanie wierzących podpisane przez 237 osób o otwarcie kościoła 
w Kaliningradzie jako dodatek do pisma Nr 851 z dnia 30 marca 
1956 roku, w związku z tym prosimy o wypełnienie następujących 
punktów:
1. O otwarcie kościoła w Kaliningradzie wierzący proszą od 1948 

roku. W tym czasie wysłali oni 16 podań tylko do Centralnej Rady 
i organów rządowych.

2. W Kaliningradzie i Obwodzie nie ma funkcjonujących kościo-
łów.

3. Pomimo tego podania wierzących były odrzucane przez Komitet 
Obwodowy.

4. Rada prosi o rozpatrzenie prośby wiernych zgodnie ze znanym 
Wam zaleceniem Komitetu Centralnego KPZR. 

5. Postanowieniem Rady Komisarzy Narodowych ZSRR Nr 1325 
z dnia 28 listopada 1943 roku.

6. Postanowieniem Rady Ministrów ZSRR Nr 259 z dnia 17 lutego 
1955 roku.

7. O waszej decyzji proszę poinformować Radę Ministrów ZSRR, 
kopię skierować do naszej Rady.

8. Załącznik do tekstu: tylko dla adresata”98.
Przypominamy tu, że Postanowienie Rady Ministrów ZSRR 

z dnia 17 lutego 1955 roku trochę upraszczało porządek otwierania 
kościołów i domów modlitwy.

Odpowiedź z Komitetu Obwodowego w Kaliningradzie:
„Do naszego komitetu z licznymi podaniami o otwarcie domów 

modlitewnych zwracają się nie tylko wierzący prawosławni, ale tak-
że przedstawiciele grup katolików, luteranów i baptystów. Dla reje-
stracji wszystkich tych organizacji religijnych konieczne jest posia-
danie budynków, w których oni mogliby dokonywać odpowiednich 
obrzędów religijnych. Zgodnie z danymi Komitetu wcześniej na 
terenie Obwodu kościołów prawosławnych nie było. Były tylko 

98 ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.1422. Л.165,177. О попытке добиться открытия 
православных церквей в Облости.
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niemieckie «kirchy» i «kastioły», w większości zburzone podczas 
wojny. Nieliczne zachowane budynki są przekazane różnym orga-
nizacjom. Są eksploatowane społecznie – cele kulturalne, przemy-
słowe i inne. Nasz Komitet nie jest w stanie wydzielić wierzącym 
odpowiednich budynków. W związku z tym uważamy, że niemożli-
wym jest otwieranie kościołów prawosławnych na terenie Obwodu 
Kaliningradzkiego99.

Dla niektórych wierzących prawosławnych z początku trudnym 
było to, że nie było tu prawdziwych kościołów prawosławnych. Jed-
nak i oni uznali, że zadowoliłyby ich świątynie niemieckie, katoli-
ckie, czy ewangelickie. Prawne przeszkody uniemożliwiające prze-
kazywanie prawosławnym wiernym kościołów niemieckich zostały 
usunięte przez decyzję Rady do Spraw Kościoła Prawosławnego już 
za czasów pracy A. Głazkich. Wbrew temu, co stwierdził Stiepanow 
w swoim piśmie, w roku 1956 w Obwodzie Kaliningradzkim istnia-
ły niezniszczone i nie zajęte budynki sakralne. Były także kościoły 
uszkodzone, które inicjatorzy próśb chcieli wyremontować. Moty-
wacja użyta przez Stiepanowa miała charakter raczej odmowy prze-
kazania kościołów i rejestracji grup wyznaniowych niż merytorycz-
ne podłoże. Najbardziej uzasadniony powód takiej postawy to: «Nie 
ma kościołów – nie ma problemów»”100.

Wyżej ukazana służbowa notatka G. Karpowa pokazuje, że prze-
wodniczący Rady do Spraw Kościoła Prawosławnego, po raz kolejny 
pokazał swoją pozytywną pozycję w sprawie otwarcia kościoła pra-
wosławnego w Obwodzie Kaliningradzkim. Wydaje się, że nie cho-
dziło tu o pomoc ludziom młodego radzieckiego terytorium, nie 
był to też chyba objaw tolerancji władzy wobec religii. Chodziło ra-
czej o to, aby funkcjonowała ofi cjalna wspólnota, łatwa do skon-
trolowania. Mogło to też zatrzymać rozwój Kościoła katakumbowe-
go i innych podziemnych wspólnot. W dniu 15 sierpnia 1958 roku, 

 99 ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.1422.Л.165.177. О попытке добиться открытия 
православных церквей в Облости. О попытке добиться открытия право-
славных церквей в Облости.

100 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 240.
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czyli na półtora miesiąca przez nową falą prześladowań religijnych, 
G. G. Karpow skierował do kierującego kancelarią Rady Ministrów 
RFSRR I. A. Fadiejewa listę 13 regionów i notatkę wyjaśniającą: 
„Do tego dołączam informacje, gdzie trzeba otworzyć kościoły, 
a gdzie domy modlitwy”101. Na liście tej na ostatnim miejscu był 
wymieniony Kaliningrad, w którym przewidziano otwarcie domu 
modlitwy. Tym niemniej i tym razem zabiegi Karpowa okazały się 
bezskuteczne. Zbyt późno w Moskwie zrozumiano, że sprawę tę na-
leży załatwiać przez władze miejscowe w Kaliningradzie102.

Można tu dodać, że w 1952 roku w Kaliningradzie pojawiły się 
dwie nowe grupy religijne: 
• Pierwszą z nich utworzyli Ewangeliczni Chrześcijanie Baptyści. 

Swoje spotkania prowadzili przy ul. Oczakowskiej w Kaliningra-
dzie103. Grupa ta jednak nie zdołała przekształcić się w pełnocen-
ną wspólnotę religijną. Informacje te przekazał pastor „kościoła 
pokoju” A. I. Krykun. Uważał on, że jest tu mowa o najwcześ-
niejszej próbie zorganizowania wspólnoty religijnej baptystów. 
Jednak pamiętamy, że kilka lat wcześniej przy ul. A. Newskiego 
systematycznie spotykała się grupa baptystów prezbitera Reut-
skiego104;

• Drugą grupą religijną, która pojawiła się w 1952 roku byli zie-
lonoświątkowcy (piacidziesiatniki) wywodzący się z Zachodniej 
Białorusi. Na początku byli oni razem z baptystami, potem w 1952 
roku rozdzielili się ze względu na różnice zdań dotyczące „pod-
stawowych zasad wiary”. Ich kaznodzieją był Leonid Emiliano-
wicz Kałackij, urodzony w 1936 roku. Wychował się w rodzinie 
zielonoświątkowej. Do Obwodu Kaliningradzkiego przyjechał 
w 1955 roku. Został powołany do wojska. Tam odmówił składa-
nia przysięgi i brania do rąk broni. Za to został osądzony. Obecnie 
101 ГАРФ. Ф.6991.Оп.2.Д.201.Л.53-54. Служебная записка Г. Г. Карпова.
102 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 

области в 1945–1955 гг., s. 240–241.
103 Интервью с пастором «Церкви мира» Анатолием Ивановичем Кри-

куном, А. И. Товбина. Сочинения. – Приложения.
104 Tamże.
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jest on biskupem kaliningradzkiej wspólnoty chrześcijan wiary 
ewangelicznej – zielonoświątkowców105. 

W odróżnieniu od innych wyznawcy zielonoświątkowi nie starali 
się o legalizację swojej działalności. Taką postawę A. E. Kałackij 
wyjaśnia w następujący sposób. „Nie mieliśmy zamiaru rejestrować 
naszej wspólnoty według stalinowskiego i leninowskiego prawo-
dawstwa, funkcjonującego aż do czasów Gorbaczowa – absolutnie 
nie odpowiadało ono rzeczywistości106. 

W połowie lat 50. wyraźnie rośnie ilość grup wyznaniowych 
w Obwodzie Kaliningradzkim. Jedną z największych była wspól-
nota baptystów w dzielnicy Leningradzkiej, licząca około 100 osób. 
W skład tej grupy wchodzili także żołnierze. Istniała struktura pa-
rafi alna: kierownictwo wspólnoty, rada i komisja rewizyjna. Dom 
modlitwy znajdował się przy ul. Bolszaja Okrużnaja 40. Na utrzyma-
nie domu zostały wydzielane środki wspólnoty107. Grupa ta prowa-
dziła aktywną działalność polegającą na wciąganiu w swoje szeregi 
młodzieży. Tylko w lipcu 1955 roku powiększyła się ona o czte-
rech neofi tów, którzy przyjęli zanurzający chrzest108. Taki obrzęd 
był sprawowany na otwartym powietrzu, w miejscu publicznym. 
Było to traktowane jako wielkie przekroczenie prawa. Naczelnik 
czwartego wydziału KGB, towarzysz Blizin, nazwał to „procedurą 
poniżającą ludzką godność”109. W swoich doniesieniach pułkownik 
Blizin mówi, że jesienią 1955 roku grupa ta liczyła 15 osób. Głów-
nie była tam młodzież. Na czele stali dwaj kaznodzieje z Białorusi 
Zachodniej: K. K. Prychodzko w 1924 roku i G. W. Maksymowicz 
w 1927 roku. Obaj byli pracownikami przedsiębiorstwa budow-
lanego110. Ich zebrania były organizowane u S. A. Leonczuka – 

105 Tamże, Володько. П. Потерянные годы. Почему я порвал с сектой пя-
тидесятников. «Калининградская Правда» 1959 год, № 92, s. 2–3.

106 Интервью с пастором Л. Е. Калацким; Tamże.
107 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.15.Д.18.Л.-55. О деятельности баптистов в Ка-

лининграде.
108 Tamże, Л.-55. О деятельности баптистов в Калининграде.
109 Tamże, О деятельности баптистов в Калининграде.
110 Tamże, О деятельности баптистов в Калининграде.
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stróża przy Alei Śmiałych 101a. W doniesieniu zaznaczono, że zie-
lonoświątkowcy należeli do najbardziej reakcyjnych „sekt”. Według 
obserwacji Rubcowa, „oni nie brali udziału w żadnych kulturalnych 
imprezach masowych. W każdą niedzielę tylko modlili się do histerii 
i pełnego amoku”111.

W źródle tym nie ma konkretnie podanej grupy zielonoświąt-
kowców, która jest przedstawiona w informacji. W latach 50. takich 
wspólnot było już wiele: chrześcijanie wiary ewangelicznej, ewan-
geliczni chrześcijanie w duchu apostolskim, ewangeliczni chrześ-
cijanie zielonoświątkowcy – syjoniści, muraszkowcy i inni. Praw-
dopodobnie kaliningradzcy zielonoświątkowcy należeli do grupy 
chrześcijan wiary ewangelicznej – szczególnie rozpowszechnionej 
na terenie Białorusi i Ukrainy Zachodniej i w krajach bałtyckich112.

W tym czasie mówiło się o masowym rozsyłaniu po terenie Ob-
wodu tak zwanych „świętych listów”113. Listy te były przepełnione 
proroctwami o nowej wojnie światowej. Były tam też groźby „kary 
Bożej” dla tych ludzi, którzy nie chcą brać udziału w dalszym prze-
syłaniu tych listów i nie pragną poznawać Boga. Pułkownik Rub-
cow uważał, że ta propaganda została utworzona przez niedouczone 
kobiety. Według niego takie listy „wśród zacofanej części ludno-
ści tworzą panikę”. Co więcej, zimą 1955 roku pod wpływem tych 
„świętych listów” z Obwodu wyjechało kilka rodzin robotniczych 
i kołchoźników”114.

Ciekawe wiadomości o nowych grupach religijnych znajdujemy 
w prasie z końca lat 50. W „Kaliningradzkiej Prawdzie” A. Dariało-
wa i I. Miedwiediowa wykazały, że w 1955 roku na terenie Obwodu 
zaczęły kształtować się jeszcze dwie „sekciarskie” wspólnoty. Obie 
miały charakter wyznań antypaństwowych. Była to grupa zielono-
świątkowców i świadkowie Jehowy. Założycielem pierwszej był 

111 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.15.Д.18.Л.-55. О деятельности баптистов в Ка-
лининграде.

112 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь Калининградской об-
ласти в 1945–1955 гг., s. 276.

113 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.15.Д.18.Л.-57. О т.н. «святых письмах».
114 Tamże, Л.-56. О т.н. «святых письмах».
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kaznodzieja W. Riabcun. Jeszcze w 1945 roku był on skazany za 
morderstwo i plądrowanie. Po uwolnieniu zamieszkał w Sowietsku 
i natychmiast zabrał się za organizowanie wspólnoty zielonoświąt-
kowej. Wplątał w tę grupę tak niewierzących, jak i przedstawicieli 
innych „sekt”.

Początek wspólnocie świadków Jehowy dał Michaił Pleszanow. 
Jego droga życiowa była również bardzo złożona. Po demobilizacji 
z armii w 1947 roku, 20-letni Pleszanow razem z rodzicami wyje-
chał do Obwodu Kaliningradzkiego. Po drodze pozostał on w tyle 
transportu. Jakiś czas się tułał, w końcu został osądzony za złodziej-
stwo. Po wyjściu z więzienia zamieszkał w Czerniachowsku. Jesz-
cze w więzieniu przystał do świadków Jehowy. W Obwodzie Ka-
liningradzkim udało mu się znaleźć kilku współwyznawców. Wraz 
z nimi zaczął prowadzić energiczną działalność ewangeliczną. Wier-
nym pomocnikiem w tych działaniach była żona Pleszanowa – Julia 
Szluszenkowa. Wcześniej siedziała ona w więzieniu za rozprzestrze-
nianie wieści o wojnie. Neofi tów znajdowano wśród niewierzących, 
a także pośród baptystów115.

W latach 50. zauważono bardzo systematyczny wzrost iloś-
ciowy różnych grup religijnych. Władza uznała, że taka wzro-
stowa tendencja stanowi zagrożenie społeczne. Dlatego od 1957 
roku miejscowa władza, zwłaszcza organa KGB, rozpoczęła woj-
nę z „sekciarzami”. Od 1958 roku wojna ta była stymulowana 
przez ogólnokrajową kampanię antyreligijną zgodnie z decyzją 
KCKPZROKU116. Pierwszą ofi arą tych działań stali się zielono-
świątkowcy. Najbardziej charakterystyczną postacią tej grupy był 
W. Riabcun. Dokumenty pokazują, że jego charyzmat miał nega-
tywny wpływ na ludzi. Jakoby pod jego wpływem niektórzy ludzie 
zapadali na choroby psychiczne i byli poddawani leczeniu psychia-

115 А. Дарьялов, «Брат Владимир и его паства», «Калининградская прав-
да», 1958, № 34, от 16 февраля; И. Медведева, «Истинное лицо свидетелей 
Иеговы», «Калининградская правда», 1956, № 150, от 29 июня, № 151, от 
30 июня.

116 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 277.
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trycznemu117. Jego kazania miały charakter nie tylko religijny, ale rów-
nież polityczny. Wypowiadał się przeciw służbie wojskowej, przeciw 
głosowaniu w wyborach. Występował przeciw członkostwu w partii 
i związkach zawodowych. Zabraniał mieć w domu radio, odwiedzać 
kino, teatr, czy bibliotekę. Potępiał nawet zwracanie się do lekarzy 
o pomoc w chorobach. Naturalnym było, że takiego typu wystąpienia 
nie mogły zostać niezauważone przez władzę. Na początku 1958 roku 
W. Riabcun został osądzony za działalność antyradziecką118. Wydarze-
nie to nie doprowadziło do rozpadu wspólnoty zielonoświątkowców. 
Tym niemniej, w drugiej połowie 1959 roku regionalny zarząd KGB 
i miejscowa prasa przeprowadziły serię „profi laktycznych” przedsię-
wzięć przeciwko zwolennikom Riabcuna. Prawie jednocześnie były 
likwidowane inne wspólnoty zielonoświątkowe. 

Nie mniej silne prześladowania dotykały kaliningradzkich świad-
ków Jehowy. Ich lider M. Pleszanow w 1958 roku nawiązał kontakt 
z nielegalną wspólnotą na Syberii. Stamtąd otrzymywał instrukcję, 
literaturę i wsparcie fi nansowe. Pośrednikiem w tej działalności był 
współbrat z Obwodu Kijowskiego Fiodor Szełudczenko. „Odsie-
dział w więzieniu za rozbój w wiejskiej gospodzie”119. W 1958 roku, 
według tekstów dziennikarki I. Miedwiediowoj, Pleszanow i Sze-
łudczenko zostali surowo ukarani120.

W końcu lat 50. prześladowany był jeszcze jeden lider religij-
ny – organizator mikrowspólnoty „abstynentów” D. P. Kurbaszow. 
Osądzono go za kradzież socjalistycznej własności i za sprzedaż kra-
dzionego121.

Inną taktykę w walce z grupami religijnymi władze stosowały 
w odniesieniu do przestrzegających praw ewangelicznych chrześci-

117 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.30.Д.67.Л.48. О гонениях на нетрадиционные 
религиозные конфессии.

118 А. Дарьялов, Указанные сочинения; ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.30.Д.67.
Л.46. О гонениях на нетрадиционные религиозные конфессии.

119 И. Медведева, «Истинное лицо свидетелей Иеговы».
120 Tamże.
121 И. Кузьмичев, «Грешные дела святых проповедников», «Калининг-

радская Правда», 1959, № 227, от 17 ноября, s. 3–4.
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jan baptystów. Była to najliczniejsza grupa religijna w Obwodzie 
wśród konfesji nieprawosławnych. W połowie 1959 roku zarząd 
KGB wraz z zastępcą redaktora naczelnego „Kaliningradzkiej Pra-
wy” I. Kuźmiczewym rozpoczęli kampanię zmierzającą do zdys-
kredytowania baptystów w oczach społeczeństwa radzieckiego122. 
Zadanie władz uprościli sami liderzy tej wspólnoty. Zarysowały się 
problemy między nimi. Nie mogli znaleźć zgody na temat lojalności 
wobec państwa. Spory te zostały rozdmuchane przez władze z wiel-
kim kunsztem i wykorzystywane przeciw nim. Z informacji pułkow-
nika KGB Milutina można wywnioskować, że czekista umyślnie 
dolewał oliwy do ognia podczas osobistych rozmów z uczestnikami 
konfl iktu123. Najwięcej zła baptystom w tym czasie uczynił dzien-
nikarz I. Kuźmieczew. W drugiej połowie 1959 roku opublikował 
w gazecie trzy artykuły. Przedstawiał tam baptystów kaliningradz-
kich jako oszustów, awanturników i zacofanych ludzi124. Na skutek 
tej kampanii niektórzy członkowie wspólnoty odeszli z niej. Powo-
dem tego były rzeczywiste problemy moralne i prawne niektórych 
liderów. Większość wiernych jednak pozostała i zaczęła poszukiwać 
drogi wyjścia z kryzysu125. W wyniku tej akcji kierownictwo zboru 
wyłączyło ze wspólnoty osoby zdemaskowane przez prasę. Nazwi-
ska ich w dokumencie Milutina nie są ukazane. Wydaje się, że byli 
to zwolennicy twardej linii w relacjach z państwem126. Możliwe jest 
również i to, że osoby te i fakty zostały wymyślone w celu uwiary-
godnienia kampanii przeciw ludziom wierzącym.

Atak władzy na grupy religijne w końcu lat 50. był chyba najpo-
ważniejszą polityczną akcją represyjną. W wyniku tego ataku grupa 
świadków Jehowy przestała istnieć, a najliczniejsze wspólnoty bap-
tystów i zielonoświątkowców zmniejszyły swoje szeregi.

122 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.30.Д.67.Л.50-52. О гонениях на баптистов.
123 Tamże, Л.-50. О гонениях на баптистов.
124 И. Кузьмичев, «Два лица церкви Христовой», «Калининградская 

Правда», 1959, № 226, 15 ноября, s. 2. Его же. «Грешные дела святых пропо-
ведников». Его же «Чтобы мертвые не хватали живых».

125 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в Калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 281.

126 ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.30.Д.67.Л.51-52. О гонениях на баптистов.
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Tym niemniej, wydaje się, że w rezultacie tych działań prześla-
dowczych następowało jednoczenie się w szeregach grup wyznanio-
wych. Zostały one oczyszczone z osób słabych i niezdecydowanych. 
Takie zjednoczenie prowadziło do głębszej izolacji, do schodzenia 
do podziemia. Coraz trudniej było kontrolować tych ludzi. W tym 
czasie zauważa się wzrost postaw i nastrojów antypaństwowych 
i antykomunistycznych127.

Interesujące jest to, że wyżej ukazane prześladowanie wiernych 
nie dotyczyło wyznawców wiary katolickiej. Nie znajdujemy pra-
wie żadnych informacji na ten temat w archiwach. Nie możemy 
przypuszczać, że nie było w tym czasie katolików w Obwodzie 
Kaliningradzkim. Postaramy się pokazać, na podstawie przykła-
dów osób jeszcze żyjących, że katolicy zawsze byli w Obwodzie 
Kaliningradzkim. Ich więź z małą ojczyzną, potrzeba dobrze przy-
gotowanych duchownych dla liturgii i specyfi ka korzystania z sa-
kramentów spowodowały postawę zupełnie inną niż w grupach, 
gdzie liderem mógł być człowiek dość przypadkowy. Religijność 
katolików miała bardziej rodzinny i indywidualny charakter. Nie 
odczuwali konieczności jednoczenia się w grupy. Mieli bowiem 
stosunkowo blisko do swoich miejsc rodzinnych, gdzie zaspakajali 
potrzeby religijne. Wydaje się, że ogromny wpływ miała świado-
mość istnienia kościoła katolickiego wraz z jego strukturami w po-
bliskiej Litwie, w dużej części na Białorusi i Ukrainie. Wiedzieli 
oni, że są członkami tego Kościoła. Ponadto mieli świadomość ist-
nienia Głowy Kościoła – Papieża.

Spróbujmy na chwilę popatrzeć na statystykę dotyczącą kato-
lików w Związku Radzieckim. Zgodnie z danymi statystycznymi 
dotyczącymi religijnych grup nieprawosławnych na terenie ZSRR, 
według danych z dnia 1 stycznia 1961 roku, działało 1179 katoli-
ckich wspólnot religijnych. Zarejestrowanych było 1113 z nich, nie-
zarejestrowanych zaś 66 parafi i, co stanowi 10,8% liczby wszystkich 
konfesji nieprawosławnych. Jednakże w Obwodzie Kaliningradzkim 
według dokumentów nie istniały żadne ofi cjalne wspólnoty katoli-

127 Е. А. Маслов, Религиозно-политическая жизнь в калининградской 
области в 1945–1955 гг., s. 282.
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ków128. W związku z tym w badaniu historii religijności w Obwodzie 
Kaliningradzkim będziemy powoływali się na wspomnienia ludzi 
zamieszkujących ten teren od dawna.

Ogólnie katolicy spotykali się z tymi samymi problemami, co pra-
wosławni czy przedstawiciele innych wyznań. Najważniejsze prob-
lemy to: odmowa rejestracji wspólnot katolickich, brak budynków 
sakralnych i księży. Zauważamy również, że wierzący katolicy w la-
tach 50. i 60. nie byli wciągani w jakiekolwiek konfl ikty z władzami. 
Nie dążono do konfrontacji. Dla zaspakajania potrzeb religijnych 
wierni jeździli za granice Obwodu Kaliningradzkiego. Znamy rów-
nież przypadki, kiedy tu przyjeżdżali katoliccy duchowni z Litwy, 
Białorusi, Łotwy, nawet z Kazachstanu czy Polski. Takie zdarzenia 
jednak nie zostały odnotowane w dokumentach archiwalnych. Trud-
no powiedzieć, dlaczego. Być może było to przeprowadzane bardzo 
dyskretnie. Pani Władysława K. (prosiła o nieujawnianie swojego 
nazwiska) opowiadała, że po śmierci obojga rodziców w roku 1959 
i 1967 przyjeżdżał do nich kapłan katolicki z Białorusi. Prowadził 
on modlitwy na cmentarzu w kilka dni po pogrzebie, w mieszkaniu 
zaś odprawiał Msze św. O przyjeździe kapłana pani Władysława nie 
informowała swojego brata, który był wojskowym129. Pan Kleofas 
Ławrynowicz opisuje, jak do nich, do chorej matki przyjechał je-
zuita, ksiądz z Polski, wraz z siostrą zakonną. Ks. abp Tamkavičius 
(obecny arcybiskup Kowna) opowiadał, że gdy pracował w Kibartaj, 
na granicy z Obwodem Kaliningradzkim, niejednokrotnie jeździł do 
chorych katolików litewskich z posługą sakramentalną, zwłaszcza 
na tereny przygraniczne.

W latach 70. do parafi an pochodzących z Ukrainy dwa razy 
przyjeżdżał ksiądz katolicki z Kazachstanu (niestety, nie udało się 
ustalić jego nazwiska). Ludzie ci przez Kazachstan przyjechali do 
Kaliningradu.

Mamy ciekawe wspomnienia pani Czesławy Sofronowej 
(z domu Czesławska). W Obwodzie Kaliningradzkim mieszka od 

128 ГАРФ. Ф.6991.Оп. 4.Д.428.Л.1-4. О количестве католических прихо-
дов в СССР.

129 Wywiad z Władysławą K.
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1948 roku. Po urodzeniu kolejnych dzieci za każdym razem wyjeż-
dżała do Polski. W małym miasteczku koło Poznania miała rodzi-
nę. Tam chrzciła je kolejno. W swoich wspomnieniach zaznacza, 
że najważniejsze święta religijne były obchodzone w kręgu rodzin-
nym. Mówi zwłaszcza o Wielkanocy i Bożym Narodzeniu. Pani 
Czesława wspomina o ciągłym lęku przed sąsiadami, którzy mogli 
donieść o praktykach religijnych do organów bezpieczeństwa pub-
licznego130. 

W poprzednim rozdziale mówiliśmy o narodowej strukturze ra-
dzieckich przesiedleńców. Przypomnijmy, że większość radzieckich 
katolików przyjechało z terenów Wileńszczyzny i Białorusi Zachod-
niej, a także z zachodniej Ukrainy i Łotwy. Dodajmy tu, że i z tere-
nów Wschodniej Białorusi (Obwód Witebski, Miński, Mochylewski, 
Homelski) przyjeżdżało niemało katolików. Przykładem tu może 
być pani Anna Markowska, ur. w 1924 roku. Obecnie mieszka ona 
w rejonie Prawdzienska. Jej rodzice, za to, że byli katolikami i jed-
nocześnie „kułakami”, byli poddawani represjom. Dziadek jej został 
rozstrzelany. Ojciec był oskarżony o związki z „polskimi bandami 
nacjonalistycznymi”. Działo się to w Obwodzie Homelskim w rejo-
nie Lelczyc we wsi Dubniczka. (Antyradzieckie podziemie działało 
tu w latach 1920–1922. Ruch miał białoruski narodowowyzwoleń-
czy antyradziecki charakter. Na czele ruchu stał szlachcic wyznania 
katolickiego Stanisław Bułak-Bałachowicz, który razem z swoimi 
współtowarzyszami pragnął odbudować niezależne białoruskie pań-
stwo)131. Do Obwodu Kaliningradzkiego Anna Markowska przyje-
chała w 1964 roku z powodów rodzinnych. Wydaje się, że jej prze-
życia i zachowania religijne, jako osoby głęboko wierzącej, mogą 
posłużyć do uogólnienia sytuacji bardzo wielu podobnych jej ludzi. 
Sąsiedzi lekceważąco nazywali ją „bogomołką” (człowiek poboż-
ny, dewocyjny). Dość często katolicy wspominają, że ich wiara była 
narażana ze strony sąsiadów na kpiny, niezrozumienie, nacisk psy-
chiczny itd. 

130 Wywiad z C. Sofronową, 2005 Kaliningrad.
131 Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi, Т. 2, Мiнск 1994, s. 121–122; Сыны 

i пасынкi Беларусi, Мiнск 1996, s. 300–301, 303–308.
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Anna Markowska wspomina, że pewnego razu w jej domu ze-
brała się grupa katolików na wspólną modlitwę. W tym czasie ktoś 
zablokował drzwi ich domu na całą noc. Być może był to ktoś z są-
siadów, a może przedstawiciel organów bezpieczeństwa – tego nie 
może wyjaśnić. Dziś mówi, że po prostu bała się szukać sprawcy 
tego incydentu132.

Takie i podobne wydarzenia miały wpływ na to, że katolicy bar-
dzo często byli zmuszani do ukrywania swojej religijności, zarówno 
wśród sąsiadów jak i w pracy. Były również wypadki, kiedy rodzice 
skrywali praktyki religijne przed swoimi dziećmi. Dzieci w szkołach 
za przejawy religijności były straszone poważnymi konsekwencja-
mi. Na przykład odmową przyjęcia do komsomołu. W Polsce trudno 
to zrozumieć, tam miało to ogromne znaczenie. Pamiętajmy po-
nadto, że ludzie ci wiele doświadczyli w swoim życiu. Jak wspomina 
Jakub Dydyński – miał świadomość tego, że za posiadanie Biblii, 
modlitewnika czy publiczne przyznanie się do religii groziło nawet 
zesłanie na Syberię133. Anna Markowska na nabożeństwa, jak wielu 
innych, jeździła do miasta Wierbalis na Litwie. Mówi, że często je-
chała razem z prawosławnymi kobietami. Tam bowiem na jednej uli-
cy znajduje się kościół katolicki i prawosławny. Ponadto pani Anna 
wielokrotnie na kilka dni jechała do Mińska, aby tam uczestniczyć 
w liturgii, a także aż do Odessy, tam bowiem miała u kogo się zatrzy-
mać. Anna Markowska wspomina, że w rubrykach dotyczących na-
rodowości zawsze pisała „Polka”, a w rubryce dotyczącej konfesji, 
zawsze ukazywała – „rzymskokatolickie wyznanie”134.

Ogólnie katolicy kaliningradzcy wspominają, że na co dzień 
w domu modlili się: odmawiali modlitwy poranne i wieczorne, za-
chowywali post w piątki i środy oraz przed Wielkanocą i Bożym Na-
rodzeniem. W ich mieszkaniach zawsze były krzyże i obrazy świę-
tych. Często wisiały one tylko w sypialni, gdzie nie wchodzili cudzy 
ludzie. Pewna forma religijności przejawiała się również na cmenta-
rzach, pomimo nieobecności kapłanów. Cmentarze były miejscem, 

132 Wywiad z A. Markowską, 2005 Kaliningrad.
133 Wywiad z J. Dydyńskim, 2005 Kaliningrad.
134 Wywiad z A. Markowską, 2005 Kaliningrad.
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które w jakimś stopniu kojarzyło się z życiem wiecznym, z religią. 
Zarówno prawosławni, jak i katolicy chętnie tam przebywali, jak 
gdyby przy pomocy swoich zmarłych kontaktowali się z Panem Bo-
giem. Na cmentarzach, niestety, nie można było stawiać krzyży. Pan 
Zdzisław Koloński opowiada, że na grobie swojego ojca postawił 
krzyż. Już na drugi dzień został on zniszczony135. Podczas modlitw 
na cmentarzu głównym w Kaliningradzie w 1992 roku jedna z pa-
rafi anek pokazała nagrobek swoich rodziców. Na płycie pionowej 
była umieszczona porcelanowa fotografi a, zawieszona na jednym 
gwoździu. Pod fotografi ą był wyryty niewielki krzyżyk. Gdy przy-
chodziła na cmentarz, przekręcała fotografi ę, aby krzyżyk na grobie 
był widoczny136.

Pani Anna Hryniuk przyjechała wraz z rodziną w 1980 z Białoru-
si, z okolic Iwia. Przywiozła ze sobą modlitewniki i śpiewniki pisane 
własnoręcznie. Po niedługim czasie okazało się, że jest bardzo po-
bożna i nie kryje się z tym. Zapraszano ją na pogrzeby, aby śpiewała 
przy zmarłym, a następnie zapraszano ją na cmentarz, aby modliła 
się nad trumną zmarłego. Z początku zapraszali ją katolicy, a potem 
również i prawosławni. Gdy otwarto pierwszą parafi ę prawosławną 
w Kaliningradzie, tam jeździła wraz ze swoją rodziną na niedziel-
ną liturgię. Od czasu zaistnienia parafi i katolickiej systematycznie 
uczestniczyła w życiu religijnym parafi i. Modlitewnik i śpiewnik pi-
sany ręcznie przekazała parafi i137.

Być może prawdziwa jest teza, że kaliningradzcy katolicy, 
w odróżnieniu od przedstawicieli innych wyznań, niezbyt aktywnie 
walczyli o swoją legalizację. Jednak pewne jest, że bardzo wielu 
z nich na co dzień żyło zgodnie z zasadami wiary katolickiej, przy 
tym bez zbędnego afi szowania odbywały się tam systematyczne 
praktyki religijne. 

Taka sytuacja utrzymywała się aż do początku lat 90. XX wieku, 
do czasu, gdy zaczęły funkcjonować w Obwodzie Kaliningradzkim 
prawdziwe parafi e katolickie. 

135 Wywiad z Z. Koloński, 1992 Kalinnigrad.
136 Pani Helena (niestety nazwiska nie pamiętam), 1992 Kaliningrad.
137 Rozmowa z Panią Hryniuk latem 1995 roku.
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Odrodzenie Kościoła katolickiego 
w Obwodzie Kaliningradzkim 

w latach 1991–2009





1. Religijność w Obwodzie Kaliningradzkim 
    w latach 90. XX wieku i na początku lat 2000 

Po długiej przerwie zaczęła odradzać się żywa, duchowa 
działalność religijna, a także Kościół Katolicki. Na Ziemi 

św. Wojciecha pojawiły się również pierwsze przejawy życia Koś-
cioła katolickiego1.

W 1990 roku ksiądz Anupras Gauronskas z diecezji Telsze na 
Litwie dowiedział się, że grupa katolików poszukuje duszpasterza2. 
Postanowił odwiedzać Obwód Kaliningradzki i poszukać wierzą-
cych Litwinów. Dnia 1 listopada 1990 roku w Państwowym Kalinin-
gradzkim Uniwersytecie odbyła się pierwsza, po całkowitej depor-
tacji ludności niemieckiej (1948 roku), ofi cjalna katolicka Msza św. 
w Kaliningradzie. Mszę tę zorganizował jeden z wykładowców tego 
Uniwersytetu Ewgieni Czajauskas, a odprawił ks. Anupras Gauron-
skas. Uczestnikami tej liturgii byli w większości miejscowi Litwini, 
chociaż byli także Polacy. Kolejna Msza św. była odprawiona w Świę-
ta Bożego Narodzenia, a następna w Nowy Rok (1990–1991)3. 

Jesienią 1990 roku o katolikach Kaliningradu myślał również bi-
skup warmiński de iure – w dalszym ciągu (jako biskup warmiński) 
odpowiedzialny za katolików mieszkających na dawnych terenach 
Sambii. Po rozmowie z abpem Steponavičusem z Wilna upoważnił 
panią Alinę Stępniewską z Olsztyna do odszukania katolików w Ka-

1 А. Гауронскас 12.08.1992 г. Краткий обзор возрождения Католической 
Церкви в Калининградской области.

2 „Tygodnik Powszechny”, Katolickie pismo społeczno-kulturalne, 28 (2296), 
Kraków 11.07.1993 roku, Marta Szostkiewicz „Obłast”. 

3 «Католическая энциклопедия», Москва 2005, s. 692; Е. Стецкевич, 
20.03.2003 г., Католики в Калининградской области; Отец Ежи Стецке-
вич, Войцех Адальберт, Калининград 1999, s. 100.
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liningradzie. Biskup myślał o tym, aby pani Stępniewska zebrała 
odpowiednią ilość podpisów dla zarejestrowania parafi i4. Pani Alina 
pierwszy raz przyjechała do Kaliningradu w końcu listopada 1990 
roku i znalazła tam kilku katolików. Nie pozwoliło to jednak jeszcze 
na rejestrację parafi i.

W marcu 1991 roku biskup Antanas Vaićius z diecezji Telsze na 
Żmudzi powierzył ks. Anuprasowi Gauronskasowi duszpasterską 
opiekę nad katolikami Obwodu Kaliningradzkiego. Od tego czasu 
katolicki duszpasterz zamieszkał w hotelu ,,Moskwa’’ w Kalinin-
gradzie. Katolicy systematycznie zbierali się obok kościoła (przed 
wojną był to kościół ewangelicki, potem sala sportowa, obecnie 
prawosławny kościół Najświętszej Bożej Rodzicielki) na liturgię 
eucharystyczną. Z upływem czasu wiernym pozwalano w niedzie-
le spotykać się w hali sportowej, którą wynajmowali za miastem, 
na końcu ulicy Tienistaja Aleja. Tam pojawiły się dwujęzyczne 
grupy liturgiczne: litewska i polska. Na początku, na nabożeństwa 
zbierało się kilkanaście, potem kilkadziesiąt osób, ale ich liczba 
z czasem rosła5.

Dnia 1 czerwca 1991 roku biskup Kazimierz Majdański skierował 
pod jurysdykcję abpa Tadeusza Kondrusiewicza ks. Jerzego Steckie-
wicza ze Szczecina w Polsce. (Ksiądz Jerzy urodził się w Grodnie 
na Białorusi). Pierwszą myślą abpa było skierowanie go do Kalinin-
gradu. Ks. Steckiewicz jednak wybrał pracę na środkowym Kauka-
zie. Z czasem jednak zmienił plany i wówczas abp T. Kondrusiewicz 
oddelegował go do pracy w Kaliningradzie i Obwodzie Kalinin-
gradzkim. Nie było tam jednak żadnych warunków do zatrzymania 
się, dlatego ksiądz Jerzy wynajął pokój w hotelu „Moskwa”. Roz-
począł również poszukiwania księdza Anuprasa (który chociaż był 
zameldowany, to jednak w tym czasie nie przebywał w hotelu), oraz 
wyznawców wiary katolickiej. Po dwóch dniach, w niedzielę, ks. 

4 Zaświadczenie biskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza dla pani Aliny 
Stępniewskiej. Nr 370/90/Ord. z dnia 14.11.1990 roku. 

5 Е. Стецкевич, 20.03.2003 г., Католики в Калининградской области; 
„Tygodnik Powszechny”, Katolickie pismo społeczno-kulturalne, 28 (2296), 
Kraków 11.07.1993 roku, Marta Szostkiewicz „Obłast”.
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Jerzy odnalazł wiernych w niewielkiej sali sportowej (przed woj-
ną był to warsztat samochodowy), która została wynajęta do spra-
wowania nabożeństwa. Od pewnego czasu ks. Gauronskas w każdą 
niedzielę sprawował tam liturgię. Przed wejściem ksiądz Jerzy usły-
szał religijną pieśń w języku polskim („Serdeczna Matko”). Zgodnie 
z życzeniem wielu wiernych zaczęto sprawować Mszę św. w języku 
polskim. W tym czasie wspólnota katolicka liczyła nie więcej niż 
40 osób, ale z każdą niedzielą ludzi przychodziło coraz więcej i wię-
cej. Już po pierwszych wzmiankach w gazecie dużo osób decydowa-
ło się na korzystanie z sakramentów, prosiło o poświęcenie miesz-
kania i katolicki pogrzeb. Dwóch duszpasterzy zaczęło rozszerzać 
swoją działalność na terytorium całego Obwodu. Praca duchownych 
mieszkających w hotelu polegała na poszukiwaniu nowych wiernych 
w miastach i wioskach. Ogromną pomocą było to, że ks. Steckie-
wicz przyjechał do pracy swoim samochodem. Pozwoliło to obydwu 
duszpasterzom codziennie jeździć po całym Obwodzie w poszuki-
waniu nowych wiernych. Także w niedziele można było docierać 
z Mszą św. do kilku nawet oddalonych od siebie, miejscowości.

W związku z tym, że większość kaliningradzkich katolików to 
przesiedleńcy z zachodnich rejonów Białorusi, Litwy i Ukrainy, 
duchowni z Kaliningradu jeździli tam w poszukiwaniu ich kali-
ningradzkich adresów. Na Litwie i Białorusi u tamtejszych księży 
zdobywali adresy katolików z Kaliningradu6. Niektóre z tych osób, 
których adresy pozyskano i do których zwracali się ks. Anupras 
i ks. Jerzy, reagowały z niepokojem i zadawały pytania, typu: skąd 
on zna ich adres? Byli i tacy, którzy zadawali pytanie, czy on nie jest 
współpracownikiem KGB? Tylko niektórzy zgadzali się na rozmo-

6 «Католическая энциклопедия», Москва 2005, s. 692; Е. Стецкевич, 
20.03.2003 г., Католики в Калининградской области; Gazeta Olsztyńska, № 
84 (12661) 3.05.1994 r., Ważny jest człowiek, s. 3; „Słowo, Dziennik Katolicki”, 
13 zarejestrowanych wspólnot katolickich; „Słowo, Dziennik Katolicki”, 
23.03.1993 r., Przyszłość Królewca będzie... chrześcijańska; „Tygodnik Powszech-
ny”, Katolickie pismo społeczno-kulturalne, 28 (2296), Kraków 11.07.1993 roku. 
Marta Szostkiewicz „Obłast”; „Rota” 4’93, J. Steckiewicz, Kościół na kółkach, 
s. 108; „Kurier Polonijny” № 3, październik 1992 r., s. 13; „Gazeta Olsztyńska”, 
30.03. – 1.04.2001 r., Msza pod pomnikiem Lenina, s. 10.
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wę. Na przestrzeni całego sowieckiego okresu z powodu braku świą-
tyń i kapłanów wielu kaliningradzkich katolików jeździło na Litwę 
i Białoruś w celu zaspokojenia swoich potrzeb religijnych. Pewnie 
około 50% praktykujących katolików miało możliwość religijnej 
praktyki poza granicami Obwodu Kaliningradzkiego. W szczegól-
ności dotyczyło to uczestnictwa w Mszach świętych, przyjmowania 
chrztu świętego, zawierania sakramentu małżeństwa, spowiedzi, ko-
munii świętej i wspólnych modlitw. Byli to ludzie, którzy co roku na 
urlop ze swoją rodziną jeździli na swoją ziemię rodzinną. Na począt-
ku lat 90. w katolickich parafi ach na terenie Białorusi i Litwy łatwiej 
było uzyskać informacje o początkach życia religijnego na terenie 
Obwodu Kaliningradzkiego. To tam właśnie Kaliningradzcy katolicy 
dowiadywali się o istnieniu w Kaliningradzie kościoła katolickiego 
i kapłanów. Kiedy wierni jeździli na Litwę lub Białoruś, aby chrzcić 
dzieci informowano ich, że w Kaliningradzie już działają duchowni 
katoliccy. Wielu wiernych, będąc na Litwie i Białorusi, dowiadywa-
ło się o istnieniu u siebie, w Kaliningradzie, katolickiej parafi i. Wielu 
parafi an mówiło o tym podczas prywatnych rozmów7.

Istnienie katolickiej wspólnoty w Kaliningradzie opierało się na 
religijnej i historycznej dziedziczności, ponieważ przodkowie wie-
rzących byli katolikami. W 2004 roku w parafi ach Kaliningradu roz-
dano ludziom małą ankietę do wypełnienia. Zawierała ona proste 
pytania dotyczące miejsca urodzenia, miejsca chrztu, roku przybycia 
do Obwodu Kaliningradzkiego itd.

Opierając się na osobistych wspomnieniach kaliningradzkich 
katolików i na wynikach badań przeprowadzonych wśród wiernych 
dwóch parafi i, wyłania się następujący obraz:

• 62,3% wiernych to ludzie urodzeni na terenie obecnej Białorusi; 
• 21,1% – na Litwie; 
• 6,7% – w Obwodzie Kaliningradzkim; 
• 3,3% – w Polsce (prawdopodobnie na zachodnich terenach Bia-
łorusi i Ukrainy, a także na ziemi wileńskiej; te ziemie w latach 
1921–1939 wchodziły w skład państwa polskiego); 

7 „Gość Niedzielny”, № 16, 21.04.1996 r., Już 15 parafi i.
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• 3,3% – w wielkiej Rosji; 
• 2,2% – na Łotwie; 
• 1,1% – w Estonii.

Jak widać, dominują przesiedleńcy, praktykujący katolicy z Bia-
łorusi.Większość z nich nazywa siebie Polakami – 45,5% (zdecydo-
wanie nie są polskojęzyczni8); Białorusini, to 15,6%; za Litwinów 
uważa siebie 15,6%; Rosjanie to 4,4% (z etnicznie wymieszanych 
rodzin); Łotysze – 1,1%; Ukraińcy – 1,1%9.

Pierwszymi miejscami stałej liturgii niedzielnej były miasta i wio-
ski, w których ks. A. Gauronskas już zorganizował grupy wierzą-
cych. Były to Kaliningrad, Sowietsk, Niemen, Gostiłowo i Żylino. 
Pierwszymi uczestnikami liturgii byli Litwini. W dniu 15 września 
1991 roku pierwszy raz do Sowietska pojechali obaj duszpasterze: 
ks. A. Gauronskas i ks. J. Steckiewicz. Msza św. odbywała się 
w mieszkaniu na piętrze w języku litewskim. Wydawało się, że 
uczestniczą tylko Litwini. Ks. Gauronskas poprosił ks. Jerzego, aby 
przeczytał ewangelię również po polsku i powiedział krótką homi-
lię. Okazało się, że na dźwięk języka polskiego dwie panie zaczęły 
płakać. Były to Polki z Ukrainy. Nie rozumiały nic po litewsku, jed-
nak na Mszę św. przychodziły systematycznie, tak bardzo tęskniły 
za liturgią. Od następnej niedzieli w Sowietsku były już sprawowane 
dwie Msze św. w dwóch oddzielnych mieszkaniach. Ks. Gauronskas 
odprawiał po litewsku, a ks. Steckiewicz po rosyjsku10 i polsku11. Ta 
druga liturgia odbywała się w mieszkaniu pani Timoszenko. Szybko 
zauważyliśmy, że liturgia w języku rosyjskim przyciąga ludzi bar-
dziej, ze względu na lepszą znajomość tego języka. Po kilku miesią-
cach trzeba było wynająć pomieszczenie w przedszkolu dla grupy 
rosyjskojęzycznej. Tu również zauważyliśmy, że ludzie o wiele chęt-

 8 „Dziennik Bałtycki”, 1.10.1996 roku, Parafi a w kontenerach; „Czas”, 
N roku 48/1992 roku, A. A. Pawłowski, s. IX.

 9 Опрос составлен приходом Св. Адальберта в Калининграде.
10 Dopiero pojawiały się pierwsze jeszcze bardzo niedoskonałe teksty litur-

giczne po rosyjsku. 
11 Uczestnicy liturgii znali język polski tylko biernie. Nie znali pieśni koś-

cielnych.
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niej przychodzą na Mszę św. do takiego niezależnego pomieszczenia 
niż do prywatnego mieszkania. 

W Kaliningradzie jesienią 1991 roku w soboty wieczorem przy 
kościele św. Rodziny Msze św. celebrowane były w języku łaciń-
skim. W niedzielę zaś były dwie Msze św. w sali sportowej przy 
ul. Cienista Aleja. Pierwsza była odprawiana po polsku, a druga zaś 
w języku litewskim. 

W tym czasie do Kaliningradu przyjechał z pomocą z Warszawy 
jezuita ks. Andrzej Kuszyński12. Niestety po trzech miesiącach poby-
tu w trudnych warunkach wrócił do Polski. Wydawało się, że jezuici, 
którzy mają taką piękną tradycję pobytu w Królewcu na nowo zajmą 
się tu duszpasterstwem i działalnością naukową. Niestety, na razie 
jest to niemożliwe.

W pierwszych dniach października 1991 roku w Kaliningradzie 
przebywał z pierwszą wizytą pasterską ks. abp Tadeusz Kondrusie-
wicz. Odwiedził kilka wspólnot katolickich w regionie, 2 październi-
ka był również w Tenkitach. Tam wstawił pierwszy po wojnie mały 
krzyż dębowy w miejscu kultu św. Wojciecha Adalberta. W niedzie-
lę 6 października przyjechała duża grupa duchownych i świeckich 
z Litwy, na czele z biskupem Antanasem Vaičiusem z Telsz (Telšai). 
Przy kościele Świętej Rodziny została odprawiona uroczysta 
Msza św. pod przewodnictwem ks. abpa Kondrusiewicza i bpa Va-
ičiusa oraz kapłanów z Litwy i Kaliningradu.

W październiku 1991 roku udało się zarejestrować pierwszą pa-
rafi ę w Kaliningradzie – parafi ę Świętej Rodziny. Było to odnowie-
nie parafi i istniejącej w Królewcu do 1947 roku przy świątyni Świę-
tej Rodziny na ulicy Bohdana Chmielnickiego. Już w tym czasie 
Msza św. odbywała się przed murami kościoła Św. Rodziny, który 
do tej pory nie został zwrócony katolikom. Duchowni podejmowali 
starania by odzyskać tę i inne świątynie w Kaliningradzie i Obwo-
dzie Kaliningradzkim.

Coraz częściej udawało się odnaleźć niewielkie grupy katolików, 
które tworzyły nowe wspólnoty. Msze św. i spotkania katechizacyjne 

12 Е. Стецкевич, 20.03.2003 г., Католики в Калининградской области; 
Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, s. 100.
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odbywały na terenie Obwodu Kaliningradzkiego w mieszkaniach, klu-
bach, szkołach, na cmentarzach i w innych miejscach13. Na przykład 
w dniu 1 listopada 1991 roku Msza św. była sprawowana również na 
cmentarzu w Gwardiejsku (Tapiawa) przy temperaturze -20 stopni. 

Pierwsza pasterka bożonarodzeniowa odbyła się na schodach 
przy kościele Świętej Rodziny. Pod ołtarzem (stołem) znajdował się 
symboliczny żłóbek. Były to fi gurki pod parasolem. Msza św. pa-
sterska była celebrowana w języku łacińskim z kolędami po polsku 
i litewsku o godz. 19.00, aby ludzie zdążyli z pracy, był to bowiem 
wtorek. Kolacja wigilijna odbyła się po pasterce u państwa Rymy 
i Jana Kondratów przy ul. Czekistów 101. Uczestniczyli w niej trzej 
księża, a także pani Teresa Pawłowska, która mieszkała nad Zale-
wem Kaliningradzkim za Mamonowem. Pani Teresa nie planowa-
ła powrotu do domu, gdyż tak późno nie było autobusów, myślała 
o noclegu na dworcu kolejowym. Stała się więc nieoczekiwanym 
gościem przy stole wigilijnym. Potem pani Pawłowska pomagała 
w organizowaniu grupy katolików w Mamonowie.

Zarówno święto Wszystkich Świętych, jak i Boże Narodzenie 
1991 roku było dobrą okazją, aby nawiązywać nowe kontakty z wie-
rzącymi w innych miejscowościach. W miejscowej gazecie i w miej-
scach publicznych danej miejscowości rozmieszczano ogłoszenia, 
że w danym miejscu – na cmentarzu, czy w domu prywatnym lub 
innej sali – odbędzie się Msza św. katolicka. Na Boże Narodzenie 
tego roku Msze św. były sprawowane już w Kaliningradzie, w So-
wietsku – w dwóch miejscach, w Niemenie, w Gostyłowie, w Gwar-
diejsku i w Czerniachowsku.

Księża Gauronskas i Steckiewicz codziennie jeździli po mia-
stach i wioskach Obwodu. Tam pytali przypadkowych ludzi o miej-
scowych Polaków, czy Litwinów. Często w taki sposób znajdowali 
pierwszych wiernych. Podobnie bywało na cmentarzach. Gdy spo-
tykali nazwiska polskie, czy litewskie na nagrobkach, poszukiwali 
rodziny zmarłego w danej miejscowości.

13 «Католическая энциклопедия», s. 692; Е. Стецкевич, 20.03.2003 г. 
Католики в Калининградской области; „Pielgrzym”, Pismo Katolickie, 
4 i 11.07.1993 rok IV, Nr 14 (93), Kaliningradzkie zmartwychpowstaniа.
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Święto Wszystkich Świętych 1991 roku w Kaliningradzie zosta-
ło przeniesione na sobotę 2 listopada. Na największym cmentarzu 
Kaliningradu – Kosmodziemiańskim – o godzinie 12.00 została od-
prawiona Msza św. Następnie kapłan wraz z wiernymi, odmawia-
jąc modlitwę różańcową, nawiedzał wszystkie groby katolików. 
Przy każdym grobie była krótka modlitwa i poświęcenie mogiły. Na 
cmentarzu jeszcze prawie nie było krzyży. Jedna z parafi anek po-
kazała porcelanowe zdjęcie swojego męża na nagrobku. Było ono 
przytwierdzone jednym wkrętem na górze. Po odchyleniu zdjęcia 
widać było pod spodem krzyżyk. 

To poświęcanie grobów było bardzo trudne ze względu na po-
siadanie przez każdą mogiłę swojego ogrodzenia. Te płoty czasami 
były tak blisko siebie, że aby dojść do grobu, trzeba było skakać 
przez grób lub obchodzić dookoła kilka innych mogił.

Na początku grudnia 1991 roku przybyli do naszej wspólno-
ty goście z Elbląga. Inicjatorem przyjazdu był wojewoda elbląski 
Zdzisław Olszewski. Wraz z nim przyjechał wikariusz biskupi 
ks. Infułat Mieczysław Józefczyk i inni kapłani oraz wierni. Go-
ście z Elbląga uczestniczyli we Mszy św. w sali sportowej. Potem 
odbyło się spotkanie z wiernymi i przekazanie podarków na Boże 
Narodzenie. 

W grudniu 1991 roku rozpoczęła się budowa centrum kontenero-
wego przy ul. Maryny Raskowoj14. Pomysł pochodził od organiza-
cji Kirche in Not, która przekazała również fundusze na ten projekt. 
Realizacją projektu zajął się diakon Helmut Qwirenbach z centrum 
ewangelizacyjnego w Niemczech – Lumen Christi i Konrad Schmidt 
z Lazarus werk. Kontenery mieszkalne zostały przywiezione z Nie-
miec i zmontowane w taki sposób, że były tam trzy pomieszczenia 
mieszkalno-biurowe, kaplica składająca się z trzech kontenerów, 
kuchnia i sala, która służyła do różnych celów. W kontenerach tych 
duchowni mieszkali, pracowali, nauczali itd. Był to pierwszy stały 
punkt dla obydwu kaliningradzkich parafi i. Ponadto były dodatkowe 
kontenery towarowe na pomoc humanitarną i kontener z toaletami 
i łazienkami.

14 Przed wojną ta ulica nazywała się Adalbertstrasse.
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W kaplicy odprawiano nabożeństwa w zwykłe dni tygodnia. 
W niedzielę ze względu na większą ilość ludzi, którzy nie pomieś-
ciliby się w kaplicy, nabożeństwa katolickie bez względu na pogodę 
zaczęły odbywać się na świeżym powietrzu obok murów kościoła 
Świętej Rodziny. W taki sposób katolicy mieli nadzieję na otrzyma-
nie prawa do modlitwy w swojej świątyni. Zawsze podkreślano, że 
w kościele dalej będą mogły się odbywać koncerty. Nawiasem mó-
wiąc, nic złego by się stało, gdyby fi lharmonia została przeniesiona 
do budynku, gdzie mieściła się przed wojną. Tam obecnie znajduje 
się Obwodowa Galeria Artystyczna15.

Od grudnia 1991 roku zaczyna docierać do Kaliningradu „Nie-
dziela”, katolicka gazeta w języku polskim. Co tydzień ks. dr Irene-
usz Skubiś bezpłatnie przesyła 50 egzemplarzy. Gazeta jest wysyłana 
na skrytkę pocztową ks. Jerzego Steckiewicza w Braniewie. Dociera 
tam już w środę. Najczęściej w niedzielę wierni Kaliningradu mają 
najnowszy numer gazety. Najchętniej gazetę biorą ludzie starsi, któ-
rzy od dzieciństwa znają język polski.

Coraz częściej udaje się odnaleźć niewielkie grupy katolików, 
które tworzą nowe wspólnoty. Msze św. i spotkania katechizacyjne 
odbywają na terenie Obwodu Kaliningradzkiego w mieszkaniach, 
klubach, szkołach, na cmentarzach i w innych miejscach16. 

Na rozpoczęcie Wielkiego Postu 1992 roku do Kaliningradu przy-
jechał, z drugą już wizytą ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz. Pasterz 
z Moskwy w dniu 1 marca, w Środę Popielcową, spotkał się z para-
fi anami, przewodniczył Mszom św. w Kaliningradzie przy kościele 
Świętej Rodziny, a także w Sowietsku. Ks. abp spotkał się również 

15 „Tygodnik Powszechny”, Katolickie pismo społeczno-kulturalne, 28 (2296), 
Kraków 11.07.1993 roku, Marta Szostkiewicz „Obłast”; „Gazeta Olsztyńska” 
7/9, 02.92 Pierwsza katolicka świątynia; „Królowa Apostołów” 2/1993, W Kró-
lewcu – mieście Kanta, s. 32-33; „Gość Niedzielny”, № 17, 25.04.1993 roku; 
W Królewcu; „Gazeta Olsztyńska”, 29.04. – 3.05.1994 roku; Ważny jest człowiek, 
s. 3; „Słowo, Dziennik Katolicki”, 23.03.1993 roku, Przyszłość Królewca bę-
dzie... chrześcijańska; „Kurier Polonijny”, № 3, październik 1992 r., s. 13 

16 «Католическая энциклопедия», s. 692; Е. Стецкевич, 20.03.2003 г., 
Католики в Калининградской области; „Pielgrzym”, Pismo Katolickie, 
4 i 11.07.1993 roku, IV, Nr 14 (93), Kaliningradzkie zmartwychpowstaniа.
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z gubernatorem J. Matoczkinem i rozmawiał na temat wspólnego 
użytkowania kościoła Świętej Rodziny. 

Liturgia paschalna 1992 roku była sprawowana przy ścianie koś-
cioła Świętej Rodziny. Tej liturgii przewodniczył biskup Julian Wojt-
kowski z Olsztyna wraz z ks. dr. Jackiem Jezierskim, ks. dr. Włady-
sławem Turkiem i inicjatorką przyjazdu, panią Aliną Stępniewską. 
Była wówczas bardzo zła pogoda, padał deszcz ze śniegiem. Tym 
niemniej parafi anie trwali na adoracji przy kościele całą noc pas-
chalną. Wielu z nich tę noc spędziło na kolanach. Rano w Niedzielę 
Paschalną o godz. 8.00 odbyła się uroczysta Msza św. Rezurekcyjna, 
która poprzedzona była procesją z Najświętszym Sakramentem do-
koła kościoła.

W dniu 23 kwietnia 1992 roku w Tenkitach po raz pierwszy od-
bywały się uroczystości poświęcone św. Wojciechowi Adalbertowi. 
W uroczystości wzięli udział: biskup ze Szczecina Błażej Marian 
Kruszyłowicz, duchowieństwo i pielgrzymi z Polski, a także stosun-
kowo duża grupa pielgrzymów z Kaliningradu i Obwodu Kalinin-
gradzkiego17. Wszyscy pielgrzymi dojechali do Primorska pocią-
giem. Stamtąd pieszo, około 6 kilometrów, w grupie pielgrzymiej 
dotarli do Tenkit, gdzie przy małym drewnianym krzyżu odprawiona 
została Msza św18.

W dalszym ciągu w Kaliningradzie Msze św. w dwóch katoli-
ckich parafi ach (Świętego Wojciecha i Świętej Rodziny) w niedziele 
celebrowane są w przy ścianie kościoła Świętej Rodziny19.

Z czasem, gdy latem w 1992 roku pojawiła się kaplica na kołach, 
duchowni przyjeżdżają pod kościół owym specjalnym samochodem-
kaplicą. Liturgia sprawowana jest w języku łacińskim, Pismo Świę-
te czytane jest w czterech językach: polskim, litewskim, rosyjskim 
i niemieckim20. Musimy pamiętać, że nie było ani ksiąg liturgicznych 

17 Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, s. 100.
18 Krzyż ten został wstawiony przez abpa Kondrusiewicza i duszpasterzy ka-

liningradzkich w dniu 2.10.1991 roku.
19 „Słowo, Dziennik Katolicki”, 23.03.1993 r., Przyszłość Królewca będzie... 

chrześcijańska; „Gość Niedzielny”, № 17, 25.04.1993 roku, W Królewcu. 
20 „Królowa Apostołów”, 2/1993, W Królewcu – mieście Kanta, s. 32–33; 

„Gość Niedzielny”, № 17, 25.04.1993 roku, W Królewcu.
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po rosyjsku, ani pieśni religijnych w języku rosyjskim. Pieśni były 
śpiewane po polsku i litewsku. Chociaż nabożeństwa zaczynały się 
o godz. 11.00 w niedziele, bywało, że przerywała je milicja wezwana 
przez dyrektora fi lharmonii lub niektórych mieszkańców sąsiednich 
domów, którzy skarżyli się, że katolickie pieśni religijne przeszka-
dzają im „w pracy i odpoczynku”21. Koncerty odbywały się tylko po 
południu.

Katolicka wspólnota w Kaliningradzie w dniu 6.05.1992 roku 
otrzymała od niemieckiej organizacji „Kirche in Not” (Kościół 
w potrzebie) z miasta Koenigstein samochód z kaplicą w przycze-
pie na potrzeby odprawiania liturgii. Był to samochód kempingo-
wy i miejsce do spania. Przyczepa podobna do strzelnicy czy wozu 
Drzymały była przerobiona na kaplicę z prawdziwym ołtarzem, 
tabernakulum, obrazami, szafami na krzesła, na szaty i paramenty 
liturgiczne. Przyczepę wyposażył we wszystkie elementy potrzeb-
ne dla liturgii diakon Helmut Qwirenbach z niemieckiej wspólnoty 
Lumen Christi. Ta ruchoma kaplica (inaczej kaplica na kółkach) 
była wykorzystywana do poszukiwania katolików zamieszkują-
cych w różnych miastach Obwodu Kaliningradzkiego. Duchow-
ni Jerzy Steckiewicz i Anupras Gauronskas mieli możliwość, aby 
w niedziele i dni powszednie odwiedzić 3–4 parafi e. Ponieważ 
wspólnoty położone były w dużej odległości od siebie, samochód 
jeździł dziennie czasami nawet kilkaset kilometrów. W razie ko-
nieczności „kaplica na kółkach” stawała się miejscem zamieszka-
nia dla duchownego. W ciągu tygodnia wyjazdy trwały dwa, trzy 
dni. Najczęściej kaplica była stawiana na głównym placu miasta 
(bardzo często w tle stał pomnik Lenina). Wraz z księdzem czasami 
jeździła młodzież, aby śpiewem i pantomimą informować o wie-
czornym nabożeństwie. Kapłan oczekiwał w otwartej kaplicy miał 
do dyspozycji książki religijne i Pismo Święte w języku rosyjskim. 
Wywieszano informację, że wieczorem będzie Msza św. dla katoli-
ków. Czasami na tę liturgię przychodziło bardzo wiele osób. Wielu 

21 „Tygodnik Powszechny”, Katolickie pismo społeczno-kulturalne, 28 (2296), 
Kraków 11.07.1993 roku, Marta Szostkiewicz „Obłast”; „Królowa Apostołów” 
2/1993, W Królewcu – mieście Kanta, s. 32–33. 
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z ciekawości. Wśród nich byli również katolicy. W taki sposób czę-
sto nawiązywano pierwszy kontakt z nimi.

Wkrótce jednak okazało się, że taki sposób duszpasterskiej dzia-
łalności nie bardzo odpowiada Kościołowi prawosławnemu, gdyż na 
katolickie liturgie przychodziło wielu prawosławnych. Z tego powo-
du duchowni katoliccy zmuszeni byli przerwać tę pracę, która przy-
ciągnęła do Kościoła dużą liczbę „śpiących” katolików22. 

W 1993 roku, w czasie pielgrzymki na Litwę, Ojciec Święty 
Jan Paweł II na Górze Krzyży koło Szawli korzystał z tej kaplicy 
jako zakrystii. Z ruchomej kaplicy na kołach korzystano w latach 
1992–1993. Całkowicie spełniła ona swoją rolę w ewangelizacji 
mieszkańców regionu, gdyż umożliwiała duchownym sprawowanie 
nabożeństwa w całym Obwodzie Kaliningradzkim. Dawała możli-
wość organizowania parafi i kolejnym wspólnotom katolickim, a jej 
obecność przyczyniła się do nawrócenia wielu osób23. 

Wielkim wydarzeniem dla katolików Kaliningradu była pierwsza 
pielgrzymka do Polski. Trwała ona od 17 do 21 czerwca. W czwar-
tek 18 czerwca 1992 roku pielgrzymi z Kaliningradu uczestniczyli 
w procesji Bożego Ciała w Olsztynie24. Było to ogromne przeży-
cie. Był to udział w manifestacji wiary. Do tego nasi parafi anie nie 
byli przyzwyczajeni. Ludzie po raz pierwszy zobaczyli, jak wielu 
może być katolików przyznających się publicznie do wiary. Następ-
ny dzień pielgrzymki to odwiedziny w sanktuarium na Jasnej Górze. 
Kolejne wielkie przeżycie i realizacja marzeń, które jeszcze niedaw-

22 „Gazeta Olsztyńska”, 30.03. – 1.04. 2001 roku, „Msza pod pomnikiem Le-
nina”, s. 10–11.

23 А. Гауронскас, 12.08.1992 г., Краткий обзор возрождения Католи-
ческой Церкви в Калининградской области; Е. Стецкевич, 20.03.2003 г., Ка-
толики в Калининградской области; «Католическая энциклопедия»,s. 692; 
„Gazeta Olsztyńska”, 29.04. – 03.05.1994 roku, Ważny jest człowiek, s. 3; „Sło-
wo, Dziennik Katolicki”, 23.03.1993 roku, Przyszłość Królewca będzie... chrześ-
cijańska; „Królowa Apostołów”, 2/1993, W Królewcu – mieście Kanta, s. 33; 
„Rota” 4’93, J. Steckiewicz, Kościół na kółkach, s. 108; „Gazeta Olsztyńska”, 
30.03. – 1.04.2001 roku, Msza pod pomnikiem Lenina, s. 10–11.

24 „Gazeta Olsztyńska”, № 119 (12.189), 22.06.1992 r., Z ziemi rosyjskiej do 
Polski, s. 1, 3.
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no były nierealne. Pielgrzymi byli w kaplicy i w bazylice, uczest-
niczyli w Drodze Krzyżowej. Wieczorem o godz. 21.00 apel jasno-
górski prowadził ks. Jerzy Steckiewicz. Przedstawił on swoją grupę 
jako wiernych z kościoła bez dachu i ścian. Mówił o ,,historycznym 
wydarzeniu, jakim był pobyt wspólnoty katolickiej z Kaliningradu 
na Jasnej Górze”25. W drodze powrotnej grupa z Kaliningradu od-
wiedziła jeszcze sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. W Ol-
sztynie pielgrzymi spotkali się z wiernymi parafi i św. Józefa. 

Dzięki pomocy Kuratorium Oświaty w Olsztynie i środowisk ka-
tolickich zorganizowano w czerwcu miesięczne kolonie w Polsce dla 
dzieci z Kaliningradu. W sumie 45 dzieci z wypoczynkiem łączyło 
naukę religii i języka polskiego26.

W dalszym ciągu w kontenerach na ul. Maryny Raskowoj mieś-
ciło się centrum parafi i Świętej Rodziny i Świętego Wojciecha Adal-
berta, a także mieszkali duchowni ks. Anupras Gauronskas i ks. Je-
rzy Steckiewicz27. W tym czasie do Kaliningradu przyjeżdżał jeden 
z przedwojennych duchownych Królewca z parafi i św. Wojciecha 
Adalberta ks. dr Gerhard Reiferchied. Organizował on pomoc chary-
tatywną. Dwa razy przywiózł ogromną ilość margaryny, którą księża 
rozwozili po wiejskich szkołach.

W Swietłogorsku (Rauszen) nad brzegiem morza, w głębi par-
ku stoi piękny, ale nieduży kościół katolicki Matki Bożej Gwiazdy 
Morza. Po wielu latach ateizacji w lipcu 1992 roku księża Gerhard 
Reiferchied, Anupras Gauronskas i Jerzy Steckiewicz odprawili tam 
Mszę św., w której uczestniczyło około 20 katolików. Na drugi dzień 
miejskie władze zwolniły z pracy panią Popową Azę Leonidowną, 
która była odpowiedzialna za opiekę nad tym kościołem. Pani Aza, 
bowiem umożliwiła sprawowanie liturgii w tym kościółku. Lokalna 

25 Tamże, 
26 „Gazeta Olsztyńska”, 06.07.1992 roku, ,Wypoczynek i katecheza.
27 Е. Стецкевич, 20.03.2003 г., Католики в Калининградской области; 

А. Гауронскас,12.08.1992 г., Краткий обзор возрождения Католической 
Церкви в Калининградской области; «Католическая энциклопедия», s. 692; 
„Słowo, Dziennik Katolicki”, 23.03.1993 roku, Przyszłość Królewca będzie... 
chrześcijańska.
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miejska władza nie pozwalała katolikom modlić się w tej katolickiej 
świątyni, jak również nie pozwalając innym, nie chciała jej remonto-
wać, chociaż było to konieczne. Wierni w Swietłogorsku nadal mod-
lili się w mieszaniu, a czasami w salach domów wczasowych. Ksiądz 
Jerzy Steckiewicz starał się o pozwolenie od władz na korzystanie 
z tego kościoła, ale otrzymał odpowiedź, że w budynku świątyni 
planuje się urządzić fi lharmonię28. W roku 1993, kiedy już tak dużo 
mówiło się o demokracji, w Swietłogorsku został zdjęty krzyż z wie-
ży kościoła. Krzyż ten, w który wpisana była fi gurka Matki Bożej, 
przetrwał na tym kościółku lata, gdy służył on jako sala sportowa dla 
kuracjuszy Komitetu Centralnego Partii Związku Radzieckiego.

W dniu 5 sierpnia 1992 roku ofi cjalnie zaczęła istnieć parafi a 
św. Wojciecha w Kaliningradzie. Jest to druga parafi a obok parafi i 
Świętej Rodziny. Parafi a św. Wojciecha została zarejestrowana pod 
numerem 58. W świadectwie rejestracji ukazane były główne cele 
tej wspólnoty religijnej: wspólne wyznawanie i rozprzestrzenianie 
wiary rzymskokatolickiej. W ramach tego wyznaczone były nastę-
pujące zadania: troska o członków parafi i oraz dzieła miłosierdzia 
i dobroczynne29.

Ogólny stan Kościoła na dzień 12.08.1992 roku w Obwodzie Ka-
liningradzkim przedstawiał się następująco: liczba praktykujących 
katolików wzrosła do kilkuset, zarejestrowano 11 parafi i, z których 
dwie znajdowały się w prawie półmilionowym Kaliningradzie: pa-
rafi a Świętej Rodziny i Świętego Wojciecha Adalberta. Obie nie 
miały swoich świątyń. W kościele Świętej Rodziny mieściła się sala 
koncertowa (organowa), w kościele Świętego Wojciecha Adalber-
ta30 – organizacja ,,Izmiran” badająca magnetyzm w ziemi. Wierni 
dwóch parafi i modlili się wspólnie. W Obwodzie Kaliningradzkim 

28 А. Гауронскас, 12.08.1992 г., Краткий обзор возрождения Католичес-
кой Церкви в Калининградской области; „Tygodnik Powszechny”, Katolickie 
pismo społeczno-kulturalne, 28 (2296), Kraków 11.07.1993 roku, Marta Szost-
kiewicz „Obłast”; „Gość Niedzielny”, № 17, 25.04.1993 roku, W Królewcu.

29 Świadectwo o rejestracji Nr 58 z dnia 05.08.1992 roku. 
30 Kościół ten został przekazany katolikom 26.04.1992 roku. Niestety tylko 

na papierze.

ROZDZIAŁ IV



277

jest jeszcze około 20 miejsc spotkań z wiernymi, które odbywają się 
przede wszystkim w domach prywatnych. 

W każdą niedzielę i święta Msza św. odprawiana była przy bocz-
nym wejściu do kościoła pw. Świętej Rodziny (na ulicy Bohdana 
Chmielnickiego). Na liturgii zbierali się katolicy różnych narodowo-
ści, w sumie kilkuset parafi an. Podczas Mszy św. używano języków: 
łacińskiego, polskiego, litewskiego, rosyjskiego i niemieckiego. 
W innych miejscach sytuacja katolików była podobna jak w Kali-
ningradzie. W Czerniachowsku (Insterburg – Wystruć) Msze św. od-
prawia się w kościele Świętego Brunona dwa razy w miesiącu, ale 
gospodarzem świątyni jest Miejski Wydział Kultury. W miasteczku 
Bolszakowo (Skeisgirren) katolicy spotykają się w niedziele, 2 razy 
w miesiącu, w kościele Świętego Jana, który parafi a otrzymała na 
własność. Trwa remont tego kościoła. W mieście Sowietsk (Tylża) 
Msza św. odprawiana jest w mieszkaniu prywatnym dwa razy w mie-
siącu. Sprawowane są jednocześnie dwie Msze święte. W jednym 
mieszkaniu w języku litewskim – ks. Gauronskas, a w przedszkolu 
w języku rosyjskim – ks. Steckiewicz. Miejscowe władze wydały 
pozwolenie na budowę kościoła katolickiego w miejscu, gdzie stał 
przed wojną. Wierni odkopali fundamenty i rozpoczęli budowę koś-
cioła według nowego projektu. W mieście Niemen parafi a katoli-
cka otrzymała działkę pod budowę świątyni. Msza św. odbywa się 
w byłym kościele luterańskim, w jednym pomieszczeniu wspólnie 
ze wspólnotą Prawosławnego Kościoła Zagranicznego. Katolicy 
z Gwardiejska (Tapiawa) modlą się w mieszkaniu jednej z mieszka-
nek miasta, a w kościele katolickim mieszczą się mieszkania inter-
natowe. Wierni narodowości niemieckiej, zamieszkujący w Osadzie 
Ładuszyńkiej, w rejonie Bagrationowskim z wielkim trudem kupili 
stary dwupiętrowy dom i na pierwszym piętrze urządzili kaplicę do 
sprawowania Mszy św. W mieście Mamonowo katolicy prowadzą 
rozmowy z władzami miasta w celu otrzymania działki ziemi pod 
budowę niedużego kościoła.

W Kaliningradzie na stałe mieszkają i pracują trzej duchowni: 
ks. Anupras Gauronskas z Litwy – proboszcz parafi i katolickiej 
Świętej Rodziny, ks. Jerzy Steckiewicz z Polski – proboszcz para-
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fi i Świętego Wojciecha, a także wikariusz tejże parafi i ks. Stanisław 
Gorgol z Polski. 

W ewangelizacji ks. Gauronskasowi pomagają dwie siostry z za-
konu szensztackiego, z prowincji Fridrichrode koło Erfurtu. Są to 
siostra Stella (Mechtild Zelke) i siostra Marianna (Brigitte Her-
mann), które przyjechały we wrześniu 1992 roku. Dużą pomoc orga-
nizacyjną okazuje także Katolickie Centrum Ewangelizacji Lumen 
Christi z Meichingen, pod kierownictwem diakona Helmuta Quir-
renbacha i jego żony Marleny. Zamieszkali oni w Kaliningradzie, 
wraz ze swoimi współpracownikami: Konradem Schmidtem z orga-
nizacji „Lazarus” i jego żoną Brendą Schmidt. Wielką pomoc wier-
nym Kaliningradu i Obwodu, zarówno materialną, jak i duchową, 
okazuje międzynarodowa organizacja „Kirche in Not” z Koenigste-
in. Organizacja ta fi nansowała zakup samochodu, podarowała także 
religijne książki, organy i inne przedmioty liturgiczne. Tak w skró-
cie wyglądała sytuacja Kościoła Katolickiego w obwodzie na dzień 
12 sierpnia 1992 roku31.

W pierwszych dniach listopada 1992 roku odbyły się w Kali-
ningradzie „Pierwsze Dni Kultury Polskiej”, które miały charakter 
religijny i patriotyczny. Przyjechali na nie: ks. bp Andrzej Śliwiń-
ski – ordynariusz diecezji elbląskiej i ks. bp Błażej Kruszyłowicz 
ze Szczecina, którzy udzielili sakramentu bierzmowania i udzie-
lili Pierwszej Komunii Świętej32. Dni te zgromadziły wojewodów 
z: Gdańska – Macieja Płażyńskiego, Elbląga – Zdzisława Olszew-
skiego, Olsztyna – Romana Przedwojskiego i Suwałk – Zbignie-
wa Soińskiego. Byli również obecni: prof. Andrzej Stelmachow-

31 А. Гауронскас, 12.08. 1992 г., Краткий обзор возрождения Католичес-
кой Церкви в Калининградской области; „Kurier Polonijny”, № 3, paździer-
nik 1992 r., s. 13; „Królowa Apostołów”, 2/1993, W Królewcu – mieście Kanta, 
s. 33; „Słowo, Dziennik Katolicki”, 23.03.1993 roku, Przyszłość Królewca 
będzie... chrześcijańska; „Pielgrzym”, Pismo Katolickie, 4 i 11.07.1993, IV, 
Nr 14 (93), Kaliningradskie zmartwychpowstaniа; „Tygodnik Powszechny”, Ka-
tolickie pismo społeczno-kulturalne, 28 (2296), Kraków 11.07. 1993 roku, Mar-
ta Szostkiewicz „Obłast”; „Gazeta Olsztyńska”, 7/9, 02.92, Pierwsza katolicka 
świątynia; „Gość Niedzielny”, № 16, 21.04.1996 roku, Już 15 parafi i.

32 „Słowo Powszechne”, Nr 213, 7.12.1992, ,Wspólnota Polska w Królewcu.
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ski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska z Warszawy i Marek 
Stoppa – przedsiębiorca z Gdańska. W przygotowaniach i realizacji 
wiele pomagał konsul generalny z Kaliningradu Jerzy Bahr. Uro-
czystość uświetnił swym występem polonijny zespół młodzieżowy 
z Grodna. 

Historyczna Pierwsza Komunia w Kaliningradzie odbyła się je-
sienią 1992 roku. Dzieci przygotowała w salce kontenerowej pani 
Alina Stępniewska z Olsztyna. Ubranka komunijne dla nich, zostały 
zebrane dzięki pomocy Radia Maryja z Polski. 

W sobotę 30 lutego 1993 roku została otwarta pierwsza kaplica 
w szpitalu w Kaliningradzie. Jest to duży szpital pierwszej pomocy 
przy ul. A. Nevskiego 90. Kaplicę dla obrządku prawosławnego 
i katolickiego przygotowała dyrekcja szpitala. Dyrektor N. Mosz-
kow w piśmie z dnia 19 stycznia 1993 roku prosił parafi ę kato-
licką o poświęcenie kaplicy Najświętszej Marii Panny oraz o or-
ganizowanie modlitewnych spotkań z chorymi. Na koniec prosił, 
co wówczas było normalne, o pomoc humanitarną dla szpitala33. 
Poświęcenie odbyło się z udziałem duchownych prawosławnych 
i katolickich. Zdecydowano wówczas, że liturgia będzie tam spra-
wowana w każdą sobotę, na przemian przez katolików i prawo-
sławnych. Ks. Steckiewicz wraz z siostrami Stellą i Marianną przy-
chodzili co drugi tydzień. Niestety, duchowni prawosławni bardzo 
szybko przestali przychodzić.

Na początku 1993 roku do Kaliningradu przybyła siostra Maksy-
miliana Tadajewska ze Zgromadzenia Sióstr Obliczanek z Warszawy. 
We wrześniu, dołączyła do niej nazaretanka, siostra Alberta Sołonie-
wicz, wcześniej pracująca w Grodnie. Obie siostry podjęły bardzo 
aktywną pracę w parafi i św. Wojciecha Adalberta. Zamieszkały na 
stancji w drugiej części miasta w Bałtyjskim Rejonie. Codziennie 
trolejbusem przyjeżdżają rano do centrum parafi alnego, a wieczorem 
wracają do domu. Pomimo pewnych niedogodności z tym związa-
nych, ma to jednak również pozytywne strony, albowiem w trolej-

33 Pismo dyrektora Miejskiego Szpitala Pierwszej Pomocy Medycznej w Ka-
liningradzie z dnia 19.01.1993 roku.

ODRODZENIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO...



280

busie ludzie często proszą siostry o rozmowę i informacje na temat 
kościoła katolickiego34.

Do 1993 roku w Kaliningradzie katolikom nie zwrócono jesz-
cze ani jednego budynku kościoła, gdy tymczasem prawosławnym 
przekazano cztery byłe świątynie protestanckie. Natomiast w Obwo-
dzie pozwalano katolikom korzystać z kościoła w Czerniachowsku 
w niedziele na kilka godzin35. 

W Kaliningradzie Msze św. niedzielne zimą sprawowano cza-
sowo w sali gimnastycznej za miastem. Gromadziło się coraz wię-
cej wiernych. Miejsce to staje się również terenem przyjmowania 
licznych gości z zagranicy. Gdy katolicy kaliningradzcy spotykali 
ważnych ludzi wierzących z zagranicy, to bardziej czuli się człon-
kami wielkiej wspólnoty chrześcijańskiej. W połowie stycznia 
przyjechała do Kaliningradu duża grupa duchownych i wiernych, 
a także chór katedralny z Olsztyna. Przyjechały następujące osoby: 
kurator oświaty z Olsztyna pani Grażyna Langowska i dyrygent 
chóru katedralnego Bogusław Paliński oraz duchowni – księża pra-
łaci: Władysław Turek, Piotr Ilwicki, Henryk Madej i Władysław 
Sudziński. Byli również przedstawiciele Grupy Misyjnej Instytutu 
Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II z ks. dr. Andrzejem Ko-
piczko. Oczywiście i tym razem inicjatorem przyjazdu była pani 
Alina Stępniewska36. Goście z Olsztyna przywieźli ze sobą paczki 
bożonarodzeniowe dla kaliningradzkich parafi an.

Kościół katolicki w Rosji po raz pierwszy zorganizował pie-
szą pielgrzymkę dla swoich wiernych. Pod patronatem Admini-
stratora Apostolskiego ks. Jan Zaniewski, kanclerz kurii w Mos-
kwie, zorganizował w dniach od 4 do 15 lipca 1993 roku pieszą 
pielgrzymkę ze Smoleńska do Mohylewa. Trasa pielgrzymki 
wiodła przez Katyń i inne miejscowości Rosji i Białorusi. Z Ka-
liningradu uczestniczyło w niej 19 osób. Na zakończenie piel-

34 Е. Стецкевич, 20.03.2003 г., Католики в Калининградской области; 
«Католическая энциклопедия», s. 692; „Gazeta Olsztyńska”, № 84 (12.661), 
3.05.1994 r., „Ważny jest człowiek, s. 3.

35 „Królowa Apostołów”, 2/1993, W Królewcu – mieście Kanta, s. 32.
36 „Posłaniec Warmiński”, 27.02.1993 roku.
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grzymki w Mohylewie odbywał się festiwal piosenki religijnej 
„Mahutny Boże”. 

W drugiej dekadzie czerwca 1993 roku przyjechał ponownie Ad-
ministrator Apostolski z Moskwy. Przez cały tydzień abp Kondrusie-
wicz nawiedzał różne, czasami bardzo małe, wspólnoty parafi alne, 
był w Czerniachowsku, Swietłogorsku, Zielonogradsku i Rozdol-
nym. Natomiast w niedzielę dnia 20 czerwca w Mamonowie odbyła 
się uroczystość poświęcenia działki pod budowę nowego kościo-
ła37. Mszy św. na placu przeznaczonym pod budowę przewodniczył 
ks. abp Kondrusiewicz. Proboszczem był wówczas ks. Stanisław 
Gorgol z Elbląga. Na Mszy św. było około 150 osób, także wielu 
gości, m.in. konsul generalny RP w Kaliningradzie Jerzy Bahr, wo-
jewoda elbląski Zdzisław Olszewski, prezydent Elbląga i burmistrz 
Braniewa, a także kilku księży i wiernych z Elbląga38.

Jesienią 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził pierw-
szy kraj dawnego Związku Radzieckiego – Litwę. Katolicy Ka-
liningradu bardzo licznie uczestniczyli w tym spotkaniu. Parafi a 
św. Wojciecha Adalberta, skupiająca w większości ludzi pochodze-
nia polskiego, wybierała się do Wilna na dzień 5 września, gdzie 
miała nadzieję usłyszeć słowa Papieża po polsku. Karty wstępu dla 
pielgrzymów z Kaliningradu pomagał załatwiać ks. bp Julian Wojt-
kowski z Olsztyna. Bp Wojtkowski zwrócił się do Kurii Biskupiej 
w Wilnie o 200 kart wstępu dla Kaliningradu i możliwość przyjęcia 
Komunii św. dla czterech osób z tej pielgrzymki39. Grupa licząca 
160 osób wyjechała 4 września wieczorem pociągiem z Kaliningradu 
do Wilna i tam w wielkim i pięknym parku uczestniczyła w spotka-
niu z Papieżem. Dla takiego wyjazdu pociągiem trzeba było załatwić 
tańsze grupowe bilety w dyrekcji Kolei Państwowej w Kaliningra-
dzie40. Pielgrzymi jechali całą noc, aby nad ranem znaleźć się w Wil-

37 Niestety budowa ta nie doszła do skutku z powodu wyjazdu ks. Stanisława 
Gorgola do Polski.

38 „Gazeta Elbląska”, 20.06.1993, ,Będzie kościół w Mamonowie.
39 Pismo Bpa J. Wojtkowskiego do Kurii w Wilnie z dnia 15 lipca 1993 roku.
40 Pismo parafi i do naczelnika Stacji Kolejowej Kaliningrad-Pasażerska 

z dnia 23.08.1993 roku.
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nie. Pieszo 5 września przeszli na błonia, gdzie sprawowana była 
papieska liturgia. Po zakończeniu Mszy św. celebrowanej przez Jana 
Pawła II pielgrzymi ponownie wrócili na dworzec kolejowy. Póź-
nym wieczorem parafi anie parafi i św. Wojciecha Adalberta wsiedli 
do pociągu w Wilnie, aby na drugi dzień rano być już w Kalinin-
gradzie. W Wilnie w spotkaniu z Papieżem uczestniczyli również 
wierni, którzy dojechali tam własnymi sposobami. W sumie rozdano 
200 kart wstępu. 

Parafi anie parafi i Św. Rodziny wraz z ks. Gauronskasem auto-
busem pojechali do Szawli, na Górę Krzyży, gdzie uczestniczyli 
w liturgii litewskiej. Tam też Jan Paweł II korzystał z kaliningradz-
kiej kaplicy na kołach jako zakrystii.

W dniach 13 i 14 listopada 1993 roku odbyły się „Drugie Dni 
Polskie” w Kaliningradzie. Tak jak poprzednio miały one charakter 
religijny i narodowy. Uroczystości rozpoczęły się w sobotę Mszą 
św. celebrowaną przy kościele Św. Rodziny przez biskupa Andrze-
ja Śliwińskiego z Elbląga. W niedzielę Mszy św. przewodniczył 
ks. abp Edmund Piszcz, Metropolita Warmiński. Następnie uczest-
nicy przeszli do Domu Kultury Marynarzy w Kaliningradzie. Tam 
odbyło się wręczenie świadectw dla dzieci i młodzieży uczęszczają-
cej na lekcje religii i naukę języka polskiego w parafi i św. Wojciecha 
Adalberta. Świadectwa wręczał abp Piszcz i wojewoda warmiński 
Roman Przedwojski. Na zakończenie wystąpił zespół pieśni i tańca 
,,Gdynia”41. Przy okazji rozdano bardzo wiele książek i czasopism re-
ligijnych. Organizatorami tych dni była parafi a św. Wojciecha Adal-
berta, konsulat w Kaliningradzie z aktywnym uczestnictwem konsula 
Jerzego Bahra i Wspólnota Kultury Polskiej w Kaliningradzie.

W ostatnim kwartale 1993 roku w Obwodzie Kaliningradzkim 
było 76 różnych wspólnot religijnych, 13 grup wyznaniowych, 
13 parafi i katolickich, 38 parafi i prawosławnych (34 – Patriarcha-
tu Moskiewskiego, 4 – Kościoła Prawosławnego Zagranicznego). 
W tym czasie w Obwodzie Kaliningradzkim pracowali czterej kato-
liccy duchowni: ks. Stanisław Gorgol (Mamonowo), franciszkanin 

41 „Gazeta Olsztyńska”, 15.11.1993, Święto Kaliningradzkiej Polonii, s. 1.

ROZDZIAŁ IV



283

o. Czesław Kozieł (Czerniachowsk), ks. Anupras Gauronskas (Kali-
ningrad – parafi a Świętej Rodziny) i ks. Jerzy Steckiewicz (Kalinin-
grad – parafi a Świętego Wojciecha Adalberta) oraz diakon Waldemar 
Mackiewicz. Ks. Jerzy i ks. Anupras oprócz parafi i kaliningradzkich, 
obsługują także pozostałą część obwodu. W drugiej połowie 1993 
roku katolicy z Obwodu Kaliningradzkiego mieli tylko dwie świąty-
nie (w Bolszakowie i Czerniachowsku), a dwie kolejne były w budo-
wie – w Sowietsku i Mamonowie (niestety w Mamonowie budowa 
jednak się nie rozpoczęła)42.

Kaplica-kontener i mikrobus nie mogły zastąpić katolikom miej-
sca sprawowania nabożeństw, dlatego wspólnota „Lumen Christi” 
przyjęła propozycję diecezji augsburskiej z Bawarii, aby przenieść 
z Augsburga drewnianą kaplicę złożoną z 200 elementów. Dotarła 
ona do Kaliningradu latem 1993 roku, przywieziona w dziesięciu 
ciężarówkach. Elementy kaplicy złożono przy ul. Lesopilnaja 72 nad 
rzeką Pregołą. Działkę tę pomogła załatwić pani Natalia Lorentz, 
dziekan wydziału architektury w Kolegium Architektonicznym 
w Kaliningradzie43. Już późną jesienią kaplica była na tyle gotowa, 
że można już było w niej celebrować Mszę św. Nabożeństwa, w częś-
ciowo zmontowanej kaplicy, zaczęły odbywać się od Adwentu 1993 
roku. Ukończenie ostatniego etapu prac wewnątrz kaplicy, nastąpiło 
pół roku później. 

Od jesieni 1993 roku przybywa wiele nowych miejsc, gdzie spra-
wowana jest liturgia. Siostry Stella i Marianna jeżdżą do Rozdolnego, 
Jasnej Polany, Wołodarowki, Lipek i Zalesia, gdzie prowadzą kate-
chizację. Na niedzielę przyjeżdża do tych parafi i odpowiedzialny za 
nie oraz za punkty duszpasterskie ks. Anupras lub ks. Jerzy. Siostry 
Maksymiliana i Alberta oprócz katechizacji, obsługi kuchni i kaplicy 
w Kaliningradzie jeżdżą do Swietłego, Swietłogorska, Pionierska, 

42 ГАКО – Государственный Архив Калининградской области; „Rota”, 
4’93, J. Steckiewicz, Kościół na kółkach, s. 108; „Gazeta Olsztyńska”, № 84 
(12.661), 03.05.1994 r., Ważny jest człowiek, s. 3; „Słowo, Dziennik Katolicki”, 
13 zarejestrowanych wspólnot katolickich.

43 Pani Lorentz pomagała później w prawie wszystkich projektach budowla-
nych Kaliningradu i Obwodu.
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Gwardiejska i Zielonogradska. W tym czasie księża kaliningradzcy 
celebrują w niedzielę w sumie 10 Mszy św. w różnych miejscach 
regionu. Oprócz wyżej wymienionych, także w Sowietsku, Nieme-
nie, Lesnoje, Jasnoje, Krasnoznamiensku, Gusiewie, Niesterowie 
i innych. O. Czesław Kozieł z Czerniachowska jeździ do Mozyra, 
Oziorska, Prwdzienska. O. Czesław i diakon Waldemar wynajmu-
ją mieszkanie w Czerniachowsku. Ks. Stanisław Gorgol odprawia 
Msze św. w Mamonowie i Otważnym, a ponadto pomaga w Kalinin-
gradzie. Ks. Stanisław kupił dwupokojowe mieszkanie w Mamono-
wie i tam zamieszkał. 

W roku 1993 w kościele katolickim w Rosji dokonało się bardzo 
ważne wydarzenie. Zostało bowiem erygowane przez Administrato-
ra Apostolskiego ks. abpa T. Kondrusiewicza Wyższe Seminarium 
Duchowne w Moskwie. Świadczy to o fakcie, że Kościół katolicki 
w Rosji zaczyna istnieć w całej pełni swych przejawów.

W Kaliningradzie ukształtowały się już dwa powołania do kapłań-
stwa. Od pierwszego roku studiów w nowym seminarium, zaczął na-
ukę Oleg Skitikow44. Jest on młodym człowiekiem, silnie związanym 
z parafi ą św. Wojciecha. Ks. Jerzy Steckiewicz 8 września 1993 roku 
skierował go do Moskwy45. Po dwóch miesiącach chęć wstąpienia do 
seminarium w Moskwie zgłosił jeszcze jeden parafi anin – Włodzi-
mierz Timoszenko46. Niedawno wrócił z wojska i pracuje na kolei. 
Chociaż w seminarium są bardzo trudne warunki lokalowe, to ks. rek-
tor Bernardo Antonini przyjął i drugiego kleryka z Kaliningradu47.

W dniach od 18 do 22 grudnia 1993 roku w parafi i św. Wojciecha 
Adalberta odbyły się rekolekcje przygotowujące wiernych do prze-
życia Bożego Narodzenia. Głosił je o. Andrzej Bielat, dominikanin 
z Moskwy. W czasie rekolekcji zostali odwiedzeni chorzy w do-

44 Niestety nie został on kapłanem. Po drugim roku zrezygnował z Semina-
rium.

45 Pismo parafi i św. Wojciecha Adalberta do Rektora WSD w Moskwie 
z dnia 8.09.1993 roku. 

46 Włodzimierz Timoszenko został kapłanem w 1999 roku.
47 Pismo parafi i św. Wojciecha Adalberta do Rektora WSD w Moskwie 

z dnia 9.11.1993 roku. 
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mach. Wielu chorych na specjalnej Mszy św. przyjęło Sakrament 
Chorych. Rekolekcje zakończyły się całonocnym czuwaniem mło-
dzieży. W tym czuwaniu uczestniczyło ok. 50 młodych ludzi. Nad 
ranem podczas Mszy św. młoda dziewczyna otrzymała sakrament 
Chrztu Świętego. 

Po raz pierwszy młodzież z Kaliningradu brała udział w nowo-
rocznym spotkaniu młodzieży Taize, które w grudniu 1993 roku od-
było się w Monachium. Młodzież z Kaliningradu w 10-osobowej 
grupie dołączyła się w Warszawie do polskiej grupy organizowanej 
przez Krzysztofa Jabłonkę48.

Dnia 7 stycznia 1994 roku w mieście Swietłyj nad zalewem Ka-
liningradzkim odbyła się uroczystość poświęcenia działki przezna-
czonej pod budowę nowej kaplicy. Na placu przyszłej budowy ce-
lebrowana była Msza św., postawiono wówczas 4-metrowy krzyż, 
który poświęcił ks. Jerzy Steckiewicz. W uroczystości uczestniczyło 
ok. 200 osób, co stanowi, jak na to miasto bardzo dużą grupę ludzi. 
Po Mszy św. wszyscy przeszli do dużej stołówki, gdzie dzieci, przy-
gotowane przez s. Albertę uczącą w Swietłym religii, przedstawiły 
jasełka. Następnie dzieci otrzymały prezenty od św. Mikołaja. Doro-
śli natomiast przygotowali dla wszystkich obecnych agapę, skromny 
posiłek z gorącą herbatą49.

Po 50. latach, w 1994 roku, po raz pierwszy po ulicach Kalinin-
gradu przeszła procesja z Najświętszym Sakramentem w uroczystość 
Bożego Ciała. Siostry zakonne wraz z dziećmi i młodzieżą przygo-
towały cztery ołtarze z symbolami eucharystycznymi. Ostatni z nich 
na ścianie kościoła z obrazem Jezusa Miłosiernego i ogromnym na-
pisem „Jezu, ufam Tobie”. Podczas procesji, a zwłaszcza na zakoń-
czenie, łzy wzruszenia pojawiły się w oczach bardzo wielu kobiet 
i mężczyzn. Ponad 60 dziewczynek w białych sukienkach sypało 
kwiaty, byli ministranci w komżach, idący na początku procesji ze 
świecami, kadzidłem i krzyżem. Procesja z głośnym śpiewem pol-
skich pieśni eucharystycznych szła po chodniku, gdzie rozciągnęła 

48 Pismo ks. J. Steckiewicza do K. Jabłonki z prośbą o opiekę i ze spisem 
uczestników z dnia 4.12.1993 roku.

49 Korespondencja KAI 7.01.1994 roku.
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się na ponad 200 metrów. Wywoływała ogromne zdziwienie i wiele 
pytań u mieszkańców miasta nieznających tego zwyczaju. Długość 
trasy wynosiła ok. 700 metrów. Modlitwa przy ostatnim ołtarzu 
była najdłuższa, zakończona litanią do Serca Pana Jezusa i śpie-
wem „Ciebie Boga, wysławiamy”. Nasi wierni jeszcze długo zo-
stali przy ścianie kościoła w ciepły, słoneczny, czerwcowy wieczór. 
Nie chcieli odchodzić od swojego kościoła i od ołtarza dającego 
nadzieję50.

Po raz pierwszy został wprowadzony zwyczaj tak zwanych wy-
pominek. Bardzo wielu ludzi wypisuje imiona swoich bliskich zmar-
łych na karteczkach. Następnie w codziennej modlitwie różańcowej 
przez cały listopad wyczytywane są te imiona51.

W roku 1994 w Kaliningradzie miało miejsce jeszcze jedno 
wielkie wydarzenie. W dniach 10 i 11 grudnia 1994 roku odbyła 
się pierwsza wielka konferencja poświęcona rodzinie: ,,Rodzina 
i Dziecko”. Przybyło wielu uczonych zajmujących się problema-
tyką rodziny, medycyny, wychowania, opieki społecznej a tak-
że praktyków. Byli przedstawiciele z Moskwy, Litwy, Irlandii, 
Niemiec, Polski i Kaliningradu. Uczestniczyli również duchowni 
prawosławni z biskupem Pantalejmonem oraz katoliccy z bisku-
pem Stanisławem Stefankiem – przewodniczącym Komisji Epi-
skopatu Polski do Spraw Rodzin i członka Watykańskiej Komisji 
do Spraw Rodziny.

Konferencję otworzył modlitwą i referatem bp Pantalejmon. Po-
wiedział między innymi: „Chociaż wydaje się, że w świecie rządzi 
szatan, to jednak w życiu ludzi zawsze obecny jest Bóg... My mo-
żemy rozdzielać się i różnić w narodowościach, nie możemy jed-
nak różnić się w Duchu Świętym”. Mówiąc o aborcji, zwrócił uwa-
gę: „grzech niesie śmierć i podziały, a świat, który poszedł w złym 
kierunku nie zatrzyma się, będzie zmierzał w kierunku zagłady... 
Nie tylko nauka i wiedza, ale przede wszystkim chrześcijaństwo, 
prawdziwa wiara może zatrzymać zło zabijania dzieci, zagładę ca-
łych społeczeństw”. Bp Pantalejmon dodał, że „my tu zebraliśmy 

50 Korespondencja KAI 2.06.1994 roku.
51 Korespondencja KAI 1.11.1994 roku. 
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się po to, aby zaprotestować przeciw cichej wojnie wymierzonej 
w człowieka”. 

Następnie ks. Antoni Hej, wikariusz generalny z Moskwy, przed-
stawił list abp Kondrusiewicza. Ks. Abp wyraził w nim swą ogromną 
radość z tego, że Kościoły Siostry – Prawosławny i Katolicki w Kali-
ningradzie łączą siły, aby podjąć się obrony życia i rodziny oraz apel 
o współpracę: „...Kościół wzywa wszystkich ludzi dobrej woli, aby 
zjednoczyli się w tych dziełach... Nie pozwólcie świętować złu, bo 
pierwszą ofi arą zła będzie sam człowiek”.

Na konferencji została przedstawiona sytuacja rodziny i dziecka 
w Rosji, a także ukazano problemy z tym związane. Były również 
świadectwa rodzin wielodzietnych, które z trudnościami rezygnowa-
ły z aborcji do której ich namawiano. Bill Scherwin z Irlandii przed-
stawił wyniki oraz postanowienia konferencji w Kairze. Podkreślił, 
jak dużo nieprawdy funkcjonuje w rozumieniu rodziny i ludzkiego 
życia. Przedstawił również współczesne problemy z zakresu oma-
wianej tematyki52.

Uczestnicy konferencji obejrzeli dwa fi lmy: „Niemy krzyk” 
i „Pierwsze dni życia”. Oprócz zaproszonych gości głos zabierali 
także miejscowi uczestnicy konferencji. Czasami lekarze prezento-
wali swój punkt widzenia na problemy aborcji i rodziny, zaznacza-
jąc, że są ateistami. 

Na zakończenie wykład „Dziękuję Ci, Boże, że mnie tak cudow-
nie stworzyłeś” wygłosił ks. bp dr Stanisław Stefanek, który między 
innymi powiedział: „Bóg zapisał swoją mądrość w życiu człowie-
ka i obejmuje całe to życie... Mała grupa bogatych ludzi w świecie, 
chce decydować o życiu czy śmierci pozostałych ludzi świata. To 
wynik konferencji w Kairze. W przygotowaniu jest kolejna kon-
ferencja w Pekinie na temat kobiet, a raczej przeciw kobietom…” 
Ks. bp Stefanek mówił, że jedzie do domu ubogacony tym wszyst-
kim, co tu przeżył. 

W dyskusji jedna z lekarek, dziękując za udział w konferencji, 
powiedziała, że jako lekarz musiała tak długo żyć, aby usłyszeć 
tak ważne słowa na temat rodziny i życia człowieka. „Jeżeli by nie 

52 Korespondencja KAI 11.12.1994 roku.
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było tych tragicznych lat ateizmu w naszym życiu, byłoby zupełnie 
inaczej”. Inna lekarka powiedziała, że w swej praktyce zawodowej 
spotkała się z przypadkiem kobiety, u której, aż 58 razy dokonano 
zabiegu usunięcia ciąży.

W bardzo wielu rodzinach powraca zwyczaj tradycyjnej polskiej 
wieczerzy wigilijnej. Okazuje się, że wiele jest również takich ro-
dzin, które przez całe poprzednie czasy zasiadały za wigilijnym sto-
łem, marząc o pasterskiej Mszy św. Mieszkańcy Kaliningradu znają 
bardzo wiele kolęd, zwłaszcza polskich i litewskich. Młodzież śpie-
wała również kolędy w języku rosyjskim. Siostry nazaretanki przy-
gotowały z dziećmi jasełka53.

Abp Tadeusz Kondrusiewicz w dniach 28 i 29 kwietnia1995 
roku poświęcił w Obwodzie Kaliningradzkim cztery nowe kapli-
ce. W piątek 28 kwietnia przybył do Mamonowa, gdzie odbyła się 
uroczystość poświęcenia kaplicy Wniebowzięcia NMP. W kwietniu 
1995 roku ofi cjalną pracę rozpoczęły siostry katarzynki (zakonnice 
Zgromadzenia Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej) z Braniewa na 
czele z siostrą Albertą54. Siostry te już prawie rok pracowały w Ma-
monowie, zajmując się dziećmi z ulicy. Do tej pory jednak nie mo-
gły zamieszkać na stałe ze względu na brak mieszkania. Obecnie 
zamieszkały w mieszkaniu parafi alnym – dwupokojowym. W tym 
mieszkaniu gromadziły coraz większą ilość dzieci z ulicy. Tam dzie-
ci dostawały posiłki i siostry próbowały z nimi rozmawiać. 

Wakacje 1995 roku dały kolejne możliwości wyjazdów dzieci 
i młodzieży na wypoczynek do Polski. Dzieci wyjeżdżały głównie 
do Elbląga i Olsztyna, aby tam uzupełniać wiedzę religijną i znajo-
mość języka polskiego. Połączone to było z odpoczynkiem. Tylko 
do Elbląga pojechały dwie grupy w dniach od 10 do 30 czerwca i od 
17 lipca do 5 sierpnia. Ten program objął 82 osoby55. W wakacje 
1995 roku z takiej formy odpoczynku i katechezy skorzystało ponad 
120 dzieci i młodzieży z parafi i św. Wojciecha Adalberta. Podobny 

53 Korespondencja KAI 26.12.1994 roku.
54 Е. Стецкевич, 20.03.2003 г., Католики в Калининградской области; 

«Католическая энциклопедия», s. 692–693.
55 Spisy osób na granicę z dnia 5.06.1995 roku.
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program, chociaż na mniejszą skalę, organizowała parafi a Świętej 
Rodziny (wyjazd na Litwę dla 35 dzieci). Trzy grupy dzieci wyjeż-
dżały również na wypoczynek, a zarazem leczenie do sanatorium 
w Otradnym koło Swietłogorska. Pierwsza grupa 24 dzieci i dwoje 
opiekunów pojechały w dniu 14 czerwca 1995 roku56.

Z rozporządzenia szefa administracji Obwodu została utwo-
rzona Rada do Spraw Współpracy z Organizacjami Religijnymi. 
W skład rady weszło duchowieństwo reprezentujące tradycyjne 
zrzeszenia religijne57. Byli to: biskup prawosławny, ksiądz katoli-
cki, pastor ewangelicki, mufti muzułmański i pastorzy baptystów 
i adwentystów.

Na spotkaniu doradca do spraw religii gubernatora Jurij Macha-
bajski przedstawił trochę historii i aktualną sytuację religijną w Ob-
wodzie Kaliningradzkim. Powiedział, że pierwsza wspólnota religij-
na – prawosławna, została zarejestrowana 23.04.1985 roku. W 1989 
roku – parafi a w Sowietsku, w 1989 roku – cztery parafi e prawo-
sławne, kolejne pięć w 1990 roku, a potem już bardzo wiele. Obecnie 
istnieje 114 różnych wspólnot religijnych na terenie Obwodu Kali-
ningradzkiego. Jest prawosławnych parafi i już 40, ewangelickich – 
17, katolickich – 16. Natomiast innych wyznań protestanckich są ra-
zem 23 wspólnoty. Z czego jest: 6 parafi i nowoapostolskich, 4 para-
fi e Kościoła Prawosławnego Zagranicznego i inne. Zarejestrowane 
są także wspólnoty religijne: żydowska, islamska, mormoni, kościół 
moona i inne. Władze przekazały wspólnotom religijnym, głównie 
prawosławnym, 28 budynków sakralnych. Wybudowano lub zaadap-
towano 30 kaplic. Rozpoczyna się budowa katedry prawosławnej 
i kościoła katolickiego. Są wydawane gazety religijne i jest organi-
zowana katechizacja58.

Wspólnota wierzących w Kaliningradzie przeżyła w 1995 roku 
niezwykłą uroczystość poświęcenia ziemi pod budowę nowego koś-

56 Archiwum własne ks. J, Steckiewicz 14.06.1995 roku.
57 ГАКО. Ф.246.Оп.3.Д.1.Л.27-28. «Информация по вопросам религиоз-

ной обстановки в Калининградской области за 1995 год». ГАКО. Фонд.246.
Оп.3.Д.1.Л.27-28.

58 Archiwum prywatne ks. J. Steckiewicz 16.11.1995 roku.

ODRODZENIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO...



290

cioła św. Wojciecha Adalberta. Po wielu latach starania o zwrot po-
zostałego po zniszczeniach wojennych fragmentu kościoła władze 
miasta przyznały nowy teren w przepięknym, centralnym miejscu 
miasta, nad górnym jeziorem. W uroczystości poświęcenia 17 grud-
nia 1995 roku wziął udział Nuncjusz Apostolski z Moskwy abp John 
Bukowski, abp Tadeusz Kondrusiewicz, bp Wojciech Zięba z Ełku, 
konsul generalny z Kaliningradu Andrzej Rola Janicki i przedstawi-
ciele władz Obwodu Kaliningradzkiego. Mimo wielkiego mrozu na 
placu zgromadziła się bardzo duża liczba wiernych katolików59. Nie-
stety kościół tam nie został wybudowany. Parafi a, mimo obietnic, 
nie dostała pozwolenia na budowę kościoła.

Po raz pierwszy od chwili odbudowywania struktur kościelnych 
Kuria Biskupia z Moskwy poprosiła w 1996 roku o przekazanie dusz-
pasterskich danych statystycznych za rok 1995. Proszono o poda-
nie liczby ochrzczonych w trzech przedziałach wiekowych: od 0–1, 
1–7 i wyżej 7 lat. Sakrament małżeństwa w relacji katolik z katoli-
kiem i katolik z niekatolikiem oraz liczba przystępujących pierwszy 
raz do Komunii św. Sytuacja wyglądała następująco60.

Parafi a Chrzty
0–1 lat

Chrzty 
1–7 lat

Chrzty 
wyżej 
7 lat

Małżenstwa 
kat. + kat.

Małżeństwa
kat. + niekat. I kom.

Kaliningrad
Święta Rodzina 4 10 26 6 0 18

Kaliningrad
św. Adalbert 10 14 59 8 6 59

Sowietsk 1 2 5 10
Niemen 0 5 11 1 0 2
Sławsk 0 3 15 0 0 4
Bolszakowo 0 1 5 0 0 1
Gastiełowo 0 3 3 0 0 0
Rozdolnoje 0 1 4 0 0 6
Zalesie 0 0 2 1 0 6

59 Korespondencja KAI 17.12.1995 roku.
60 Archiwum prywatne ks. J. Steckiewicz, Sprawozdanie duszpasterskie 

z dnia 27.01.1996 roku.
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Parafi a Chrzty
0–1 lat

Chrzty 
1–7 lat

Chrzty 
wyżej 
7 lat

Małżenstwa 
kat. + kat.

Małżeństwa
kat. + niekat. I kom.

Czerniachowsk 4 12 31 3 3 12
Swietłyj 1 5 6 2 2 22
Gwardiejsk 0 0 2 0 1 2
Swietłogorsk 1 0 4 1 0 4
Mamonowo 1 1 3 1 0
Razem 22 58 175 23 12 146

Na podstawie tego zestawienia widzimy, jak bardzo dynamicz-
nie rozwijały się wspólnoty katolickie na terenie Obwodu Kalinin-
gradzkiego. W 1995 roku ochrzczonych było w sumie 255 osób. 
Sakrament małżeństwa zawarło 35 par, natomiast pierwszy raz do 
Komunii św. przystąpiło 146 osób, nie licząc tych, którzy jako do-
rośli przyjęli sakrament Chrztu św. i przystąpili również pierwszy 
raz do Komunii św. Należy tu dodać, że prawie wszyscy dorośli, 
którzy przyjęli sakrament Chrztu św., przeszli przez katechumenat. 
W tym czasie już działało duszpasterstwo rodzin przy Caritas Zapad. 
Wielu zwłaszcza młodych ludzi przygotowywało się do małżeństwa, 
uczestnicząc w przygotowaniu duszpasterskim i rodzinnym. Zwra-
camy tu uwagę na to, że w parafi ach, gdzie jest kościół lub kaplica, 
czyli stałe miejsce spotkań, jest najwięcej osób korzystających z sa-
kramentów świętych. 

Na skutek rosnących potrzeb ks. Jerzy Steckiewicz w imieniu 
ks. abpa Kondrusiewicza zwrócił się w 1996 roku z prośbami do 
różnych biskupów w Polsce i Niemczech o przysłanie kapłanów 
do Rosji. Jedno z takich pism było skierowane do ks. abpa Maria-
na Przykuckiego w Szczecinie. W piśmie tym naszkicował swoją 
pracę duszpasterską: ,,Już piąty rok pracuję jako kapłan na terenie 
Obwodu Kaliningradzkiego. Dzięki Bogu duszpasterstwo tutaj co-
raz bardziej się rozwija. Rozwijają się również inne, oprócz typowo 
duszpasterskich i katechetycznych, możliwości działania Kościoła. 
Są to: dobroczynność, działalność naukowa i wydawnicza. Mamy 
świadomość budowania tutaj czegoś więcej niż tylko jednej para-
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fi i. Tu jest odbudowywany Kościół, który trzeba wznosić na gru-
zach komunizmu i wszelkiego zła, które zajmowało miejsce religii 
na tej ziemi. W chwili obecnej jest tu zarejestrowanych 17 parafi i 
i pracuje tu czterech księży: jeden z Litwy, dwóch franciszkanów 
i jeden diecezjalny z Polski. Na mnie przypada sześć parafi i i cztery 
małe wspólnoty do obsługi, w tym parafi a św. Wojciecha Adalberta 
w Kaliningradzie, największa na tym terenie. Bardzo dzielnie pra-
cują w parafi i trzy siostry nazaretanki, siostry szensztackie i kata-
rzynki. Często jednak w niedzielę muszę odprawiać nawet siedem 
Mszy św. Jest to bardzo trudne. W tygodniu jest również bardzo 
wiele innych zadań. Nie wszystko udaje się wypełnić, a potrzeby są 
ogromne. Zwłaszcza potrzebni są księża do pomocy w tym orygi-
nalnym duszpasterzowaniu. Chociaż na jednego księdza przypada 
o wiele mniej wiernych niż w Polsce, to jednak praca tu ma charakter 
kontaktu indywidualnego. Systematycznie zgłaszają się nowi ludzie, 
potrzebujący indywidualnego kontaktu z duchownym, który poka-
że drogę do Pana Boga. W ostatnim czasie brakuje księży, którzy 
chcieliby poświęcić swoje kapłaństwo w krajach postsowieckich. 
Myślę, że można znaleźć inne wyjście, niż wyjazdy księży na czas 
nieokreślony, a mianowicie pomoc diecezji dla danego terenu – wy-
syłanie na okres dwóch, trzech lat wikariuszy. Wyjazd czasowy jest 
łatwiejszy do zaakceptowania dla młodych księży. Będzie to jedno-
cześnie wspaniałym przeżyciem kapłańskim w trudnych warunkach 
przygotowujących do ważnych zadań w macierzystej diecezji. Zwra-
cam się więc z bardzo gorącą prośbą o przysłanie chociaż dwóch 
wikariuszy do Kaliningradu. Ja postaram się zapewnić jak najlep-
sze warunki życia i pracy”61. Pod tym pismem podpisał się również 
ks. abp T. Kondrusiewicz. Ponadto dopisał: ,,Prośbę popieram i bar-
dzo proszę o okazanie pomocy”. Niestety, żaden biskup w tamtym 
czasie nie przysłał swoich księży do pracy w Kaliningradzie. 

 Ważnym wydarzeniem dla kościoła kaliningradzkiego były 
odwiedziny w dniu 18 października 1996 roku Figury Matki Bo-
żej Fatimskiej. Pierwszym miejscem spotkania na ziemi rosyjskiej 
było miasteczko Mamonowo. Jest to najdalej na zachód wysunięta 

61 Pismo do abpa M. Przykuckiego z dnia 19.04.1996 roku.
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parafi a katolicka Rosji. Uroczyste powitanie odbyło się przed ka-
plicą Wniebowzięcia NMP. Następnie była celebrowana Msza św. 
pod przewodnictwem ks. biskupa dra Józefa Wysockiego z Elbląga. 
W koncelebrze uczestniczyli: ks. prałat Władysław Turek z Olsztyna 
i ks. kanonik Czesław Drążek z Zielonki Pasłęckiej oraz wszyscy 
duchowni z całego Obwodu Kaliningradzkiego. Parafi a Mamonowo, 
jak i inne parafi e, została przygotowana specjalnymi rekolekcjami. 
Siostry katarzynki, pracujące w parafi i, zmobilizowały ogromną 
ilość wiernych w celu przygotowania kościoła i terenu otaczającego 
kościół. One też przygotowały całonocną adorację z różnymi gru-
pami wiernych. O godz. 00.00 została odprawiona uroczysta paster-
ka. Przez całą noc w kaplicy było pełno ludzi. Rano po Mszy św. 
o godz. 8.30 długo nie można było zamknąć drzwi samochodu – ka-
plicy. Podchodzili bowiem wszyscy wierni, aby pożegnać Maryję, 
ucałować Jej stopy. Byli i tacy, którzy żegnali się trzema palcami, 
trzykrotnie62.

Kolejną stacją Nawiedzenia w dniu 19 października jest miejsco-
wość Rozdolnoje, nowa niemiecka wioska. Tam miała miejsce ado-
racja i Msza św. celebrowana przez młodego litewskiego księdza, 
neoprezbitera Andriusa Eidintasa z Kaliningradu63. O godz. 17.00 
rozpoczęło się Nawiedzenie w budującym się kościele w Sowietsku 
nad Niemnem. Tu mieszka kilka tysięcy Litwinów. Nocą odprawio-
na była Msza św. Dwie starsze pary zawarły sakrament małżeństwa, 
mówiąc, że Matka Boża jest świadkiem na ich ślubie. W niedzie-
lę o godz. 16.00 Matka Boża była w Czerniachowsku w parafi i 
św. Brunona, w najpiękniejszym kościele Obwodu Kaliningradz-
kiego. Na tę uroczystość przyjechali księża, świeccy i chór z Wę-
gorzowa z Polski. Kolejnym miastem Nawiedzenia był Gusiew. Tu 
Msza św. i nocna adoracja odbyły się w nowo wyremontowanym 
kościele ewangelicko-salzburskim. Przybyli tu księża i wierni z de-
kanatu Gołdap. Kolejne miasta to między innymi: Niesterow, Kras-
noznamiensk, Niemen, Sławsk, Bolszakowo, Gwardziejsk, Swietłyj, 
Pioniersk, Swietłogorsk i inne. Po drodze do każdego miasta Matka 

62 Korespondencja KAI 19.10.1996 roku. 
63 Korespondencja KAI 19.10.1996 roku.
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Boża przebywała w różnych małych miejscowościach, czasami tyl-
ko jedną godzinę64.

Matka Boża Fatimska przebywała w kościołach, kaplicach, w do-
mach prywatnych, różnych salach i na podwórzach w różnych miej-
scowościach Obwodu Kaliningradzkiego. Na przykład w miastecz-
ku Krasnoznamiensk liturgia była zaplanowana w Domu Kultury, 
przy dworcu autobusowym. Nie wiadomo, z jakich powodów, mimo 
wcześniejszych ustaleń budynek ten nie został otwarty. W związ-
ku z tym, że przyszło wielu ludzi, głównie Litwinów, postanowio-
no odprawić Mszę św. na placu. Po przyjeździe każdego kolejnego 
autobusu liczba uczestników liturgii zwiększała się o kolejnych pa-
sażerów. Stąd ta stacja pielgrzymki miała bardzo wielu prawosław-
nych. W Gwardiejsku Msza św. była celebrowana na podwórzu przy 
mieszkaniu, gdzie zwykle gromadzili się katolicy. W domu, bowiem 
nie zmieściliby się chętni uczestniczenia w spotkaniu z Matką Bożą 
Fatimską. 

W dniu 25 października Figura Matki Bożej Fatimskiej przy-
była do Kaliningradu, do kaplicy Nawiedzenia św. Elżbiety. 
O godz. 18.00 była celebrowana uroczysta Msza św. i czuwanie ca-
łonocne parafi i Św. Rodziny. Rano 26 października Matka Boża zo-
stała przewieziona do kaplicy kontenerowej Matki Bożej Fatimskiej 
przy parafi i św. Wojciecha Adalberta. Tam w ciągu dnia odbyło się 
czuwanie dzieci tej parafi i. Wieczorem fi gura została ponownie prze-
wieziona do dużej kaplicy Nawiedzenia. O godz. 18.00 koncelebrze 
przewodniczył ks. abp Edmund Piszcz. Było bardzo wielu ludzi. Od-
była się procesja ze świecami dookoła kaplicy, a następnie przedsta-
wienie fatimskie w wykonaniu dzieci z Kaliningradu. Potem było 
nocne czuwanie i Msza św. nocna celebrowana przez ks. bpa Alek-
sandra Kaszkiewicza z Grodna. W nocnym czuwaniu uczestniczyły 
również siostry nazaretanki z Warszawy i kolejarze wraz z probosz-
czem z Korsz. Przez całą noc w kaplicy było bardzo dużo młodych 
ludzi z Kaliningradu. 

64 Sprawozdanie z Nawiedzenia Figury Matki Bożej Fatimskiej z dnia 
29.10.1996 roku.
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W niedzielę 27 października o godz. 15.00 pod przewodnictwem 
ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza odbyła się pożegnalna Msza św. 
koncelebrowana. Zakończyła się ona aktem oddania Rosji Matce Bo-
żej, przygotowanym przez abpa T. Kondrusiewicza. Msza św. była 
celebrowana w języku rosyjskim, a głoszenie słowa podobnie, jak 
i modlitwa „Ojcze nasz” była odmawiana w języku rosyjskim, litew-
skim, niemieckim i polskim. Podczas Mszy św. śpiewał chór z parafi i 
św. Józefa z Olsztyna. Potem długo trwało indywidualne pożegnanie 
parafi an z Matką Bożą. Na noc fi gura była przywieziona do kaplicy 
domowej sióstr szensztackich, skąd rano 28 października wyruszyła 
do Pskowa. Podczas całego Nawiedzenia bardzo wielu ludzi przystę-
powało do sakramentu pojednania, zarówno w Kaliningradzie, jak 
i w innych miejscach, gdzie przebywała Matka Boża Fatimska. Przy 
okazji tego Nawiedzenia zawierano sakramenty małżeństwa, udzie-
lano sakramentu Chrztu i pierwszej komunii świętej65.

Podczas Nawiedzenia w Obwodzie Kaliningradzkim prawie 
wszędzie byli obecni przedstawiciele środków społecznego przeka-
zu. W uroczystościach uczestniczyli nie tylko katolicy, lecz również 
prawosławni i niejednokrotnie protestanci. Najpiękniejsze i najbar-
dziej wzruszające były zawsze pożegnania. Bardzo wielu ludzi po-
stanowiło od tej pory codziennie odmawiać różaniec. W parafi ach 
wprowadzono pierwsze soboty miesiąca. Ludzie bardzo chętnie ku-
powali różańce i fi gurki Matki Bożej66. Wierni korzystali ze specjal-
nie przygotowanych modlitewników i biuletynów informacyjnych 
o objawieniach Matki Bożej67. 

Na terenie Obwodu Kaliningradzkiego Matka Boża przebywała 
w 35 miejscach i kilku mieszkaniach u chorych ludzi. Figura była wo-
żona wszędzie na feretronie w przeszklonym samochodzie-kaplicy68.

65 Korespondencja KAI 27.10.1996 roku.
66 Sprawozdanie z Nawiedzenia Figury Matki Bożej Fatimskiej z dnia 

29.10.1996 roku.
67 Modlitewniki i biuletyny były sfi nansowane przez Prymasa Polski, 

kard. Józefa Glempa.
68 Sprawozdanie z Nawiedzenia Figury Matki Bożej Fatimskiej z dnia 

29.10.1996 roku.
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Warto zaznaczyć, że na dzień 1 stycznia 1997 roku w obwodzie 
działało 119 religijnych organizacji piętnastu wyznań. Po najbardziej 
wpływowym rosyjskim Kościele prawosławnym, który do tego cza-
su posiadał 44 parafi e, drugie miejsce zajmował Kościół rzymskoka-
tolicki – 17 parafi i69. Wszystkim religijnym organizacjom przekaza-
no bezpłatnie 28 byłych niemieckich budynków kultu. Spośród nich 
22 – Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu, parafi om rzymsko-
katolickim – 2 kościoły70.

Życie parafi alne w Rosji stopniowo staje się zupełnie podobne 
do tego, jakie jest np. w Polsce. Świadczą o tym takie wydarzenia, 
jak np. rozpoczęcie nowego roku szkolnego w 1997 roku. W ostatnią 
niedzielę sierpnia dzieci przyszły na Mszę św. ze swoimi tornistra-
mi, z podręcznikami i dzienniczkami ucznia, wszystkie te przybory 
szkolne zostały poświęcone na uroczystej Mszy św. Podobnie było 
w 14 innych miastach Obwodu Kaliningradzkiego, gdzie w tym dniu 
była odprawiana Msza św. Główną intencją modlitw we wszystkich 
parafi ach były prośby o Boże błogosławieństwo dla uczniów, stu-
dentów, nauczycieli, wychowawców i katechetów. W kazaniach 
duchowni zwracali uwagę między innymi na takie przykazania 
uczniów: dobrze się uczyć, szanować nauczycieli, wychowawców 
i katechetów, szanować współuczniów, modlić się w intencji swojej 
nauki, za nauczycieli i za swoją szkołę71.

W listopadzie 1997 roku wierni parafi i św. Wojciecha otrzymali 
bardzo dobrą wiadomość – gubernator Obwodu Kaliningradzkiego, 
Leonid Gorbienko podpisał postanowienie umożliwiające budowę 
nowego kościoła. Został wydzielony plac przy ul. Aleksandra New-
skiego, przy dawnym cmentarzu miejskim. Wiadomość tę przekazały 
wszystkie środki społecznego przekazu w Kaliningradzie. O wykona-
nie projektu został poproszony architekt Aleksander Niewierzyn72.

69 ГАКО. Ф.246.Оп.3.Д.1.Л.31. «Информация по вопросам взаимоотно-
шений государства и религиозных организаций Калининградской области».

70 ГАКО. Ф.246.Оп.3.Д.1.Л.-32. Информация по вопросам взаимоотноше-
ний государства и религиозных организаций Калининградской области».

71 Korespondencja KAI z dnia 1.09.1997 roku.
72 Korespondencja KAI z dnia 20.11.1997 roku.
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Wiosną 1998 roku kliningradzcy katolicy rozpoczęli budowę 
świątyni. Na pierwszy, tzw. subotnik (czyn społeczny, dla przygo-
towania placu budowy) przyszło tak wielu parafi an, że kilkanaście 
osób poszło porządkować bardzo zaniedbany stary cmentarz. Budo-
wę rozpoczęto od stawiania kaplicy Matki Bożej Fatimskiej i części 
mieszkalno-katechetycznej.

Przejawem normalizacji pracy kościoła katolickiego było erygo-
wanie przez abp Kondrusiewicza dnia 5 września 1999 roku dwóch 
nowych dekanatów na terenie Obwodu Kaliningradzkiego: 
1. Dekanatu Czerniachowsko-Sowietskiego, nowym dziekanem zo-

stał bardzo młody ksiądz Andrius Ejdintas proboszcz w Sowiet-
sku – dawnej Tylży; 

2. Dekanatu Kaliningradzkiego, gdzie nowym dziekanem został 
ks. Anupras Gaurosnkas proboszcz parafi i Świętej Rodziny w Ka-
liningradzie. 
Ponadto abp Kondrusiewicz mianował także wikariusza bisku-

piego dla Regionu Zachodniego Administratury Apostolskiej dla 
Katolików Łacińskiego Obrządku Europejskiej Części Rosji. Został 
nim ks. prałat Jerzy Steckiewicz (wikariusz biskupi otrzymał upraw-
nienia do wypełniania władzy wykonawczej abpa z Moskwy)73.

W mieście Gwardiejsk (dawna Tapiawa, Tapial) w Obwodzie Ka-
liningradzkim odbyły się w dniach 7 do 9 lutego 2000 roku pierwsze 
rekolekcje dla księży pracujących na terenie Zachodniego Regionu 
Apostolskiej Administratury dla katolików łacińskiego obrządku 
europejskiej części Rosji. Rekolekcje prowadził w języku rosyjskim 
ks. infułat dr Julian Żołnierkiewicz z Olsztyna. Na rozpoczęcie re-
kolekcji Słowo Boże wygłosił również, odpowiedzialny za duchowy 
rozwój duchowieństwa w europejskiej części Rosji, ks. infułat Ber-
nardo Antonini. 

Rekolekcje odbywały się w bardzo kameralnej atmosferze 
w domu św. Józefa. Jest to duży, bardzo stary budynek, położony 
w centrum miasta. Budynek zastał kupiony w stanie zrujnowanym, 
jego odbudową zajęła się Wspólnota Lumen Christi z Kaliningra-

73 Tamże, 5.09.1999 roku.
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du pod przewodnictwem diakona Helmuta Qwitenbach. Środki na 
zakup i odbudowę domu pochodzą z fundacji kościelnych w Niem-
czech Kirche in Not i Renovabis. Pierwszym pomieszczeniem wyre-
montowanym była kaplica św. Józefa, która służy przede wszystkim 
wiernym Gwardiejska74.

Wkrótce potem w sobotę 18 marca 2000 w Sowietsku odbyło 
się poświęcenie kaplicy pod wezwaniem błogosławionej Reginy 
Protman, założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny. Kaplica 
mieści się na piątym piętrze w bloku w nowym mieszkaniu sióstr 
katarzynek. Jest to już drugi dom tego zgromadzenia i druga kapli-
ca pod wezwaniem bł. Reginy Protman w Regionie Kaliningradz-
kim. Pierwsza kaplica mieści się w domu błogosławionej Reginy 
Protman w Mamonowie, gdzie siostry katarzynki prowadzą przy-
tulisko dla dzieci z ulicy, obejmując opieką ponad 50 bezdomnych 
dzieci. W Sowietsku zamieszkała międzynarodowa wspólnota 
sióstr z dwóch prowincji – polskiej i litewskiej. Głównym zada-
niem sióstr będzie praca w parafi i Zmartwychwstania Pańskiego, 
gdzie proboszczem jest ks. dziekan Andrius Eidintas. Siostry będą 
również pracowały w parafi ach Sławsk i Niemen, są to tereny po-
łożone nad Niemnem, gdzie mieszka bardzo wielu Litwinów. Choć 
wielu z nich jest ochrzczonych, to jednak, niestety, bardzo niewielu 
w chwili obecnej ma kontakt z Kościołem katolickim. Siostry będą 
miały bardzo wiele pracy, ważne zadanie nawracania i przywraca-
nia do wiary ludzi, którzy mają zupełnie uśpione życie religijne. 
Duszpasterstwo katolickie w Rosji ma charakter spotkań indywi-
dualnych z ludźmi, których trzeba przygotowywać do sakramentu 
Chrztu św. jak i do innych sakramentów poprzez katechezę z poje-
dynczymi osobami. Przełożoną domu została siostra Maksymiliana 
z prowincji polskiej.

Zgromadzenie sióstr św. Katarzyny od samego początku jest wpi-
sane w ziemię pruską. Zostało założone w Braniewie. Przed wojną 
było to bardzo prężne zgromadzenie prowadzące działalność kate-
chetyczno-duszpasterską i socjalną również w Królewcu. Katarzyn-
ki prowadziły szpital i przedszkole oraz inne ważne dzieła. Relikwie 

74 Tamże, 8.02.2000 roku.
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założycielki przeleżały ponad 40 lat na strychu w niewielkim domku 
w Mamonowie, schowane tam pod koniec wojny, jak gdyby oczeku-
jąc powrotu swoich sióstr na obecnie kaliningradzką ziemię75.

Po raz pierwszy od czasów reformacji, od zlikwidowania diece-
zji Sambijskiej (1525) w Kaliningradzie została odprawiona w wiel-
ki czwartek 2000 roku Msza św. Krzyżma. Chociaż Kaliningrad 
obecnie nie jest miastem biskupim, to jednak ze względu na bar-
dzo dużą odległość od Moskwy i niemożliwość uczestniczenia wraz 
z abpem w liturgii Krzyżma, liturgia ta była celebrowana w Kali-
ningradzie. Liturgii przewodniczył ks. bp Błażej Kruszyłowicz 
ze Szczecina wraz z 12 kapłanami Regionu Kaliningradzkiego. 
Ks. bp Kruszyłowicz przyjął od księży odnowienie przyrzeczeń ka-
płańskich i poświęcił oleje. Na tę uroczystość abp Kondrusiewicz 
przysłał specjalny list pasterski do swoich kapłanów. W uroczystości 
uczestniczyły wszystkie siostry zakonne z Regionu Kaliningradzkie-
go i wielu ministrantów. Wieczorem bp Kruszyłowicz przewodni-
czył liturgii rozpoczynającej Triduum Paschalne76. 

Warto zaznaczyć, że w dniach 6 do 8 maja w Kaliningradzie od-
były się uroczystości Jubileuszu Chrześcijaństwa w Zachodnim Re-
gionie Rosji. Miały one kilka wymiarów:

1. Otwarcie wystawy biblijno-archeologicznej o początkach chrześ-
cijaństwa. Wystawa została zorganizowana przez Kościół prawo-
sławny i katolicką parafi ę św. Wojciecha Adalberta w Kaliningra-
dzie. Odbyła się ona w Muzeum Archeologiczno-Historycznym 
Kaliningradu. W otwarciu uczestniczyli: bp Andrzej Śliwiński 
z Elbląga, ks. infułat Bernardo Antonini z Moskwy, duchowni 
prawosławni i katoliccy, przedstawiciele Stowarzyszenia Wspól-
nota Polska w Olsztynie i Pułtusku, przedstawiciele nauki i kul-
tury miasta Kaliningradu oraz bardzo licznie zebrani parafi anie. 
Podczas otwarcia odbył się koncert muzyki gregoriańskiej w wy-
konaniu scholi Sancte Crucis pod kierownictwem Michała Siciar-
ka z Warszawy oraz prawosławnego chóru katedralnego z Kali-

75 Korespondencja KAI 21.03.2000 roku.
76 Tamże, 24.04.2000 roku.
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ningradu. Bp Andrzej Śliwiński zwrócił uwagę, że „Bóg objawia 
się człowiekowi również w pięknie, Bóg to piękno…”

2. Regionalny dzień młodzieży (od soboty do poniedziałku). Uczest-
niczyła w nim młodzież z całego regionu. Przygotowaniem 
i przeprowadzeniem zajęli się ks. Romuald Pawletta, proboszcz 
z Mamonowa, nazaretanka – s. Jeremija, i s. Gizela z rodziny 
szensztackiej.

3. Poświęcenie kaplicy Matki Bożej Fatimskiej – w niedzielę 7 maja. 
Uroczystości przewodniczył bp Andrzej Śliwiński z Elbląga. Uro-
czystość odbyła się na terenie budującego się kościoła św. Woj-
ciecha. Kaplica jest pierwszym zakończonym etapem budowy. 
Będzie tu całodzienna adoracja i wszystkie nabożeństwa parafi i 
św. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie. Kaplica została wybu-
dowana dzięki ofi arności Marka Stoppy, przedsiębiorcy z Gdań-
ska, pomocy organizacyjnej Natalii i Sergieja Lorentz Kopyczty-
no z Kaliningradu i ofi arności parafi an.

4. W dniu 7 maja, w niedzielę, w Tenkitach odbyły się uroczystości 
poświęcone św. Wojciechowi Adalbertowi. Około czterysta osób 
uczestniczyło w Drodze Krzyżowej po plaży i klifowym brzegu 
Tenkit. Następnie odbyła się Msza św. celebrowana w języku rosyj-
skim przez infułata Bernardo Antonini z Moskwy i księży Obwodu 
Kaliningradzkiego. Słowo Boże wygłosił bp Andrzej Śliwiński. Po 
Mszy św. odbył się koncert chorału gregoriańskiego na uroczystość 
św. Wojciecha Adalberta. Po koncercie wszyscy uczestniczyli we 
wspólnej agappie (kiełbasy pieczone na ognisku). Cała uroczystość 
miała miejsce w Tenkitach przy krzyżu św. Wojciecha Adalberta, 
w historycznym miejscu kultu męczennika Prus77.
W ramach świętowania Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa 

diecezja gliwicka przekazała wspaniały dar dla parafi i św. Wojciecha 
Adalberta w Kaliningradzie. Darem tym są dwa dzwony wykonane 
w Taciszowie w fi rmie Felczyńskich:
• Dzwon Jubileuszowy ze znakiem Jubileuszu 2000 „Chrystus 

wczoraj, dziś i zawsze”, ważący 500 kg,

77 Korespondencja KAI 6.05.2000 roku.
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• Dzwon Wojciechowy ze znakiem przedstawiającym św. Wojcie-
cha Adalberta z jednej strony i św. Jerzego, patrona Rosji, z dru-
giej strony – waży 260 kg. 

Na ich poświęcenie do Kaliningradu w dniu 3 września 2000 roku 
przyjechali ks. bp Jan Wieczorek, ks. inf. Paweł Pyrchała i ks. Zbi-
gniew Lachowicz. Przy kaplicy Matki Bożej Fatimskiej zgromadzi-
ło się bardzo wielu parafi an. Po poświęceniu ks. Biskup Wieczorek 
przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. W homilii, tłumaczonej 
na język rosyjski, ukazał sens wołania (przywoływania) do kościoła 
ludzi poszukujących drogi do Boga. Powiedział, że te dzwony będą 
symbolem łączności między katolikami w Kaliningradzie, a katoli-
kami w diecezji gliwickiej. Obiecał także wsparcie duchowe swojej 
diecezji dla młodego, rozwijającego się chrześcijaństwa w Obwo-
dzie Kaliningradzkim. O godzinie 14.00 odbyła się polska Msza św. 
celebrowana przez ks. inf. Pyrchałę z Zabrza. Nawiązując do po-
święcenia dzwonów, ks. Infułat zwrócił uwagę na to, że każdy 
dzwon ma serce, bez serca, bowiem dzwon jest bezużyteczny. Dzięki 
sercu dzwon może zwoływać ludzi na liturgię. Tak też ludzie po-
winni wykorzystywać swoje serca dlatego, aby być przydatnymi dla 
innych. Oprócz dzwonów Ks. Biskup przywiózł pieniądze, za któ-
re zostaną opłacone ławki i inne elementy wystroju kaplicy Matki 
Bożej Fatimskiej w Kaliningradzie. Ponadto goście przywieźli trzy 
ornaty, które będą przekazane trzem różnym parafi om Obwodu Ka-
liningradzkiego78. W niedawno wybudowanej kaplicy Matki Bożej 
Fatimskiej w Kaliningradzie w niedzielę 22 października 2000 roku 
został otwarty Pierwszy Festiwal Muzyki i Pieśni Religijnej. Kapli-
ca, chociaż niewielka, ma wspaniałą akustykę. Na otwarcie festiwalu 
przyszli przedstawiciele świata kultury i liczni przedstawiciele środ-
ków społecznego przekazu, chętnych było więcej niż miejsc. Otwar-
cia festiwalu dokonał proboszcz parafi i św. Wojciecha Adalberta. 
Podkreślił, że chociaż w Kaliningradzie jest wiele sal koncertowych, 
to jednak kaplica jest miejscem szczególnym, gdzie spotyka się litur-
gia z codziennością, gdzie pieśń brzmi jako porywająca wszystkich 

78 Tamże, 3.09.2000 roku.
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modlitwa. Festiwal ten będzie dawał szansę występowania miejsco-
wym artystom, którzy zechcą prezentować swój talent w muzyce 
i pieśni religijnej. Do udziału w konkursie będą zapraszani także ar-
tyści z zagranicy.

Festiwal został otwarty koncertem chóru Credo z Kaliningradu. 
Dokładnie w tym dniu chór obchodził trzecią rocznicę założenia. 
W ubiegłym roku zajął on I miejsce na festiwalu pieśni religijnej 
w Rzymie. Zespół złożony z 25 osób zaśpiewał pieśni prawosławne 
i katolickie, między innymi „Alleluja” Haendla z akompaniamentem 
Heleny Rogaczykowej, miejscowej organistki79.

Przejawem religijności mieszkańców tego rejonu jest nieustan-
nie rozwijający się kult św. Wojciecha. Dnia 28 lipca wyruszyła po 
raz pierwszy piesza zorganizowana pielgrzymka z Kaliningradu do 
Tenkit, miejsca kultu św. Wojciecha Adalberta. Organizatorem piel-
grzymki był proboszcz z Mamonowa ks. Romuald Pawletta. Kilka-
dziesiąt osób wyruszyło z Kaliningradu, aby w pierwszy dniu dojść 
do pięknie położonego nad zalewem miasteczka Swietłyj, gdzie mia-
ły miejsce Msza św. i nocleg w szkole. W kolejnym dniu pielgrzymi 
pokonali odległość ze Swietłego do Tenkit. Cała trasa pielgrzymki 
wiodła przez las i po malowniczych brzegach zalewu. 26 lipca przy 
krzyżu św. Wojciecha Adalberta na plecakach pielgrzymów została 
odprawiona Msza św., w której uczestniczyli także pielgrzymi, któ-
rzy przyjechali samochodami. Tenkity to miejscowość pięknie po-
łożona na brzegu Morza Bałtyckiego, stąd na liturgię przyszli także 
ludzie, którzy przyjechali tam odpoczywać na plaży. Pielgrzymka ta 
jest jednym z punktów programu obchodów 2000-lecia chrześcijań-
stwa w Regionie Kaliningradzkim.

W dniach 12, 13 i 14 stycznia 2001 w Kaliningradzie odbyło 
się podsumowanie Roku Jubileuszowego w Rosji. Uroczystościom 
przewodniczył ks. abp Crescencio Sepe (późniejszy kardynał), se-
kretarz generalny Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa w Wa-
tykanie. Uroczystości rozpoczął ks. abp Kondrusiewicz Mszą św. 
koncelebrowaną z biskupami Rosji i gośćmi w kaplicy Matki Bo-

79 Korespondencja KAI 22.10.2000 roku.
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żej Fatimskiej na terenie budowy kościoła św. Wojciecha Adalberta 
w Kaliningradzie w sobotę 13 stycznia. Po Mszy św. był koncert 
muzyczny w wykonaniu kaliningradzkiego zespołu Camerata Sam-
bia. W sobotę 13 stycznia w kaplicy parafi i Św. Rodziny odbyło się 
sympozjum podsumowujące Jubileusz 2000-lecia Chrześcijaństwa. 
W sympozjum uczestniczyli również przedstawiciele kościoła pra-
wosławnego i ewangelickiego. W niedzielę 14 stycznia ks. abp Sep-
pe przewodniczył uroczystej liturgii sprawowanej w wynajętym koś-
ciele Św. Rodziny. Tą liturgią arcybiskup z Watykanu zakończył Rok 
Jubileuszowy w Rosji. Po Mszy św. odbyła się krótka konferencja 
historyczna o Sambii i Obwodzie Kaliningradzkim80.

Po zakończonym w niedzielę 14 stycznia pierwszym w świecie 
sympozjum podsumowującym Rok Jubileuszowy abp Kondrusie-
wicz pozostał w tym zachodnim regionie Rosji do końca tygodnia. 
Głównym zajęciem Pasterza były wizytacje w parafi ach obsługi-
wanych przez ks. Anuprasa Gauronskasa, dziekana dekanatu za-
chodniego w Obwodzie Kaliningradzkim. Wizytacja objęła spotka-
nia z różnymi grupami ludzi zaangażowanych w parafi i, przegląd 
ksiąg parafi alnych i wspólne celebry. Ks. Gauronskas wraz z dwo-
ma wikariuszami i trzema siostrami szensztackimi obsługuje parafi ę 
Św. Rodziny w Kaliningradzie, parafi ę w Zalesiu, w Bolszakowie 
oraz zamieszkałą przez przesiedleńców niemieckich z Kazachstanu 
parafi ę Lipki. Wszystkie te parafi e mają swoje stałe miejsca modli-
twy. W Bolszakowie jest kościół, a w pozostałych parafi ach kaplice. 
Spotkania parafi an z pasterzem diecezji, były bardzo interesujące. 
Ks. Abp stwierdził, że zauważa we wszystkich wspólnotach ogrom-
ny postęp w wierze i ilości parafi an. Zwrócił uwagę na dużą ilość 
dzieci i ludzi w średnim wieku.

Należy podkreślić, że w 2003 roku w Obwodzie Kaliningradzkim 
(który jest wikariatem biskupim) zarejestrowane są 22 parafi e. Po-
nadto działalność duszpasterska prowadzona jest jeszcze w 8 wspól-
notach religijnych. W obwodzie pracuje 17 księży, 2 diakonów, 
13 sióstr zakonnych. Dwóch młodych ludzi z tego regionu ukoń-

80 Korespondencja KAI 14.01.2001 roku.
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czyło seminarium i zostało duchownymi, a trzech jeszcze studiuje. 
W różnych zakonach i kongregacjach żeńskich przechodzi formację 
siedem dziewcząt81. Katolicy stanowią ok. 5% ludności Obwodu Ka-
liningradzkiego.

Katoliccy księża, diakoni i siostry zakonne na przestrzeni ostat-
nich 15 lat odbywają systematyczne, comiesięczne spotkania dusz-
pasterskie. Te spotkania odbywają się po kolei w różnych parafi ach 
regionu. Chodzi o to, aby wszyscy księża i siostry widzieli realia 
poszczególnych parafi i i wspólnot katolickich. Podczas tych spot-
kań omawiane są sprawy kościoła w regionie, w diecezji, a także 
problemy kościoła powszechnego. Celebrowana jest Msza św. ze 
specjalną nauką ojca duchownego regionu. Ponadto duchowni mają 
szansę na spowiedź. Następnie jest możliwość indywidualnych kon-
taktów i wymiany doświadczeń. Na zakończenie przygotowywany 
jest mniej lub bardziej skromny stół, czasami na świeżym powietrzu. 
Większość duchownych z radością jeździ na te spotkania. 

Druga połowa pierwszej dekady XXI wieku w Obwodzie Kali-
ningradzkim pokazuje nam istnienie już dość dobrze zorganizowa-
nego kościoła katolickiego. Chociaż do zrobienia zostaje jeszcze 
bardzo wiele, to jednak widać wyraźnie, że w porównaniu z począt-
kiem lat 90-tych jest tu już prawdziwy kościół. Wspólnoty katolickie 
w Rosji, a zwłaszcza na terenie Obwodu Kaliningradzkiego bardziej 
przypominają wspólnoty w pierwszych wiekach chrześcijaństwa niż 
dobrze rozwinięty kościół w Polsce, czy innych krajach chrześcijań-
skich. W dalszym ciągu duszpasterstwo nie jest masowe. Ma ono 
charakter bardzo indywidualny, polega na spotkaniu wierzącego ze 
swoim duszpasterzem. Przygotowania do sakramentów odbywają 
się również głównie indywidualnie, lub w bardzo małych grupach. 
Istnieją już grupy katechetyczne dzieci i młodzieży, są one jednak 
niewielkie. 

W roku 2008 w Obwodzie Kaliningradzkim pracowało 22 księ-
ży, 13 sióstr zakonnych, wielu świeckich katechetów, organistów 
i innych wolontariuszy. Niestety mało jest powołań do kapłaństwa 

81 Е. Стецкевич, 20.03.2003 г., Католики в Калининградской области; 
«Католическая энциклопедия», s. 692. 
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i do życia zakonnego. W tym czasie jest tylko jeden kleryk w zako-
nie franciszkańskim. Działają cztery prawdziwe kościoły: Kalinin-
grad, Czerniachowsk, Sowietsk, Bolszakowo. Kolejny w Znamien-
sku, odzyskany przez ks. Jerzego Jagodzińskiego przygotowywany 
jest do remontu. Funkcjonują 23 kaplice, w tym ogólnodostęp-
nych jest 20 i a kolejne 3 znajdują się w domach prywatnych. Za-
rejestrowanych jest 25 parafi i rzymskokatolickich. Ponadto liturgia 
niedzielna okazjonalnie sprawowana jest jeszcze w 9 miejscach, 
najczęściej w mieszkaniach prywatnych. 

We wszystkich parafi ach, gdzie znajdują się pomieszczenia, sala 
katechetyczna, czy kaplica, odbywa się systematyczna katechizacja 
dzieci i młodzieży. Ponadto prowadzona jest katecheza dla doro-
słych oraz katecheza przygotowująca do pierwszego przyjęcia sa-
kramentów świętych, skierowana zwłaszcza do osób dorosłych. Przy 
parafi ach istnieją również inne grupy: biblijne, modlitewne, neoka-
techumenat, ministranci, chóry, schole dziecięce i młodzieżowe. 
Funkcjonują biblioteki parafi alne, a przy nich często nauka języka 
polskiego i innych. 

Prawie każda parafi a prowadzi również działalność charytatywną, 
obejmującą głównie potrzebujących danej parafi i. Kontynuują swoją 
działalność Caritas Zapad i Służba Maltańska dla całego regionu, 
oraz fundacja franciszkańska w Czerniachowsku.

Oto jak przedstawia się statystyka dotycząca sakramentów udzie-
lanych w 2008 roku w katolickich parafi ach Obwodu Kaliningradz-
kiego.
Statystyka chrztów i ślubów za rok 2008 w Regionie Zachodnim 
kościoła katolickiego w Rosji
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Bałtyjsk 4 1 3 8 2 0 2 13 0
Bolszakowo 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Czerniachowsk 4 3 0 7 0 0 0 0 0
Gusiew 2 0 1 3 1 0 1 0 1
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Kaliningrad 
Św. Adalbert

21 9 16 46 2 9 11 15 3

Kaliningrad 
Św. Rodzina

2 7 5 14 2 2 4 12 0

Krasnoznamiensk 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Lipki 1 0 0 1 0 0 0 3 0
Mamonowo 3 0 1 4 0 1 1 3 1
Niemen 3 5 1 9 0 1 1 0 0
Pioniersk 1 1 0 2 0 1 1 1 4
Rozdolnoje 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Swietłogorsk 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Swietłyj 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Sławsk 5 4 1 10 0 0 0 0 0
Sowietsk 14 10 3 27 1 0 1 6 1
Razem 64 40 31 135 8 15 23 49 10

Wyżej zostały ukazane tylko te parafi e, w których w danym roku 
miały miejsce wydarzenia związane z udzielaniem sakramentów. 
Są bowiem bardzo małe parafi e, w których sakramenty udzielane są 
rzadziej. Jest to związane z trudniejszym procesem przygotowywa-
nia wiernych.

Nowością tej statystyki jest to, że pojawiła się nowa rubryka do-
tycząca przejść z innej konfesji na katolicyzm. Jak widzimy takich 
sytuacji jest bardzo mało, zdarzają się one najczęściej przy zawie-
raniu sakramentu małżeństwa, chodzi o to, aby oboje małżonkowie 
byli jednego wyznania. Ta statystyka wyraźnie pokazuje, że ciągle 
powracające informacje o tak zwanym prozelityzmie nie mają żad-
nych podstaw.

W porównaniu z poprzednią statystyką widzimy bardzo wyraź-
nie wzrost udzielanych sakramentów chrztu dzieciom zupełnie ma-
łym. Świadczy to o tym, że pojawiają się młode rodziny katolickie, 
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wychowane w ostatnich czasach do naszej wiary. Zmniejsza się 
liczba dorosłych przyjmujących chrzest. Wyraźnie zmniejszyła 
się liczba dzieci przystępujących do pierwszej komunii św. Wyni-
ka to z tego, że wcześniej były przygotowywane dzieci w różnym 
wieku, od 9 do 20 lat. Obecnie są to głównie dzieci objęte systema-
tyczną katechizacją.

Należy jeszcze zauważyć, że w ostatnich latach bardzo znacznie 
wzrosła liczba pogrzebów katolickich. Przy czym wielu z chowa-
nych ludzi było wcześniej zaopatrzonych sakramentami świętymi. 
Na początku lat 90-tych było ich w ciągu roku około 15–25, nato-
miast w latach 2007–2009 około 60–70 pogrzebów katolickich. 

Jesienią 2007 roku w kościele katolickim Rosji zaszła bardzo 
istotna zmiana. Ojciec Święty Benedykt XVI przeniósł z Moskwy do 
Mińska abpa Tadeusza Kondrusiewicza. Na Jego miejsce mianował 
Włocha Paulo Pezzi. Nowy arcybiskup zlikwidował w Obwodzie 
Kaliningradzkim wikariat biskupi i dwa dekanaty, a w to miejsce 
ustanawił tylko jeden dekanat w Kaliningradzie.

2. Kościół prawosławny wobec rozwoju katolicyzmu
    w Kaliningradzie w latach 90-tych XX wieku

P rzez 40 lat po wojnie na terenie Obwodu Kaliningradzkiego 
nie było ofi cjalnego życia religijnego, chociaż większość 

mieszkańców stanowili mający prawosławne korzenie Rosjanie. 
Władza nie pozwalała na zaistnienie tu Kościoła prawosławnego. 
Ofi cjalnie Prawosławna Wspólnota Obwodu Kaliningradzkiego 
zaistniała dokładnie 40 lat po wojnie, w 1985 roku. Ta sprawa została 
rozstrzygnięta na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 
w dniu św. Wojciecha Adalberta 1985 roku. Zgodnie z wypisem 
z protokołu Nr 4 posiedzenia Rady do Spraw Religii przy Radzie 
Ministrów ZSRR zostało przyjęte postanowienie o przyjęciu pro-
pozycji Kaliningradzkiego Obwodowego Komitetu Politycznego 
dotyczące rejestracji prawosławnej wspólnoty RKP w mieście Ka-

ODRODZENIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO...



308

liningradzie82. Zatem dzień 23 kwietnia 1985 roku można uważać za 
datę ofi cjalnego rozpoczęcia działalności prawosławnego Kościoła. 
Ma to charakter symboliczny, bowiem 23 kwietnia to dzień pamięci, 
męczeńskiej śmierci za wiarę, jaka z rąk pogan spotkała św. Wojcie-
cha Adalberta – patrona ziemi pruskiej.

Dnia 4 września 1985 roku, na mocy postanowienia Nr 321 Miej-
skiej Rady Kaliningradu „O przekazaniu wspólnocie prawosławnej 
miasta Kaliningradu gruntu w dzielnicy Oktiabrskaja na ul. Tienista-
ja Aleja”, dotychczasowy kościół (ruina) w Judytach (Juditten kir-
che) został przekazany wiernym prawosławnym. Kościół ten został 
zbudowany w końcu XIII wieku jako świątynia katolicka. Od XVI 
wieku do 1945 roku mieścił się tam kościół protestancki. Świąty-
nia praktycznie nie była uszkodzona podczas szturmu na Królewiec 
w kwietniu 1945 roku, a pozostająca w mieście do 1948 roku ludność 
niemiecka przychodziła tu na nabożeństwa. Po wysiedleniu Niem-
ców kościół został opuszczony, zaniedbany, a następnie zniszczony 
przez przesiedleńców z ZSRR83.

Od 1988 roku, po tak zwanej pierestrojce i głasności (przebudo-
wie i jawności), w Związku Radzieckim ustępowały ograniczenia 
i zakazy ustanowione istniejącym prawodawstwem w stosunku do 
działalności organizacji religijnych. Znamy postanowienie OCKW 
(Ogólnozwiązkowy Centralny Komitet Wykonawczy) i RKL (Rada 
Komisarzy Ludowych) RFSRR z 8 kwietnia 1929 roku „o zrze-
szeniach religijnych” i wiele innych zamkniętych normatywnych 
aktów dotyczących działalności organizacji religijnych, faktycznie 
przestały one istnieć. Państwowy nadzór nad organizacjami religij-
nymi, dawno przekształcony w sterowanie przez państwo życiem 
religijnym w kraju, zmienił swój kierunek. Centralne i lokalne or-

82 Пантелеимон Епископ Балтийский, «Этапы становления православ-
ной церкви в Калининградской области с 1945 года до наших дней», Ка-
лининград 1997, s. 35; ГАКО – Государственный Архив Калининградской 
области. О регистрации в Области первого православного прихода. Фонд. 
246. Опись 3. Дело 1. Лист. 8–9.

83 А. П. Бахтин, «Калининград, Памятники истории и культуры», 
s. 134.
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gany władzy państwowej nierzadko biernie spoglądały na nieprze-
strzeganie istniejących ustaw antyreligijnych84.

Wbrew ofi cjalnym decyzjom dotyczącym otwarcia parafi i ist-
niało wiele biurokratycznych przeszkód i otwartej nieprzyjaźni 
ze strony licznych państwowych urzędników. Wydarzeniem, któ-
re w znacznej mierze przyśpieszyło ten proces, stało się spotkanie 
z 29 kwietnia 1988 roku na Kremlu, w którym uczestniczyli se-
kretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego oraz patriarcha Pimen i członkowie Świę-
tego Synodu85. Na spotkaniu podjęto decyzję, aby zbliżające się 
tysiąclecie chrztu Rusi świętować nie tylko jako cerkiewny, ale 
i ważny dla społeczeństwa jubileusz. 

Szybki wzrost liczby nowych parafi i w Rosji maksymalnie za-
ostrzył defi cyt kadr do kościelnej służby. W związku z tym nierzad-
ko na kapłanów kierowano pośpiesznie przygotowanych ludzi, co 
w rzeczywistości miało negatywny wpływ na ich duszpasterską 
działalność86. Ponieważ światopogląd chrześcijański w większości 
został wyparty ze społeczeństwa rosyjskiego, w okresie odradzania 
religijności pojawiła się różnorodność pojęć, a czasem dezorganiza-
cja świadomości87. W takich warunkach na pierwszy plan masowej, 
religijnej świadomości wyłaniają się takie elementy, które w warun-
kach kolejnego chrześcijańskiego rozwoju są duchowo odmienny-
mi: okultyzm, wróżbiarstwo, pochopne zapożyczenia ze wschodnich 
religii, paranaukowe spekulacje, bezmyślna nostalgia za „świetlaną 
przeszłością” itd. Według danych socjologów 40–45% Rosjan, któ-

84 Ю. Розенбаум, «Некоторые проблемы государственно-конфессиональ-
ных отношений на современном этапе». Выступление на парламентских 
слушаниях «Свобода совести и права человека в Российской Федерации», 
проведенных Комитетом Государственной Думы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций 14 февраля 1995 года.

85 Газета «Правда», 1988 г. 30 апреля, О подготовке этой встречи см.; 
«Отечественные архивы», 1995 г., № 1, s. 32, 59–60.

86 Н. А. Трофимчук, «Демократические преобразования в стране 
в 1990-х гг. и возрождение церковной жизни», Москва 2001, s. 215.

87 С. Б. Филатов, Л. И. Василенко, «Возродит ли религия Россию?», «Ис-
тина и Жизнь», 1995 г., № 12, s. 7–8. 
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rzy, mimo iż utożsamiają się z wiarą prawosławną, w zdecydowanej 
większości żyją poza wszelką wewnętrzną łącznością z cerkiewną 
kulturą i tradycją88.

W Obwodzie Kaliningradzkim po 1985 roku przekazano Koś-
ciołowi prawosławnemu 20 byłych budynków kościelnych. W 1999 
roku funkcjonowało 18 takich obiektów wcześniej należących do 
protestantów lub katolików. Kolejne są przygotowywane do prze-
kazania i odbudowy89. W związku z tym, że budownictwo sakral-
ne prawosławne ma swoje specyfi czne kanony, także dla tworze-
nia miejsc kultu na nowych ziemiach, od niedawna należących do 
Rosji, pojawiła się tendencja do budowy nowych prawosławnych 
świątyń, a nie odbudowy starych niemieckich kościołów. Przy-
kładem może być prawosławna Cerkiew Nadziei, Wiary i Miłości 
w Bagrationowsku. Jednocześnie w tym czasie Kościół prawo-
sławny otrzymał do swojej dyspozycji świątynię, która wkrót-
ce stała się Soborem Podwyższenia Krzyża Świętego na wyspie 
dawnej Knipawie (Krestowozdwiżenskij sobor). Do dnia wznie-
sienia świątyni Chrystusa Zbawiciela, była to największa budowla 
sakralna. Wspominany kościół Podwyższenia Krzyża Świętego to 
przedwojenny kościół kalwiński Krzyża Św. na Lomse (obecnie 
Oktiabrskij Ostrow). Został poświęcony 7 maja 1933 roku i szczęś-
liwie przetrwał bombardowania przez Anglików w latach 1944/45. 
Po wojnie pomieszczenie kościoła służyło jako warsztat samocho-
dowy. W czasie dużego pożaru budynek spłonął, w wyniku czego 
zawalił się dach. Po tych wydarzeniach w 1950 roku pozostałości 
budynku przekazano na fabrykę rudy ołowiu. W 1961 roku Ko-
misja do Spraw Kultury i Ochrony Zabytków postanowiła nadal 
wykorzystywać kościół jako fabrykę. W tym celu został przepro-
wadzony remont. Odbudowano dach, a pomieszczenie podzielo-
no na dwie kondygnacje. W 1988 roku, podjęto decyzję o prze-
kazaniu tego kościoła, położonego na ul. Generała Pawłowa 2, 
na rzecz Kościoła prawosławnego. W celu rekonstrukcji budynku 

88 Tamże, s. 8.
89 А. П. Бахтин, «Культовые сооружения Калининградской области», 

Москва 2005, s. 54.
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rozpoczęły się prace remontowe. Podczas budowy w pomieszcze-
niu zaczęły się odbywać prawosławne nabożeństwa. W 1992 roku 
cerkiew została poświęcona90.

Z czasem wierni prawosławni otrzymali świątynię Najświętszej 
Bogurodzicy na ul. Kijowskiej 75. To dawny kościół w dzielnicy 
Ponart zbudowany w 1897 roku. Po zakończeniu II wojny świa-
towej odbywały się w nim nabożeństwa dla ludności niemieckiej. 
Po deportacji ludności niemieckiej kościół został zamknięty. Po-
tem wykorzystywany jako magazyn, a następnie przeznaczony na 
halę sportową „Sztorm”. W 1990 roku budynek został przekazany 
wspólnocie prawosławnej i po zakończeniu remontu stał się funk-
cjonującą cerkwią.

W tym samym roku została również podjęta decyzja o przekaza-
niu prawosławnym byłego kościoła Rozenau. Świątynia znajduje się 
na ul. Klawy Nazarowej 24, została zbudowana w 1914 roku jako 
świątynia protestancka. Po wojnie odbywały się tam nabożeństwa 
liturgiczne dla ludności niemieckiej. Potem budynek był wykorzy-
stywany na pomieszczenia magazynowe. Dziś w budynku znajduje 
się prawosławna cerkiew Najświętszej Bogurodzicy91.

W 1989 roku w Czerniachowsku dawny kościół luterański, bę-
dący wielką budowlą w stylu neoromańskim, został oddany na pra-
wosławną cerkiew św. Michała. W czasie II wojny światowej nie 
uległ zniszczeniu. Po wojnie mieścił się w nim klub, następnie hala 
sportowa. Budynek kościoła płonął kilkakrotnie. Po kolejnym poża-
rze oddano go wiernym prawosławnym, dzięki staraniom ks. Józefa 
Ilnickiego, pierwszego proboszcza tej parafi i. Obecnie kościół jest 
ładnie odbudowany i służy wiernym. 

Należy też wspomnieć o kościele Jana Chrzciciela w Gwardiej-
sku, zbudowanym w XVI wieku. W czasie II wojny światowej budy-
nek nie uległ zniszczeniu. Został wykorzystany na magazyn, a duża 
zakrystia na sklep. W 1991 roku świątynia została przekazana Rosyj-
skiemu Kościołowi Prawosławnemu. 

90 А. П. Бахтин, «Памятники истории и культуры Калининграда», Мос-
ква 2005, s. 138.

91 Tamże, s. 137.
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Jeśli chodzi o rejon Gwardiejski, to należy zaznaczyć, że w 1993 
roku na rzecz Kościoła prawosławnego został także przekazany koś-
ciół w Wielkiej Polanie w rejonie Gwardiejskim (Paterswalde, Kreis 
Wehlau). W 1945 roku świątynia została ostrzelana przez artylerię, 
w wyniku czego uszkodzeniu uległa wieża z iglicą. W okresie po-
wojennym świątynia pełniła rolę magazynów. Nieduża zakrystia, 
dobudowana do wnęki ołtarza, uległa zniszczeniu. W najwyższym 
punkcie frontonu ołtarza zachował się krzyż92.

Dnia 27 czerwca 1717 roku został wybudowany i poświęcony 
kościół ewangelicko-reformowany w Bałtyjsku (Pilawie). Nie został 
uszkodzony w czasie działań wojennych. Po wojnie przeznaczony 
był na halę sportową. W 1993 roku budynek został przekazany Ro-
syjskiemu Kościołowi Prawosławnemu, gdzie po wyremontowaniu 
znajduje się Katedra Morska. 

W miasteczku Zielonogradsk w 1990 roku przekazano wier-
nym prawosławnym mały katolicki kościółek św. Andrzeja Aposto-
ła. Jest to piękna budowla szachulcowa. Natomiast w 1993 roku na 
rzecz Prawosławnej Cerkwi został przekazany ewangelicki kościół 
św. Wojciecha w Zielonogradzku, zbudowany w 1855 roku. Przez 
długi czas budynek służył jako hala sportowa. W całym powojennym 
okresie zniszczeniu uległa tylko przybudówka dla chóru. W miejscu 
prezbiterium mieściły się toalety.

Ogólnie rejon zielonogradzki przodował w liczbie otwartych pa-
rafi i prawosławnych. W 1990 roku odbyło się pierwsze nabożeństwo 
w świątyni Matki Boskiej Kazańskiej w miejscowości Jantarnyj. 
Tutaj Cerkwi Prawosławnej przekazano kościół zbudowany w 1892 
roku, który w okresie powojennym służył jako magazyn. Również 
w 1990 roku w Swietłogorsku, w byłym kościele ewangelickim zbu-
dowanym w 1907 roku, została otwarta świątynia Świętego Serafi na 
Sorowskiego. Po wojnie mieściła się tam hala sportowa. W Swietło-
gorsku w 1992 roku wybudowano kaplicę – pomnik Matki Bożej 
Bolesnej. Została wzniesiona na miejscu upadku wojskowego trans-
portowego samolotu w dniu 16 maja 1972 roku. W katastrofi e zgi-

92 А. П. Бахтин, «Культовые сооружения Калининградской области», 
s. 9–70.
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nęło ponad 30 dzieci i wychowawcy z przedszkola, na teren którego 
spadł samolot. Śmierć poniosło też 8 członków załogi93. Obecnie 
w kaplicy odbywają się nabożeństwa, działa niedzielna szkoła dla 
dzieci oraz charytatywna stołówka. 

W maju 1992 roku zostało odprawione pierwsze cerkiewne na-
bożeństwo w Rybaczem (Rossiten), w kościele, który do 1989 roku 
służył jako hala do wyrobu rybackich sieci. W osadzie Muromskoje 
(Laptau) w powiecie zielonogradskim pierwszy raz o kościele wspo-
mina się w liście z 1354 roku. Po II wojnie światowej świątynia dłu-
go służyła jako magazyn. Latem 1988 roku została podjęta decyzja 
o jej przebudowie. Do 1989 roku wieża została rozebrana do parte-
ru. Przebudowa kościoła została ukończona na wiosnę 1990 roku 
i umieszczono w nim halę sportową. W części ołtarzowej znalazły się 
pomieszczenia na zaplecza. Większość budynków kultu religijnego 
przekazanych Kościołowi prawosławnemu w czasach władzy sowie-
ckiej funkcjonowało jako hale sportowe i magazyny. W opisanym 
przypadku budynek kościoła dostosowano do wymogów hali spor-
towej już w 1990 roku. Wtedy to okazało się, że stosunek państwa 
do religii zmienił się w pozytywnym kierunku. Kościół parafi alny 
w Romanowie (Pobethen. Kreis Fischausen) z XIV wieku w czasach 
sowieckich wykorzystywany był jako miejsce do składowania na-
wozów chemicznych. W 1990 roku przyjęte zostało postanowienie 
o przekazaniu kościoła na rzecz Prawosławnej Cerkwi, po czym za-
częły się szybkie przygotowania do odbudowy. Jednak w 1991 roku 
proces został wstrzymany, dlatego też budynek kościoła ulegał dal-
szemu zniszczeniu94. 

W 1989 roku zostały zarejestrowane kolejne trzy prawosławne 
parafi e w Obwodzie Kaliningradzkim, w 1990 roku – jeszcze pięć 
cerkwi. Zgodnie z ofi cjalną opinią najbardziej rozpowszechnioną 
i wpływową grupą wyznaniową pozostaje Rosyjski Kościół Pra-
wosławny. Do 1991 roku na teren Obwodu Kaliningradzkiego nie 
mogli wjeżdżać obcokrajowcy, stąd brak działań zmierzających do 

93 Tamże, s. 100–105.
94 Л. А. Баширов, «Государственно-Церковные отношения в СССР», 

Москва 2001, s. 124. 
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odradzania się Kościoła katolickiego. W latach 1985–1992 w Obwo-
dzie Kaliningradzkim funkcjonowały już 34 parafi e95.

Kościół prawosławny znajduje się w trudnym położeniu ekono-
micznym. Wszystkie budynki kultu przekazane wspólnotom religij-
nym wymagają prac remontowo-budowlanych. Same ofi ary wiernych 
nie wystarczają. Dlatego duchowni są zmuszeni do poszukiwania 
sponsorów. W tym czasie w miasteczku Swietłyj zostaje wybudo-
wana nowa prawosławna świątynia. Cerkiew stara się wspierać ma-
terialnie swoich parafi an, którzy są w trudnej sytuacji. W Rosyjskim 
Kościele Prawosławnym Obwodu Kaliningradzkiego na 35 zareje-
strowanych parafi i (1993 rok) pracuje 25 kapłanów. W parafi ach są 
organizowane pierwsze formy pomocy humanitarnej dla biednych. 
Nowymi miejscami dla działalności religijnej coraz częściej stawały 
się więzienia, domy starców, szpitale. W niektórych szkołach prowa-
dzona jest katechizacja dzieci. Działają też szkoły niedzielne96.

Na dzień 1 stycznia 1997 roku w Obwodzie Kaliningradzkim 
działało 119 religijnych organizacji piętnastu wyznań. Najbardziej 
wpływowym jest Rosyjski Kościół Prawosławny, który w tym czasie 
posiadał 44 parafi e97.

Kościół (dotyczy wszystkich wyznań) znajduje się w trudnej sy-
tuacji ekonomicznej. Wszystkie budynki kultu przekazane wspól-
notom religijnym wymagają prac remontowo-budowlanych. Ofi ary 
wiernych nie wystarczają. Kościół stara się wspierać swoich parafi an 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wiele parafi i organi-
zuje w stołówkach bezpłatne obiady. 

Jeśli chodzi o proces odnowienia Kościoła katolickiego i jego 
struktur oraz innych grup wyznaniowych na terytorium Obwodu 

95 ГАКО. Фонд. 246. Опись 3. Дело 1. Л.-9. О регистрации в Области 
первых приходов.

96 ГАКО. Ф.246.Оп.3.Д.1.Л.-10. И. Кузнецова, Заместитель Главы ад-
министрации Калининградской области. «Информация о состоянии рели-
гиозной обстановки в Калининградской области за 1993 год»; ГАКО. Ф. 246.
Оп.3.Д.1.Л.-10.

97 ГАКО. Ф.246.Оп.3.Д.1.Л.31. «Информация по вопросам взаимоотно-
шений государства и религиозных организаций Калининградской области»; 
ГАКО. Ф.246.Оп.3.Д.1.Л.31.
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Kaliningradzkiego, to ofi cjalny punkt widzenia miejscowych władz 
jest następujący: ,,zauważa się rozszerzenie działalności katolików 
w Obwodzie Kaliningradzkim. W ostatnich latach obserwuje się 
rosnącą aktywność misjonarzy zza granicy, szczególnie z Niemiec, 
Szwecji, USA, Polski, Litwy. To oni grupami rozjeżdżają się po 
miastach i wioskach, wynajmują kluby i domy kultury, gdzie głoszą 
kazania. Tym, którzy przyjmują ich chrzest, udzielają tak zwanej po-
mocy humanitarnej. Szczególnie dotyczy to takich wyznań jak: Koś-
ciół nowoapostolski, Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański 
Niemiec i Adwentyści Dnia Siódmego. W 1993 roku mają miejsce 
regularne wizyty w Obwodzie i głoszenie kazań przez misjonarzy 
z Niemiec, USA i Szwecji. Konsultant do spraw kontaktu z katoli-
ckimi stowarzyszeniami Obwodu Kaliningradzkiego J. Machobajski, 
odpowiadając na pytania korespondenta «Straży Bałtyku», powie-
dział: «W obwodzie 80% mieszkańców stanowią prawosławni. Na-
tomiast ponad połowa zarejestrowanych wspólnot chrześcijańskich 
stanowią wyznawcy wiary protestanckiej i katolickiej»”98. 

Pan J. Machobajski, reprezentujący powyższe stanowisko, zapo-
mina, że prawosławni jako mieszkańcy obwodu są większością tyl-
ko ze względu na pochodzenie. Liczono bowiem tak, że jeżeli jest 
z pochodzenia Rosjaninem, to jest prawosławny. Niestety, najczęś-
ciej byli to ludzie nieochrzczeni i nieżyjący w tradycji prawosław-
nej. Natomiast religijność ludności pochodzenia katolickiego w tym 
regionie jest znacznie większa. Mieli oni bowiem większą szansę na 
to, aby praktykować na swoich rodzinnych ziemiach, stosunkowo 
niedaleko od Kaliningradu. Dlatego nieobiektywnym jest stwier-
dzenie, jakoby miało miejsce lepsze traktowanie katolików kosztem 
prawosławnych.

W dniu 25 grudnia 1991 roku w „Kaliningradzkiej Prawdzie” wy-
drukowano małą część półtoragodzinnej rozmowy z metropolitą ka-

98 АКО. Ф.246.Оп.3.Д.1.Л.-9. О встревоженности властей области де-
ятельностью неправославных миссионеров; Страж Балтики, 28.08.93 г., «Со 
своим уставом в чужой монастырь?» Корреспондент И. Лобская беседует 
с консультантом по связям с религиозными объединениями администра-
ции области Ю. Махобайским, s. 2
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liningradzkim i smoleńskim Cyrylem (obecnie Patriarcha Moskiew-
ski i Wszechrusi). Metropolita poruszył temat równouprawnienia 
wyznań: ,,Jesteśmy głęboko przekonani, że każda religia powinna 
mieć równe prawa (...) mówimy, że powinna być wolność jednako-
wa dla wszystkich”. Jeśli chodzi o sprawiedliwe żądania katolików, 
aby zwrócić im świątynię, w której mieści się sala koncertowa, to 
metropolita Cyryl wskazał zasadnicze problemy: „Jeśli są wierni, 
to powinni oni mieć miejsce godne dla swojej modlitwy” – konty-
nuował dostojnik. „W każdym normalnym, kulturalnym i prawym 
państwie wierni powinni mieć możliwość służenia Bogu. I to doty-
czy naszych braci-katolików. A jeśli powstają sytuacje konfl iktowe, 
kiedy mowa o muzeum, galerii obrazów, sali koncertowej, trzeba 
zrobić tak, żeby wszystkie strony były zadowolone. Można nawet 
zbudować budynek dla wspólnoty. I na pewno, jeśli wspólnota jest 
materialnie słaba, można jej pomóc. Świat nie kończy się na jednym 
budynku. Ani jedni, ani drudzy wierni nie powinni być dyskrymino-
wani. To już zależy od mądrości władz lokalnych”. Następnie biskup 
kaliningradzki i smoleński odpowiadał na pytanie, dlaczego Kościół 
prawosławny jest bardziej uprzywilejowany niż pozostałe wyznania, 
jeśli chodzi o miejsca kultu. Abp Cyryl odpowiedział: „My jakoś 
wszyscy zapomnieliśmy przez 70 lat, że Rosja to kraj prawosław-
ny (...). Z 400 tysięcy mieszkańców Kaliningradu powyżej 60%, we-
dług naszych skromnych obliczeń, związana jest z Kościołem pra-
wosławnym. Wynika z tego, że u nas powinno być 40 kościołów 
po to, żeby duchowny pracował z parafi anami, żeby ich znał, żeby 
mógł ich odwiedzić (...). Tak, świątyń powinno być tyle, ile potrze-
ba dla wierzących katolików, protestantów (...). Ale dzisiaj mamy 
trzy świątynie na 400 tysięcy mieszkańców (…). I zapomnijmy, że 
do cerkwi przychodzą tylko babcie (...). Co to takiego ochrzcić sto 
dzieci duchownemu, który w tym czasie sprawuje liturgię? Taka sy-
tuacja nie jest normalna dla cerkiewnego życia. Oczywiście, że my 
nikogo nie chcemy zmuszać, Boże broń! Ale mówimy: bracia, mamy 
prawosławny kraj (...)”99.

99 „Калининградская правда”, № 255 (12804), 25.12.1991 г., «Дай Бог 
нам устоять на ногах», s. 3.
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Półtora roku później 15 czerwca 1993 roku w gazecie „Kaliningradz-
ka Prawda” zamieszczona została rozmowa z archijerejem bałtyckim 
Pantalejmonem, wikariuszem metropolity Cyryla. W rozmowie został 
poruszony temat wzajemnych stosunków między wyznaniami, podczas 
której prawosławny biskup bałtyjski z uprzedzeniem ocenił działalność 
Kościoła katolickiego w Obwodzie Kaliningradzkim, obwiniając go za 
„przeciąganie” prawosławnych na katolicyzm. Oto cytaty z tej rozmo-
wy: „...z każdym dniem pojawia się tutaj coraz więcej religijnych wy-
znań. Kościół Prawosławny, historycznie otwarty na każdego człowieka 
i dążący do pokoju oraz braterskich stosunków z ludźmi nawet o od-
miennych poglądach, z żalem musi powiedzieć o tym, że nie spotykamy 
podobnego braterskiego traktowania w stosunku do siebie. Ma miejsce 
prozelityzm w czystej postaci, tj. przejmowanie naszych wiernych do 
siebie za pomocą wprowadzania ich w błąd lub nawet okłamywania. 
Przecież nie można pozbawiać człowieka prawa wyboru. Każdy ma pra-
wo sam zdecydować, do jakiego wyznania ma należeć. Wolność wybo-
ru jest jednym z głównych darów człowieka od Boga. Każdy człowiek 
ma swobodę w wyborze wyznawanej wiary, a Kościół prawosławny nie 
stosuje przymusu wyznania. Nie było jeszcze przypadku, aby człowiek 
ochrzczony w cerkwi świadomie wyrzekł się prawosławia. Problem 
tkwi w tym, że prawosławni chrześcijanie nie znają zasad swojej wiary. 
I to staje się powodem uczestniczenia w różnych modlitewnych spotka-
niach mających na celu zwrócenie na siebie uwagi. Dodatkowo jeszcze 
w takich momentach ma znaczenie obietnica bezpłatnego otrzymania 
Biblii i innej literatury, a czasem coś z cennych rzeczy. I prawosławni 
idą, zapomniawszy o wierze ojców i Matce-Cerkwi, idą zaciekawie-
ni egzotyką i szczodrymi obietnicami. I w naszym obwodzie, którego 
ludność jest w 90 procentach prawosławna, prawosławie powinno być 
priorytetem. I tylko za zgodą prawosławnej diecezji inne wyznania 
mogą wykonywać swoją działalność na naszym kanonicznym teryto-
rium. Niestety, tak nie jest. Należy do tego powiedzieć, że ma miejsce 
religijna ekspansja – tak ze strony protestantów i przedstawicieli róż-
nych wyznań, jak również ze strony Kościoła katolickiego”100.

100 „Калининградская правда”, 15.06.1993 г., А. Недбаева, «Идет борьба 
духовная…».
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3. Starania katolików o odzyskanie kościołów

3.1. Odzyskiwanie kościoła pw. Świętej Rodziny 

Zupełnie zrozumiałe jest, że warunki, w których odbywały się 
nabożeństwa, nie mogły zadowalać ani duchownych, ani wiernych. 
W związku z tym wspólnota katolicka Kaliningradu zwróciła się do 
władz Obwodu z prośbą o wspólne z fi lharmonią użytkowanie bu-
dynku kościoła katolickiego Św. Rodziny na ul. B. Chmielnickiego. 
Kościół ten został zbudowany w latach 1904–1907 według projek-
tu architekta Heitmanna. Ten budynek z cegły w neogotyckim stylu 
miał wysoką kształtną wieżę z pięknym strzelistym wejściem od stro-
ny południowej. Kościół Św. Rodziny nieznacznie ucierpiał w 1945 
roku w czasie szturmu na Królewiec. Zwarta zabudowa domów 
mieszkalnych wokół niego uratowała budynek od silnych uszkodzeń, 
w rzeczywistości została uszkodzona tylko górna część wieży, krzyż 
na wierzchołku ocalał. Po wojnie kościół wykorzystywany był jako 
magazyn. W 1970 roku,według planu architekta Pawła Gorbacza, 
zmieniono funkcję kościoła na salę koncertową fi lharmonii. Od roku 
1980 w budynku mieści się Obwodowa Filharmonia101.

W dniu 11 lutego 1992 roku, gazeta „Kaliningradzka Prawda” 
opublikowała artykuł N. Borowskiej „Spór o Świętą Rodzinę”. Arty-
kuł znalazł się w rubryce „Czasy i Dramaty”. Chociaż artykuł nie był 
napisany w życzliwym tonie w stosunku do katolików Kaliningradu, 
a raczej w złośliwym, tym niemniej „śpiący” katolicy mogli otrzy-
mać następującą informację. Latem 1991 roku, najpierw sporadycz-
nie, a potem bardziej regularnie przy murach kościoła Św. Rodziny – 
fi lharmonii w Kaliningradzie zaczęły się katolickie nabożeństwa. Do 
Kaliningradu przyjeżdżał katolicki arcybiskup europejskiej części 
Rosji Tadeusz Kondrusiewicz. W październiku 1991 roku Kalinin-
gradzka Katolicka Wspólnota „Świętej Rodziny” otrzymała status 
prawny. Katolicka Wspólnota ma nadzieję na otrzymanie tego bu-

101 «Католическая энциклопедия», s. 692; Е. Стецкевич, 20.03.2003 г., 
Католики в Калининградской области; „Pielgrzym, Pismo Katolickie”, 
4 i 11.07.1993 roku IV, Nr 14 (93), „Kaliningradzkie zmartwychpowstaniа”.
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dynku, licząc, że tak jak w Omsku i Mińsku, uda się odzyskać swoją 
świątynię102.

Wielu katolików właśnie poprzez takie publikacje dowiadywało 
się o istnieniu wspólnoty w Obwodzie Kaliningradzkim, co wpływa-
ło na jej rozwój.

Przytoczymy cytat z artykułu N. Borowskiej: „Od 1985 roku do 
dnia dzisiejszego (luty 1992 roku) w Obwodzie Kaliningradzkim, 
zamieszkałym w większości przez Rosjan, zostały zarejestrowane 
23 prawosławne wspólnoty. Katolickich, licząc od października ubie-
głego roku – już sześć. Jeszcze dziesięć przygotowuje się do rejestra-
cji. Dotarła do nas informacja, że olsztyńscy katolicy z graniczącej 
z nami Polski skierowali pismo do prezydenta Rosji z żądaniem, 
aby oddać ich wiernym w Kaliningradzie budynek sali koncertowej. 
Użyli argumentu, że w Kaliningradzie mieszka 40 000 katolików. 
Akurat taka cyfra wychodzi, jeśli uwzględnić wszystkich Białoru-
sinów, Litwinów, Polaków i Niemców, zgodnie z danymi ostatniego 
spisu w Kaliningradzie. Czy to oznacza, że wszyscy oni są katolika-
mi? Nasuwa się myśl o jakiejś skrytej rywalizacji wiary katolickiej 
chcącej stać się wiodącą w naszym regionie. Czy nie jest to prawdzi-
wy powód istniejącego konfl iktu?”103.

Na początek należy zaznaczyć, że w obwodzie zamieszkuje 
77,1 tys. Białorusinów, 18,8 tys. Litwinów, 4,7 tys. Polaków i 5,6 tys. 
Niemców, co razem nie wynosi 40 tysięcy, tak jak twierdzi pani Bo-
rowska, a 106,2 tys. (1995 roku). Nie wszyscy, a tylko jedna czwarta 
Białorusinów i połowa Niemców są katolikami. Oprócz wyżej wspo-
mnianych narodowości w Obwodzie Kaliningradzkim zamieszku-
je: 940 Łotyszy – częściowo katolików; 68 tys. Ukraińców, około 
10% z nich to grekokatolicy (unici) i około 5% to katolicy łacińscy; 
7,5 tys. Ormian (wśród których część to katolicy). Tak więc w Ob-
wodzie Kaliningradzkim zamieszkuje ponad 50 tysięcy katolików, 
z których dużą część stanowią tzw. „śpiący katolicy”.

102 „Калининградская правда”, 11 февраля 1992 г., Н. Боровская, «Спор 
за святейшее семейство», s. 2.

103 Tamże.
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Z artykułu pani Borowskiej jasno wynika, że pod adresem kali-
ningradzkich katolików kierowane są następujące zarzuty: 1) Jakim 
prawem mniejszości narodowe wiary katolickiej zamieszkujące na 
terytorium Obwodu, który w większości stanowią etniczni Rosja-
nie prawosławnego pochodzenia, mają odwagę wymagać większej 
ilości świątyń i wspólnot przypadających na jednego człowieka niż 
Kościół Prawosławny? 2) Jakim prawem katolicy mają odwagę do-
magać się zwrócenia budynku fi lharmonii, który został odremonto-
wany z budżetu miasta i tym samym chcą ugodzić w miłośników 
muzyki?

Powstaje nieodparta ochota, aby odpowiedzieć na jawne zarzuty 
pani Borowskiej. 1) Nie ma żadnej winy ludności wiary katolickiej 
Obwodu Kaliningradzkiego w tym, że ich religijność jest, średnio, 
znacznie wyższa niż u ludności pochodzenia prawosławnego tego 
regionu i tylko naturalna potrzeba posiadania świątyni mobilizowa-
ła katolicką wspólnotę Kaliningradu do poszukiwania budynków na 
miejsca kultu, a nie dążenie do zajmowania „pozycji lidera”, jak wy-
nika z wypowiedzi autora omawianego artykułu. 2) Katolicka świąty-
nia Świętej Rodziny (jak i wiele innych katolickich świątyń Obwodu 
Kaliningradzkiego) była narażona na zniszczenie nie z winy katoli-
ków. Fakt, że budynek kościoła odremontowano z budżetu miasta 
nadaje miastu prestiż, bo przecież świątynia jako pomnik architek-
tury należy nie tylko do katolików, ale do całego narodu. Świątynia 
została zabrana katolikom bez ich zgody i w jakiś niepojęty sposób 
ogłoszona „niczyją”. Ks. Anupras Gauronskas sprawiedliwie ocenia, 
że podstawa prawnej własności budynku świątyni tkwi w istocie wy-
znania. Na całym świecie katolik katolikowi jest bratem.

I rzeczywiście, obecni katolicy z Kaliningradu są orędownikami 
tej katolickiej wspólnoty, która budowała kościół w Królewcu za swo-
je, całkiem niemałe, środki fi nansowe. W Mińsku i Omsku podobny 
fakt odegrał decydującą rolę. Niezrozumiały charakter ma argument 
Borowskiej mówiący o tym, że chociaż świątynia była zbudowana 
przez katolików, ale obywateli Niemiec, to obecni katolicy, obywa-
tele Rosji, nie mogą mieć do niej prawa. Według Borowskiej wy-
chodzi na to, że rosyjska a dokładniej sowiecka władza mogła zająć 
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katolikom, obywatelom niemieckim, świątynię na tej podstawie, że 
tutaj już nie ma Niemców. Nie można jej zwrócić katolikom, bo nie 
są obywatelami Niemiec, chociaż niemieccy katolicy mają takie ży-
czenie, aby zwrócić świątynię ich współwyznawcom w Kaliningra-
dzie. Pani Borowska nazwała świątynię „niczyją zburzoną budowlą” 
odbudowaną powtórnie za pieniądze kaliningradzkich podatników. 
Czy warto jest dyskutować z autorką danego artykułu i oczekiwać 
od niej sprawiedliwych i prawdziwych sądów, skoro wiarygodna 
jest wiadomość, że w czasie II wojny światowej budynek kościoła 
był tylko nieznacznie uszkodzony104. Władze twierdziły, że kościół 
Świętej Rodziny był odbudowany z ruin i miasto włożyło w odbu-
dowę ogromne środki. Jednak to nieprawda. Jak wiadomo, kościół 
Świętej Rodziny należał do nielicznych, które zachowały się w cza-
sie działań wojennych i funkcjonował do 1947 roku. Potem został on 
dostosowany przez władze na magazyn. Na szczęście, zachowały się 
powojenne fotografi e, które świadczą o tym, że została uszkodzona 
tylko wieża i dach tej katolickiej świątyni. Miało to miejsce w czasie 
szturmu wojsk sowieckich na Królewiec105.

W marcu 1992 roku gubernator Jurij Matoczkim podpisał dekla-
rację na wspólne wykorzystanie budynku, będą i koncerty i Msze św. 
Miało to jednak miejsce tylko na papierze. Chociaż władze lokalne 
wiele razy obiecały zwrócić kościół katolikom, słowa i tak nie do-
trzymały. Nie pozwoliły korzystać z budynku kościoła jego prawo-
witym właścicielom106.

104 „Калининградская правда”, 11 февраля 1992 г., Н. Боровская, «Спор 
за святейшее семейство», s. 2.

105 „Tygodnik Powszechny”, Katolickie pismo społeczno-kulturalne, 
28 (2296), Kraków 11.07.1993 roku, Marta Szostkiewicz „Obłast”; „Piel-
grzym, Pismo Katolickie”, 4 i 11.07.1993, rok IV, Nr 14 (93), Kaliningradzkie 
zmartwychpowstaniа; „Słowo”, „Dziennik Katolicki”, 23.03.1993 roku, Przy-
szłość Królewca będzie... chrześcijańska; А. П. Бахтин, «Памятники истории 
и культуры Калининграда», s. 141.

106 „Słowo”, „Dziennik Katolicki”, 23.03.1993 r., Przyszłość Królewca bę-
dzie... chrześcijańska; „Pielgrzym, Pismo Katolickie”, 4 i 11.07.1993, rok IV, 
Nr 14 (93), Kaliningradzkie zmartwychpowstanie.
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Dyrektor fi lharmonii nie chce przyjąć do wiadomości decyzji sze-
fa administracji państwowej, która pozwala katolikom odbywać na-
bożeństwa w budynku, gdzie mieści się sala koncertowa107. Dyrekcja 
fi lharmonii przekonuje, że w remont budynku i jego wyposażenie 
włożyła ogromne pieniądze i nawet nie chce słyszeć, że należy udo-
stępnić wiernym świątynię, chociaż w niedziele na kilka godzin108.

W niedzielę 14 czerwca 1992 roku na placu przed kościołem 
Świętej Rodziny w którym znajduje się sala koncertowa, zebrało się 
bardzo wiele osób. Do kaliningradzkich katolików dołączyli goście – 
77 duchownych z Niemiec, którzy przybyli dwoma autobusami. 
Mszę św. celebrował nowy biskup elbląski Andrzej Śliwiński. W ga-
zecie ,,Nabludaciel” tak skomentowano to wydarzenie: ,,Kalinin-
gradzcy katolicy walczą o swoje prawo, żeby odprawiać nabożeń-
stwa w tej świątyni, ale bez realnych szans na powodzenie”109.

Dnia 30 października 1992 roku wspólnota katolicka Kalinin-
gradu otrzymała odpowiedź od kierownictwa fi lharmonii, w którym 
mówiło się o tym, że muzyczna działalność fi lharmonii potrzebuje 
bardzo dużo czasu na przygotowania i próby. I następnie, biorąc 
pod uwagę te okoliczności, Filharmonia Obwodowa zmuszona jest 
odmówić udostępnienia sali koncertowej na sprawowanie obrzę-
dów religijnych. Ponadto informuje się, że dyrektor fi lharmonii nie 
jest upoważniony do wynajmowania pomieszczenia na działalność 
inną niż koncerty. Problemy związane z wypożyczeniem sali kon-
certowej fi lharmonii nie dotyczą bezpośrednio dyrekcji fi lharmonii, 
lecz należą do kompetencji Komitetu Obwodowego Administracji 
do Spraw Kultury. Dane pismo, jako odpowiedź, zostało podpisane 
w imieniu pracowników fi lharmonii. Katolicy nie ustępują, starają 
się o kościół pisząc do różnych instancji. Wysyłają również pisma 
do Rady Najwyższej.

W „Kaliningradzkiej Prawdzie” z 9 grudnia 1992 roku pojawiła 
się nowa publikacja N. Borowskiej. Autorka artykułu pisze o tym, że 

107 „Tygodnik Powszechny”, Katolickie pismo społeczno-kulturalne, 28 (2296), 
Kraków, 11.07.1993 roku, Marta Szostkiewicz „Obłast”.

108 „Królowa Apostołów”, 2/1993, W Królewcu – mieście Kanta, s. 32–33. 
109 „Наблюдатель”, №12 (15), июнь 1992, s. 1.
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znany obrońca praw człowieka i członek Rady Najwyższej Federacji 
Rosyjskiej prawosławny kapłan, o. Gleb Jakunin, wystąpił w obronie 
praw wspólnoty katolickiej Kaliningradu, kościola Świętej Rodziny. 
W liście skierowanym do kierownika administracji obwodu Jurija 
Matoczkina Gleb Jakunin zdecydowanie powiedział, że lokalne wła-
dze, delikatnie mówiąc, „wodzą za nos” Radę Najwyższą twierdząc, 
że kościół był zniszczony w czasie wojny. Wspomniał, że na podsta-
wie prawa rosyjskiego funkcjonariusze państwowi ponoszą całko-
witą odpowiedzialność za przekazanie do Rady Najwyższej lub też 
zatajenie bezpośredniej informacji. O. Gleb Jakunin proponuje Juri-
jowi Matoczkinowi powrócić do problemu dotyczącego zwrócenia 
wiernym świątyń Świętej Rodziny i Świętego Wojciecha Adalberta. 
Motywuje to tym, że w mieście zamieszkuje około 20 tys. katolików. 
Jeszcze latem 1992 roku, wkrótce po tym jak katolikom odmówiono 
zwrócenia świątyni Świętej Rodziny, duchowni katoliccy odwiedzili 
Państwowe Archiwum Obwodu Kaliningradzkiego, gdzie pracownik 
Anatolij Bachtin wydał im zaświadczenie, mówiące o tym, że w cza-
sie wojny budynek świątyni nie ucierpiał i był przystosowany do 
korzystania. To zaświadczenie stanowiło załącznik do listu Gleba Ja-
kunina. Tym niemniej, pani Borowska broniąc interesów fi lharmonii 
na władanie budynkiem kościoła, znów powtórzyła w swojej publi-
kacji nieprawdziwą informację o jakoby zburzonej świątyni i odbu-
dowie z ruin na koszt budżetu miasta przez mieszkańców w czynie 
społecznym. W związku z tym, że w rzeczywistości kościoły nie 
były zwracane, a katolicy nadal modlili się przed murami świątyni, 
N. Borowska w swojej publikacji zauważyła: „Katolikom i ich dusz-
pasterzom uporu nie brakuje. Modlitewne czuwania pod murami by-
łego kościoła Św. Rodziny są wręcz do pozazdroszczenia”110.

Za pośrednictwem gazety do szefa administracji Obwodu Kali-
ningradzkiego J. S. Matoczkina zwróciło się 10 osób: dwaj radni 
Rady Obwodu, dwaj przedstawiciele prasy i sześciu pracowników 
kultury. Wyrazili oni niezadowolenie z powodu dekretu szefa ad-
ministracji o przekazaniu świątyni na wspólne użytkowanie z ka-

110 „Калининградская правда,” № 246 (13055), 09.12.1992 г., Н. Боровская, 
«Освятив Шикотан на Востоке отец Глеб обратил свой взор на Запад», s. 2. 
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tolicką wspólnotą i zażądali zmiany decyzji. Dla wszystkich stało 
się jasne, że pod tym pretekstem katolicy zawładną całym budyn-
kiem i koncertów tam nie będzie. W obronie swoich żądań obrońcy 
walczący o prawa miłośników muzyki powołali się na opinię Rady 
Obwodu do Spraw Kultury: „W ostatnich dniach odbyło się posie-
dzenie Komitetu Obwodowego Rady do Spraw Kultury, w którym 
wzięli udział kierownicy największych obwodowych instytucji kul-
tury. Wszyscy jednogłośnie kategorycznie zaprotestowali przeciwko 
decyzji wykorzystania sali koncertowej fi lharmonii przez Kościół 
katolicki na swoje cele”. Autorzy listu otwartego powtórzyli (wcześ-
niej wypowiedzianą w prasie) nieprawdę o tym, jakoby w czasie 
II wojny światowej kościół był zburzony, potem na jego odbudowę 
z ruin z miejskiego budżetu wydano dwa miliony rubli i około mi-
liona dolarów, a także, że w odbudowie budynku świątyni w czynie 
społecznym brały udział dziesiątki tysięcy mieszkańców Kaliningra-
du. Oprócz tego, ci obrońcy obwiniali katolików o chęć odebrania 
dziedzictwa narodowego111.

W publicznych wystąpieniach były wykorzystywane fałszywe, 
niezgodne z prawdą informacje. To katolikom, którzy zbudowali 
świątynię za własne i niemałe pieniądze w 1907 roku, po wojnie, 
nie pytając ich o zgodę, odebrano prawie nieuszkodzony i działają-
cy jeszcze w 1947 roku kościół. Autorów artykułu oburza solidarne 
wsparcie katolików z Kaliningradu w sprawiedliwej walce o odzy-
skanie własnej świątyni ze strony katolików z Polski i Litwy. Autorzy 
artykułu oświadczyli: „Przed nami – próby nieukrywanej religijnej 
ekspansji z zagranicy”. W stronę katolików z Kaliningradu skiero-
wano zarzut, że oni jakby nie ubiegają się o zwrot dwóch miejskich 
katolickich świątyń z tego powodu, że budynki wymagają niemałych 
środków do przywrócenia w nich porządku. „Katolicy chcą otrzy-
mać gotowy, odremontowany budynek.” Przecież Rosyjski Kościół 
Prawosławny buduje swoje świątynie wyłącznie ze środków otrzy-
manych od wiernych. Dlaczego dla katolików trzeba robić wyjątek?

111 «Сохранить жемчужину Калининграда!», Открытое письмо главе об-
ластной администрации, Ю. С. Маточкину.
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Jednak prawosławni bracia w Kaliningradzie otrzymali do dyspo-
zycji niektóre byłe kościoły protestanckie, a katolicy nie dostali ani 
jednego z czterech katolickich kościołów zbudowanych w Królewcu 
przez wiernych. 

Autorzy artykułu mimochodem wypowiedzieli także niezado-
wolenie z powodu przekazania wspólnocie katolickiej Czernia-
chowska wspaniałej katolickiej świątyni w centrum miasta, która to 
w czasach sowieckich przeznaczona była na salę wystawowo-kon-
certową112. To również była nieprawda. Kościół w Czerniachow-
sku służył jako skład wojskowy. Dopiero w końcu lat 80. władze 
miasta przejęły ten budynek, aby zrobić tam fi lharmonię. Wówczas 
doskonale wyremontowano wieżę kościoła. Wewnątrz okna były 
jeszcze zamurowane i całe wnętrze oraz dach wymagał gruntow-
nego remontu.

Odpowiadając na pytania korespondenta gazety „Straż Bałtyku”, 
konsultant do spraw współpracy z religijnymi zrzeszeniami admini-
stracji obwodowej J. Machobajski powiedział: ,,No jak można za-
dowolić, powiedzmy, żądanie wspólnoty katolickiej i oddać jej salę 
organową kaliningradzkiej fi lharmonii? Przecież to oznacza pozba-
wienie mieszkańców i gości miasta jedynej sali koncertowej. Czy 
nie lepiej w podobnych wypadkach posłuchać głosu narodowej mą-
drości: chcesz żyć na tej ziemi – buduj”113. Wynika z tego, że można 
było zabrać katolikom świątynię, ale zwrócić też się nie pozwala. 
A dlaczego? Żeby nie obrazić miłośników muzyki, trzeba postępo-
wać zgodnie z wyżej wskazaną radą – budować. Tym samym krzyw-
dzić prawowitych właścicieli świątyni, rozwiązując problem na ich 
niekorzyść. Wszystko według zasady, kto silniejszy (i bardziej zu-
chwały), ten ma rację. Kto, w danym przypadku, „wtyka nos w nie 
swoje sprawy”?

112 Tamże.
113 Страж Балтики, 28.08.1993 г. «Со своим уставом в чужой монас-

тырь?». Корреспондент И., Лобская беседует с консультантом по связям 
с религиозными объединениями администрации области, Ю. Махобайским, 
s. 2. 
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3.2. Historia odzyskiwania kościoła pw. św. Wojciecha 
       w Kaliningradzie

Kościół św. Wojciecha Adalberta został wybudowany przez 
ks. Jana Szadowskiego na początku XX wieku. Mieścił się on 
przy ul. Kasztanowej 9. Architektem tego kościoła katolickiego 
był Frydrych Heitmann, twórca również innych świątyń z począt-
ku XX wieku. Należy pokreślić, że całe kierownictwo nad budo-
wą, która zaczęła się 16 lipca 1902 roku, sprawował on dla dobra 
Kościoła katolickiego bezpłatnie114. Kościół Katolicki Świętego 
Wojciecha Adalberta został zbudowany przez Królewieckie Sto-
warzyszenie Nieruchomości i Budownictwa, wartość, którego wy-
niosła 60 000 marek, a na prace wykończeniowe, ołtarz i dzwon 
wydano 40 000 marek115.

Dnia 14 listopada 1904 roku kościół został poświęcony. Na 
wschodniej stronie kaplicy, w okiennej niszy znajdowała się mo-
zaika św. Wojciecha Adalberta na złotym tle. Kościół rozbudowano 
w latach 30. Podczas szturmu na Królewiec w 1945 roku najbar-
dziej ucierpiała najnowsza nawa i hełm wieży. Zrujnowaną część 
po wojnie rozebrano na cegły, a stare ocalałe pomieszczenie od-
dano na pracownię protez, która mieściła się w nim do 1975 roku. 
Następnie budynek kościoła został przekazany na naukowe obser-
watorium magnetyzmu ziemskiego i jonosfery „Izmiran”. Przebu-
dowane wnętrze podzielono na trzy kondygnacje116.

Dnia 16 kwietnia 1992 roku wicegubernator Obwodu Kalinin-
gradzkiego W. Toropow podpisał dokument, zgodnie z którym koś-
ciół św. Wojciecha Adalberta powinien być zwrócony katolikom117. 
W tymże, 1992 roku, po przekazaniu przez obwodową administrację 

114 А. П. Бахтин, «Памятники истории и культуры Калининградской 
области», s. 142; „Słowo”, „Dziennik KatolickiŃ, 23.03.1993 roku, Przyszłość 
Królewca będzie... chrześcijańska; „Dziennik Polski”, 13.07.1996 roku, Będzie 
polski kościół.

115 А. П. Бахтин, «Памятники истории и культуры Калининграда», s. 142.
116 Tamże.
117 Postanowienie Administracji Obwodu Kaliningradzkiego Nr 115 z dnia 

16 kwietnia 1991 roku. 
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tylko na papierze, ponieważ ta decyzja, niestety, nie została wykona-
na świątyni św. Wojciecha Adalberta, została zarejestrowana druga 
parafi a katolicka w Kaliningradzie – parafi a św. Wojciecha Adal-
berta118. Nowa parafi a rozpoczęła starania o rzeczywiste odzyskanie 
przekazanej jej świątyni. Rozpoczął się długi, trudny do zrozumienia 
i pełen sprzeczności proces biurokratyczny. W odzyskanie kościoła 
angażują się nie tylko parafi anie z Kaliningradu. Prośby o wsparcie 
docierają do administracji prezydenta, do parlamentu Rosyjskiej Fe-
deracji. Do Kaliningradu przyjeżdża w tym czasie prof. Zbigniew 
Brzeziński. Po rozmowie z ks. Jerzym Steckiewiczem, on również 
prosi o zwrócenie kościoła katolikom. Gubernator Obwodu Kali-
ningradzkiego Jurij Matoczkim w dniu 7 maja 1992 roku wysyła 
pismo do Rusłana Hasbułatowa, marszałka parlamentu Rosyjskiej 
Federacji119. W tym piśmie gubernator podaje nieprawdziwe infor-
macje. Pisze, że ,,Administracja Obwodu, w poszukiwaniu wzajem-
nego zrozumienia i pokoju, przekazała katolikom budynki kościołów 
w Sławsku, Bolszakowie, Sowietsku i Kaliningradzie120. Ta informa-
cja była prawdziwa tylko w tym, że rzeczywiście władza przekaza-
ła katolikom mały kościół w Bolszakowie. Natomiast jeśli chodzi 
o Sławsk, Sowietsk i Kaliningrad informacja Gubernatora w sposób 
ewidentny mijała się z prawdą. Nieco dalej w tym samym piśmie 
Gubernator wyjaśnia, posługując się nieprawdziwymi informacjami, 
o historii kościoła św. Wojciecha Adalberta i o jakoby wypełnionym 

118 «Католическая энциклопедия», s. 692; „Słowo”, „Dziennik Katoli-
cki”, 23.03.1993 roku Przyszłość Królewca będzie... chrześcijańska; „Tygo-
dnik Powszechny”, Katolickie pismo społeczno-kulturalne, 28 (2296), Kraków 
11.07.1993 roku, Marta Szostkiewicz „Obłast”; „Rota”, 4’93, J. Steckiewicz, 
Kościół na kółkach, s. 108; „Gazeta Olsztyńska”, 29.04.–3.05.1994 roku Ważny 
jest człowiek, s. 3; „Калининградская правда”, № 246 (13055), 9.12.1992 г., 
Н. Боровская, Освятив Шикотан на Востоке отец Глеб обратил свой взор 
на Запад, s. 2; „Янтарный край”, № 48 (311), 16.03.1993 г., В. Пака, Наука 
будет защищать свои права, s. 3; Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, s. 100.

119 Pismo Administracji Obwodu Kaliningradzkiego podpisane przez guber-
natora J. Matoczkina do przewodniczącego Rady Najwyższej Rosyjskiej Federa-
cji Nr 554-1 /1 z dnia 7 maja 1992 roku.

120 Tamże.
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procesie przekazania kościoła katolikom: ,,W Kaliningradzie został 
oddany kościół, który był także odbudowany z ruin przez Instytut 
»Izmiran« (Instytut Magnetyzmu Ziemnego i Fizyki Jonosfery Aka-
demii Nauk). Aby oddać ten kościół, trzeba było wysiedlić Instytut, 
co było bardzo trudne w naszych warunkach”121. Jasne jest stwier-
dzenie, że kościół został przekazany katolikom. Prawda jest taka, że 
do dziś ten kościół nie jest w użytkowaniu katolików. W tym samym 
piśmie Gubernator pozwolił sobie na jeszcze jedno bardzo krzywdzą-
ce i nieprawdziwe stwierdzenie: „Katolicka wspólnota składająca się 
z 200 osób, nie chce brać tego kościoła, który wymaga remontu wnę-
trza (...)”122. Prawda natomiast była taka, że natychmiast po ukazaniu 
się postanowienia nr 115 z dnia 16 kwietnia 1992 roku Gubernatora 
o przekazaniu katolikom kościoła św. Wojciecha Adalberta, ks. Jerzy 
Steckiewicz przystąpił do rejestracji parafi i św. Wojciecha Adalber-
ta w Kaliningradzie. W wyżej ukazanej decyzji został wyznaczony 
odpowiedzialny człowiek z Administracji za przekazanie kościo-
ła. Był nim naczelnik Wydziału Kultury Administracji Obwodu – 
I. A. Greczko123. 

Zaczęła się formować nowa wspólnota parafi alna, już druga w Ka-
liningradzie. W dniu 26 kwietnia, po niedzielnej Mszy św. przy koś-
ciele Św. Rodziny została powołana nowa dziesięcioosobowa grupa 
w celu załatwienia wszystkich formalności związanych z rejestracją 
nowej parafi i św. Wojciecha Adalberta. Nowi członkowie przyszłej 
parafi i, czekali, kiedy otrzymają możliwość wstępu do przekazanego 
kościoła. Zrozumiałym było, że taka sprawa nie może być załatwio-
na w ciągu kilku dni. Tym niemniej, w czasie kontaktów z odpo-
wiedzialnym z ramienia władzy za przekazanie kościoła, katolicy 
otrzymywali informacje, że nastąpi to niebawem. Gdy sprawa się 
przeciągała, rozpoczęły się ofi cjalne działania na piśmie. Pierwszym 
było pismo ks. Anuprasa Gauronskasa i przewodniczącego wspólno-
ty św. Wojciecha Adalberta, pana Pawła Bakłarzca. Pismo to skie-

121 Tamże.
122 Tamże.
123 Decyzja Administracji Obwodu Kaliningradzkiego o przekazaniu kościo-

ła św. Wojciecha Adalberta z dnia 16 kwietnia 1992 roku Nr 115.
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rowano do W. P. Iwanowa, dyrektora Kaliningradzkiego Obserwa-
torium ,,Izmiran”124. W piśmie tym była prośba o ukazanie terminu 
przekazania kościoła. Odpowiedzi nie doczekano się. W międzycza-
sie dnia 5 sierpnia została zarejestrowana druga rzymskokatolicka 
parafi a św. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie. W dniu 3 lis-
topada 1992 roku ks. Jerzy Steckiewicz na piśmie zwrócił się do 
W. N. Bezrukowa, zastępcy Naczelnika Wydziału Kultury Admini-
stracji Obwodowej. Prosił o pomoc w zawarciu umowy o ochronie 
zabytków na kościół przy ul. Prospekt Pobiedy 41 w Kaliningra-
dzie125. Wynikało to z postanowienia nr 115, o przekazaniu kościoła. 
Taka umowa, w której parafi a św. Wojciecha Adalberta brała na sie-
bie obowiązek odbudowy kościoła zgodnego z prawem architektury 
i restauracji, została wkrótce podpisana. Parafi a przygotowuje kilka 
projektów odbudowy kościoła. Biorą w tym udział architekci z Nie-
miec, Polski i Kaliningradu. Parafi a również otrzymuje zapewnienie 
od Niemieckiej Fundacji Katolickiej Europeichehilsfond o pomocy 
w sfi nansowaniu tej odbudowy. 

Na początku 1993 roku parafi a wystąpiła do sądu arbitrażowe-
go przeciwko instytutowi ,,Izmiran”, który prawie od roku nie chce 
opuścić budynku przydzielonego parafi i126. Gubernator postanowił, 
że ,,Izmiran” zostanie przeniesiony do Instytutu Oceanografi i przy 
ul. Pionierskiej w Kaliningradzie. Według słów zastępcy szefa ob-
wodowej administracji, Iriny Kuźniecowej, na Pionierskiej jest dość 
miejsca, aby pomieścić pracowników Instytutu ,,Izmiran”127.

W 1993 roku parafi a św. Wojciecha Adalberta czyni bardzo 
wiele starań o odzyskanie wcześniej przekazanego kościoła. Przy-
gotowywano pisma do Szefa Administracji Miasta Kaliningradu 
W. W. Szypowa128, do przedstawiciela Prezydenta Rosji w Kali-

124 Pismo do dyrektora Izmiranu z dnia 21.09.1992 roku Nr 71.
125 Pismo do zastępcy naczelnika Wydziału Kultury Administracji Obwodu 

Kaliningradzkiego z dnia 3 listopada 1992 roku. 
126 „Gazeta Olsztyńska”, 2.03.1993 r., W Kaliningradzie spór o kościół 

św. Wojciecha.
127 Tamże.
128 Pismo do Szefa Administracji Miasta Kaliningradu W. W. Szypowa z dnia 

29.09.1993 roku. 
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ningradzie T. A. Połuektowej129 i wiele innych. Pisma z prośbą 
o poparcie przesłano również do Prezydenta Polski, do Kanclerza 
Niemiec i innych ważnych osób w Europie. 

Parafi anie próbowali wspierać kapłanów w odzyskaniu kościoła. 
Zbierali podpisy. Przygotowano nowe pismo do prezydenta i władz 
miasta. Do tych pism dołączono 223 podpisy zebrane tylko podczas 
jednej niedzielnej Mszy św. 

Działania te nie dały żadnych rezultatów. W końcu sprawa zo-
stała oddana do sądu. Niestety okazało się, że sąd nie może ustalić, 
kto jest prawnym właścicielem kościoła. Odbywa się kilka rozpraw, 
które kończą się bez żadnego rezultatu. W sierpniu 1993 roku Admi-
nistracja Obwodu Kaliningradzkiego przekazuje sprawę do sądu ar-
bitrażowego. Domaga się wysiedlenia ,,Izmiranu” z budynku kościo-
ła130. Niestety i te działania są bezowocne. Sprawa staje się patowa. 
W końcu nie wiadomo, kogo trzeba sądzić, kto powinien dać nowe 
pomieszczenia dla ,,Izmiranu”. Władza Obwodowa w ustnych roz-
mowach, prowadzonych również z abpem Kondrusiewiczem prze-
kłada termin oddania kościoła, co jakiś czas na następne pół roku.

Następne lata, to kolejne obietnice ze strony władzy i starania 
ze strony parafi i i wiernych. Ks. Jerzy Steckiewicz w 1995 roku pi-
sze pismo do gubernatora J. Matoczkina, informujące o nabrzmiałej 
atmosferze w parafi i. ,,Członkowie mojej parafi i już od dłuższego 
czasu proponują zająć kościół siłą. Ja powstrzymuję ich od takich 
działań. Jednak teraz, wierni nasi natchnieni powodzeniem kato-
lików w Moskwie, którzy siłą zajęli swój kościół Niepokalanego 
Poczęcia NMP, nie chcą słuchać moich decyzji, o pokojowym za-
łatwieniu sprawy”131. W ustnej rozmowie, gubernator stwierdza, że 
też jest zmęczony tą sytuacją. Mówi, gdy jadę do Polski, tam słyszę 
o kościele, św. Wojciecha Adalberta, to samo, gdy jadę do Niemiec, 

129 Pismo do Przedstawiciela Prezydenta Rosyjskiej Federacji w Obwodzie 
Kaliningradzkim T. A. Połuektowej z dnia 8.10.1993 roku. 

130 Pismo Gubernatora Administracji Obwodu Kaliningradzkiego do G. Ja-
kunina i abpa T. Kondrusiewicza Nr 1420-4/1 z dnia 5.08.1993.

131 Pismo do Gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego od parafi i św. Wojcie-
cha Adalberta z dnia 4.05.1995 roku. 
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a ostatnio takie sygnały przychodzą z Ameryki. Kolejny raz obiecuje 
szybkie załatwienie sprawy. 

W 1994 roku została zorganizowana akcja przesyłania petycji do 
Administracji Obwodu Kaliningradzkiego. Austriacka gazeta ,,Wel-
tkirche” w dniu 7 sierpnia 1994 roku wydrukowała artykuł ,,Kali-
ningrad – Kościół istnieje tylko na papierze”132. Była tam informa-
cja o kościele św. Wojciecha Adalberta, fotografi a kościoła i konte-
nerów tymczasowej parafi i, a także ruin starej katedry. Znalazła się 
tam również zachęta, aby czytelnicy pisali do władzy Kaliningradu 
prośbę o oddanie tego kościoła. Na nazwisko zastępcy gubernatora 
I. S. Kuźniecowej przychodziły z Austrii, Niemiec i innych krajów 
ogromne ilości listów w języku niemieckim i rosyjskim z podpisa-
mi ich autorów. Była tam prośba o oddanie kościoła św. Wojciecha 
Adalberta katolikom. Ponadto była tam informacja, o przybliżają-
cym się jubileuszu śmierci św. Wojciecha Adalberta. Autorzy infor-
mowali również, że katolicy Kaliningradu już piątą zimę modlą się 
na zewnątrz, pod gołym niebem133.

Znany obrońca prawa i członek Rady Najwyższej Federacji Ro-
syjskiej, o. Gleb Jakunin w liście na ręce szefa administracji Obwodu 
Kaliningradzkiego Jurija Matoczkina napisał, że informacja o prze-
kazaniu praktykującym katolikom świątyni św. Adalberta, gdzie mie-
ści się instytut „Izmiran”, nie jest zgodna z rzeczywistością. Przypo-
mniał, że na podstawie rosyjskiego prawodawstwa osoby urzędowe 
ponoszą pełną odpowiedzialność za przedstawienie niewiarygodnej 
informacji. Gleb Jakunin zaproponował Juriju Matoczkinowi powrót 
do problemu przekazania wiernym kościołów św.Adalberta i Świętej 
Rodziny. W związku z tym nawet N. Borowska w swojej publikacji 
zaznaczyła: „Warto upomnieć naszą władzę wykonawczą za brak 
konsekwencji i lekkomyślność. Powiedziawszy „a”, do tej pory nie 
zdążyła powiedzieć „b”, tj. faktycznie przekazać katolikom kościół 
i wyprowadzić stamtąd instytut „Izmiran”. Tymczasem dopóki trwa 

132 Weltkirche, 3.08.1994 roku, Salzburg, Linz, Insbruk, Vorarlberg, Rupert 
Usblatt, «Kaliningrad: Kirchenrückgabe nur auf dem Papier wirksam».

133 Egzemplarz takiej petycji znajduje się w archiwum parafi i św. Wojciecha 
Adalberta.
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ta zwłoka, już dwie wspólnoty katolickie w Kaliningradzie ogłasza-
ją, że są bezdomne: Św. Rodziny – wiadomo dlaczego, a teraz jesz-
cze i św. Adalberta”134.

W związku z tym, że parafi a nie może odzyskać swojego koś-
cioła podejmuje próby budowy domu parafi alnego obok kościoła. 
Do tej pory parafi a mieści się w kontenerach. W 1995 roku pojawia 
się projekt wybudowania nowego domu parafi alnego. Z początku 
władze miasta podchodzą do tego przychylnie. Parafi a przygotowuje 
projekty, jeden z Polski, drugi wykonany przez Aleksandra Niewie-
rzyna z Kaliningradu. Wydaje się, że wreszcie coś się zacznie. Jest 
wstępna lokalizacja, są obietnice. Niestety parafi a nie dostaje zgody 
na budowę tego domu. Mino, że w ten projekt zostały włożone nie-
małe pieniądze, jednak i on nie może być realizowany. Parafi a traci 
kolejny cenny czas.

3.3. Starania o budowę kościoła przy ul. Proletarskiej

Na wiosnę 1996 roku parafi a św. Wojciecha Adalberta zmienia 
plan działania. Po długim czasie duchowni i wierni dochodzą do 
przekonania, że sprawa odzyskania kościoła jest nie do załatwie-
nia z przyczyn nie do końca zrozumiałych. Zapada decyzja o bu-
dowie zupełnie nowego kościoła w innym miejscu. Taka decyzja 
jak się wydaje była przyjęta z ulgą przez władze Obwodu i miasta. 
Zostaje wskazana działka w samym centrum miasta, przy central-
nym rynku nad jeziorem. Działka jest położona bardzo malowniczo. 
Najważniejsze jest to, że będzie tam bardzo łatwy dojazd dla ludzi 
z całego miasta. Mer miasta Kaliningradu Walentin Szypow w dniu 
13 czerwca 1996 roku podpisuje decyzję o: ,,wydzieleniu parafi i 
św. Wojciecha Adalberta na długotrwałą dzierżawę, 49 lat – działki 
o powierzchni 0,39 ha przy ul. Proletarskiej w dzielnicy Leningradz-
kiej pod budowę kościoła”135. W piśmie tym, są ukazane kolejne kro-
ki jakie powinna uczynić parafi a, aby rozpocząć budowę kościoła. 

134 „Калининградская правда”, № 246 (13055), 9.12.1992 г., Н. Воровская, 
Освятив Шикотан на Востоке отец Глеб обратил свой взор на Запад, s. 2. 

135 Decyzja Mera miasta Kaliningradu Nr 1363 z dnia 13.06.1996 roku.
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Jest to dość długi spis zadań, które należy wykonać w różnych urzę-
dach. Głównym było zebranie tak zwanych uzgodnień. 

Parafi anie z entuzjazmem przystąpili do działań. Szybko wydzie-
lono działkę, wytyczając jej granice. Został zamówiony nowy projekt 
architektoniczny i techniczny. Zgodnie z prośbą wice gubernatora 
pani I. S. Kuźniecowej,,ładny powinien być również kościół od stro-
ny jeziora, aby odbijał się w nim”136. Parafi a zamówiła bardzo drogie 
badania geodezyjne, geologiczne i ekologiczne. Niestety i tym razem 
zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Gdy wydawało się, że już wszystko 
jest załatwione, potrzebne są tylko podpisy UWD Wydziału Spraw 
Wewnętrznych i Służby ochrony Środowiska. Tymczasem tu zaczęły 
się problemy. Dotyczyły one problemów przebudowy drogi i linii 
tramwajowej, a także parkingów przy targowisku. Próbowano w te 
projekty włączyć parafi ę. Wiązało się to z kosztami przekraczającymi 
koszt budowy całego kościoła. Ochrona środowiska przedstawiała 
zupełnie nie zrozumiałe zagrożenia środowiskowe. Zażądano rów-
nież wykonania wielu dzieł związanych z uporządkowaniem terenu, 
zapewnieniem miejsc parkingowych, przejść przy jeziorze itp.137 Pa-
rafi a zebrała opinie i ekspertyzy architektów i innych specjalistów138. 
Z ich podpisami zwróciła się z kolejnym pismem w dniu 29.11.1996 
roku do Gubernatora139. Było to zobowiązanie potwierdzone przez 
ekspertów o wykonaniu wszystkich wymagań Ochrony Środowiska. 
W odpowiedzi na to pismo przewodniczący Komitetu Budowlanego 
A. Burianow napisał ,,Komitet budowlany Administracji Obwodu 
razem z Obwodowym Wydziałem Architektury podtrzymują decyzję 
Mera miast Kaliningradu o wydzieleniu terytorium przy ul. Proletar-
skiej w dzielnicy Leningradzkiej dla budowy kościoła”140. W dniu 

136 Rozmowa w Administracji Obwodu w dniu 23.05.1996 roku.
137 Pismo Komitetu Ochrony Środowiska w Kaliningradzie z dnia 

19.11.1996 roku. 
138 Ekspertyza Zarządu Architektury i Przestrzennego Planowania podpisana 

przez T. Wodeneewą z dnia 24.12.1996 roku. 
139 Pismo parafi i św. Wojciecha Adalberta do Gubernatora z dnia 29.11.1996 

roku. 
140 Pismo Komitetu Budowlanego Administracji Obwodu Nr 87/11 z dnia 

4.02.1997.
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17 grudnia 1997 roku odbyło się uroczyste poświęcenie działki prze-
znaczonej na budowę kościoła św. Wojciecha Adalberta. Poświęce-
nia dokonał ks. abp John Bukovski, nuncjusz z Moskwy. Uczestni-
czył także ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz, bp Wojciech Zięba z Ełku 
i konsul generalny Polski Andrzej Janicki. Na plac przyszło bardzo 
wielu parafi an141.

Niestety na tej ziemi, nad jeziorem przy ul. Proletarskiej nie roz-
poczęła się budowa katolickiego kościoła. Życzliwi ludzie z Admini-
stracji poradzili ks. Steckiewiczowi, aby poszukał nowej działki pod 
budowę kościoła. Tu, bowiem realizacja tego projektu skazana jest 
na niepowodzenie. W prace projektowe, ekspertyzy, geologiczne, 
ekologiczne i inne parafi a znowu włożyła ogromne środki material-
ne, które nigdy nie zaowocują. 

Należy także wspomnieć o kościele katolickim św. Józefa – 
w dzielnicy Ponart, obecnie Bałtyjski Rejon, na przedmieściach Ka-
liningradu przy ul. Marszałka Nowikowa 14. Katolicka kaplica znaj-
dująca się w Ponarcie od 1910 roku, wkrótce przestała zaspokajać 
potrzeby wspólnoty. Na jej miejsce w 1914 roku został zbudowany 
kościół i poświęcony Świętemu Józefowi. Po zakończeniu działań 
wojennych w Królewcu kościół katolicki w Ponarcie praktycznie po-
został nienaruszony, z wyjątkiem górnej części wieży, która w okresie 
późniejszym została zlikwidowana. W latach od 1946 do 1948 roku 
była tu zarejestrowana wspólnota katolicka dla ludności niemieckiej. 
Potem w budynku kościoła mieścił się Pałac Kultury Kolejarzy oraz 
kino. W 1969 pałac został przeniesiony do nowego budynku, a koś-
ciół przekazano na potrzeby Miejskiego Centrum Handlowego142. 
Dziś w budynku znajdują się pomieszczenia biurowe i magazynowe. 
Władze obiecały zwrócić kościół św. Józefa katolikom, ale ile to po-
trwa, niewiadomo143.

W lipcu 1992 roku katolikom udaje się odzyskać pierwszą i je-
dyną w tym czasie będącą we władaniu przez katolików w Obwo-

141 Korespondencja KAI z dnia 17.12.1996 roku. 
142 А. П. Бахтин, «Памятники истории и культуры Калининграда», 

s. 143.
143 „Gość Niedzielny”, № 17, 25.04.1993 roku, W Królewcu. 
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dzie, prawdziwą świątynię – św. Jana Chrzciciela w Bolszakowie144. 
Jest to mały kościółek, w którym w czasach sowieckich był sklep 
spożywczo-przemysłowy. W tym czasie został wybudowany nowy 
sklep. Dzięki temu, że budynek ten na sklep nie był potrzebny, i dzię-
ki przychylności miejscowej władzy kościół został przekazany kato-
likom. Później okazało się, że przed wojną ten kościół był własnoś-
cią protestantów. 

W dniu 1 marca 1993 roku katolikom została zwrócona świąty-
nia, druga w Obwodzie Kaliningradzkim, św. Brunona z Kwerfurtu 
w Czerniachowsku. Parafi a pod tym wezwaniem została zareje-
strowana przez ks. Jerzego Steckiewicza rok wcześniej. Kościół 
został zwrócony dzięki aktywnej pomocy mera miasta A. Zaikina 
i wsparciu prawosławnego proboszcza o. Józefa Ilninckiego. Do 
pracy w zwróconej świątyni przyjechał z Polski franciszkanin kon-
wentualny o. Czesław Kozieł, wraz z nim, z tej samej Gdańskiej 
prowincji – diakon franciszkański o. Waldemar Mackiewicz. Czer-
niachowsk stał się drugim po Kaliningradzie punktem według ilo-
ści praktykujących katolików145.

Kościół ten został zbudowany w latach 1907–1909, jak większość 
kościołów katolickich tego okresu w stylu neogotyckim, z wystę-
pującą na południowym zachodzie wieżą i profi lowanym portalem. 
W czasie II wojny światowej budynek kościoła nie ucierpiał, dlatego 
później urządzono w nim wojskowy magazyn. W końcu lat 80. wła-
dze miejskie postanowiły w tym kościele urządzić salę koncertową. 
Na koszt miasta rozpoczęto remont kościoła. Została wyremontowa-
na wieża. Pokryto ją blachą miedzianą. Na wierzchołku zostawiono 

144 „Tygodnik Powszechny”, Katolickie pismo społeczno-kulturalne, 28 (2296), 
Kraków 11.07.1993 roku, Marta Szostkiewicz ,„Obłast”; „Gazeta Olsztyńska”, 
7/9.02.92, Pierwsza katolicka świątynia; „Królowa Apostołów”, 2/1993, W Kró-
lewcu – mieście Kanta, s. 32; А. Гауронскас, 12.08.1992 г., Краткий обзор 
возрождения Католической Церкви в Калининградской области. 

145 Е. Стецкевич, 20.03.2003 г., Католики в Калининградской облас-
ти; Католическая энциклопедия, s. 690, 692; „Rota”, 4’93, J. Steckiewicz, 
Kościół na kółkach, s. 108; „Gość Niedzielny”, №16, 21.04.1996 roku, Już 
15 parafi i.
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krzyż katolicki. Pierwsze prośby o przekazanie kościoła, z zapewnie-
niem, że będą tam organy i prowadzone koncerty spotkały się z za-
interesowaniem mera miasta. Niestety Rada Miasta nie zgodziła się 
na przekazanie kościoła katolikom. W proces przekazania kościoła 
włączyli się również pracownicy Wydziału Kultury Czerniachowska 
z panem Chodziukiem na czele i parafi anie zwłaszcza pan dr Jan Pac 
i Włodzimierz Trypuć. 

W końcu po roku zabiegów zwłaszcza ze strony pana A. Zaiki-
na – mera miasta, kościół został przekazany katolikom. Świątynia 
w momencie zwrócenia katolikom wymagała bardzo wielkiej pra-
cy dla przywrócenia normalnego porządku. Wierni przystąpili do 
remontu kościoła. Z pomocą fundacji Bonifatiusverk z Paderborn, 
Kirche in Not i funduszy zakonu Franciszkańskiego udało się do-
prowadzić do tego, że przez wiele lat był to najpiękniejszy kościół 
katolicki w Rosji146.

4. Kościół katolicki wobec polityki kościelnej Rosji 
    i stosunki międzywyznaniowe

W historiografi i katolickiej, na przestrzeni całego okresu sto-
sunków wzajemnych Rzymu i Rosji, papiestwo stale dążyło 

do przyjaźni i dobrosąsiedztwa z prawosławnymi Słowianami.
Ten fakt, że stosunki między Watykanem a Rosją przedstawiane 

są w Rosji zazwyczaj w czarnym kolorze, to nic innego, jak skażenie 
samej historii i charakteru tych stosunków147.

Głównym celem zdecydowanej większości prac historyków ro-
syjskich ostatnich czterystu lat jest udowodnienie tego, że rzekomo 
stosunki między Stolicą Apostolską (Rzymem) i Moskwą-Rosją, 

146 А. П. Бахтин. Культовые сооружения Калининградской области, 
s. 180; „Rota”, 4’93, J. Steckiewicz, Kościół na kółkach, s. 108; „Gość Niedziel-
ny”, № 16, 21.04.1996 roku, Już 15 parafi i.

147 Н. А. Трофимчук, Л. А. Баширов, Ю. П. Зуев, История религий 
в России. Католицизм в России, Москва 2001, s. 278.
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i w feudalnym, i w burżuazyjnym, i radzieckim, a nawet w post-
sowieckim okresie, nie tylko nie ujawniały wzajemnych sympatii, 
ale nawet jakiegoś długotrwałego umiłowania pokoju. Gdyby wie-
rzyć tym pseudonaukowym pracom, to uwaga, jaką Kuria Rzymska 
poświęcała prawosławnemu Wschodowi, powodowana była jakoby 
jedynie jej żądnym władzy i interesownym dążeniem do poszerzenia 
zakresu swoich wpływów na nowych ziemiach. Papiestwo w śred-
niowieczu jakoby było wiernym sojusznikiem zachodnioeuropej-
skich agresorów, wdzierających się na ziemie narodów prawosław-
nych, w związku, z czym pojęcie „łacinnicy” trwale połączyło się 
w świadomości Rosjan z hipotetycznym niebezpieczeństwem du-
chowego i narodowego uciemiężenia. Stąd nawet tytuły wielu prac 
z różnych lat, charakteryzujących z góry, uprzedzony stosunek do 
Kościoła Katolickiego: „Zarys działań propagandy papieskiej w Sta-
rożytnej Rusi i bezskuteczność jej w pokonaniu rosyjskich Słowian 
przez Kościół Rzymski” I. Kłużyńskiego (1868); „Kuria papieska – 
głównym organizatorem krzyżackiej agresji w latach 1240–1242 
przeciwko Rusi” I. Szaskolskiego (1951); „Papiestwo i jego walka 
z prawosławiem” (zbiór, 1995 roku) itp.

W świadomości wielu ludzi w Moskwie-Rosji ukształtował się 
określony stereotyp w stosunku zarówno do Kościoła Katolickiego, 
jak i do katolików w ogóle. Bardzo często ten stereotyp nosi nega-
tywny charakter, będący konsekwencją przyjętego z góry założenia 
i interpretacji historii. Jak pisał wielki rosyjski fi lozof F. Sołowiow, 
ów negatywny stosunek pochodzi od dążenia, by widzieć w Kościele 
narzędzie egoizmu narodowego148.

Przełomowym momentem w historii na współczesnym etapie było 
spotkanie w Watykanie papieża i radzieckiego przywódcy. W rezul-
tacie prywatnej umowy na spotkaniu M. S. Gorbaczowa i papieża 
Jana Pawła II w dniu 1 grudnia 1989 roku zapadła decyzja o ustale-
niu stosunków dyplomatycznych między ZSRR i Watykanem. Na-
tomiast dnia 15 marca 1990 roku nastąpiło nawiązanie stosunków 
dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a ZSRR. Został wy-

148 В. Соловьев, «Русская идея», Русская Церковь в ее отношении 
к вселенскому единиству, Брюссель 1983, s. 16.
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znaczony pierwszy przedstawiciel Stolicy Apostolskiej – nuncjusz 
apostolski abp (późniejszy – kardynał) Francesco Colasuonno, który 
przybył do Moskwy 6 maja 1990 roku149.

Dnia 20 grudnia 1990 roku, Patriarcha Moskiewski i Wszech-
rusi Aleksy II pisał do B. N. Jelcyna, że wierni przyjęli nowe pra-
wo „z uczuciem prawdziwego zadowolenia”150. „Dzisiaj, zwracał 
uwagę zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w końcu 
tegoż roku, wręczając pastorał kanoniczny biskupowi Tallińskiemu 
Kornelowi, my nie możemy być zamknięci w sobie. Zdajemy sobie 
sprawę z wzajemnej zależności państw i konfesji, tradycji kultural-
nych i ustrojów narodowych. Nie boimy się różnić, przyjmując na-
sze szczególne cechy jako dar Boży”151. W dniu 20 listopada 1991 
roku odbyło się pierwsze spotkanie prezydenta Rosji Borysa Jelcyna 
z papieżem Janem Pawłem II, w trakcie, którego przede wszystkim 
omawiano zagadnienia swobody religijnej w Rosji152.

Zapewnienie swobody sumienia doprowadziło do szybkiego 
wzrostu ilości ofi cjalnie zarejestrowanych przez organy prawa or-
ganizacji religijnych. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości 
Federacji Rosyjskiej w 1990 roku były zarejestrowane 23 organiza-
cje religijne Kościoła Rzymskokatolickiego, a na 1 stycznia 1995 
roku było ich już 163. W 1996 roku – 183, w 1997 roku – 206. I od-
powiednio na 1 stycznia 1998 roku – 223 wspólnoty153.

W konsekwencji znacznych sukcesów Rosyjskiego Kościoła Ka-
tolickiego, i również protestanckiego, w zjednoczeniu pojedynczych 
wierzących w parafi ach i nawracaniu się ateistów na wiarę, stosunek 
do nieprawosławnych, zmienił się na gorsze. Nawiasem mówiąc, 
znaczna większość katolików rosyjskich, wywodzi swoje pochodze-

149 А. Юдин, История католической церкви в России, s. 428; Католичес-
кая Энциклопедия, s. 1648; Tamże, s. 380.

150 А. Красиков, Свобода совести и государственно-церковные отноше-
ния в России, Москва 1999, s. 256.

151 Tamże, s. 256.
152 Католическая Энциклопедия, s. 1819.
153 Статистические данные Министерства юстиции РФ, Журнал «Диа-

логос», Москва 1999.
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nie od narodów krajów Nadbałtyckich, Białorusi i Ukrainy, gdzie 
religijność była wyższa, z powodu krótszego trwania tam władzy 
radzieckiej, dlatego też odrodzenie wiary w tym środowisku odbywa 
się szybciej.

Stopniowo zaczęły coraz głośniej brzmieć wezwania do „obro-
ny społeczeństwa przed agresją ze strony totalitarnych sekt i zagra-
nicznych fałszywych misjonarzy”. Zbiegły się one w czasie z roz-
kręcaniem kampanii o wprowadzenie zmian w dopiero, co przyjętej 
w warunkach prawie ogólnego entuzjazmu ustawie „O wolności 
wyznań”154.

Przeprowadzana przez Watykan reorganizacja struktury koś-
cielnej i samo ożywienie działalności Kościoła Katolickiego na 
terenie Rosji w początkach lat 90., były przyjęte w określonych 
środowiskach społecznych jako „prozelityzm”, „ekspansja katoli-
cyzmu na kanonicznym terytorium Patriarchatu Moskiewskiego”. 
Podobne stanowisko trafnie nazwano „prozelitofobią”, jest ono 
bardzo typowe dla większości hierarchów Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego155. Jednocześnie jest prawdą, że takie stanowisko 
podzielają nie wszyscy prawosławni duchowni w Rosji zwłaszcza 
tak zwane średnie duchowieństwo. W szczególności rektor Sara-
towskiego Prawosławnego Seminarium Duchownego Nikołaj Aga-
fonow nie jest skłonny oceniać działalności Kościoła Katolickiego 
na terytorium Rosji jako prozelityczną. „Nie uważam – twierdzi on 
– że my w jakiś sposób powinniśmy dzielić wiernych. Wydaje mi 
się, że należy dać ludziom wolność samodzielnego wyboru. Prze-
cież zatwardziały człowiek prawosławny nie pójdzie do kościoła 
katolickiego, jak i katolik – do prawosławnego. Jednak jest ogrom-
na grupa wiernych, przyszłych, potencjalnych, którzy w ogóle nie 
znają Kościoła żadnego lub odchodzą do obecnych fałszywych 
proroków na przykład do Bractwa Białego, centrum Bogurodzicy 
lub innych heretyckich organizacji, przeciwko którym występują 

154 А. Красиков, Свобода совести и государственно-церковные отноше-
ния в России. Религия и общество, s. 260.

155 Католицизм в Российской Федерации и католическо-православные 
взаимоотношения, Москва 2001, s. 297. 
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oba nasze kościoły. Lepiej już niech ci ludzie idą do świątyni, gdzie 
jest błogosławieństwo Boże”156.

Ze swojej strony kierownictwo Kościoła Rzymskokatolickiego 
działającego na terytorium Rosji oznajmia o swojej gotowości do 
współpracy z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym, lecz nie przyj-
muje oskarżeń pod jego adresem o prozelityzm. Chodzi o to, że licz-
ni katolicy żyjący w Federacji Rosyjskiej (Niemcy, Polacy, Litwini 
i inni), nie z własnej woli znajdowali się w tych regionach, gdzie 
historycznie religijne życie katolickie nie istniało, na przykład ze-
słańcy-przesiedleńcy. Nie godząc się na obwinianie o prozelityzm, 
kierujący katolickimi wspólnotami w Rosji sprawiedliwie uważają, 
że katolicy mają prawo pozostawać katolikami, niezależnie od tego 
na czyim tak zwanym „kanonicznym terytorium” by nie zamieszki-
wali. A w stosunkach międzywyznaniowych powinny być przestrze-
gane zasady tolerancji i wolności sumienia157.

Tym niemniej różnorodne środki masowej informacji odnotowu-
ją fakty zachowań dyskryminacyjnych w stosunku do katolików ze 
strony przedstawicieli władzy lokalnej w szeregu regionów kraju158. 
W Moskwie na przykład katolicy napotykają na trudności przy re-
jestracji swoich księży i zakonników w organach administracji pań-
stwowej, a w Smoleńsku i szeregu innych miast miały miejsce fakty 
bezpośredniego nacisku na nich ze strony organów administracyj-
nych mających na celu w dosłownym znaczeniu słowa, wykorzenie-
nie katolików z tych miast159.

W poglądach społecznych Rosjan zauważa się dziś dwie prze-
ciwstawne tendencje w stosunku do katolicyzmu. Przedstawiciele 
pierwszego „izolacjonistycznego” stanowiska skłonni są dopatry-
wać się w katolicyzmie najbardziej niebezpiecznego dla prawosła-
wia i nawet dla kraju, przeciwnika. Takie podejście, w szczególno-
ści, demonstruje tygodnik „Rosja”. Napisano w nim: „katolicyzm 

156 «Истина и Жизнь», Информационное приложение, 1994, 1–2, s. 4. 
157 Католицизм в Российской Федерации. Католическо-Православные 

взаимоотношения, pед. H. А. Трофимчук, Москва 2001, s. 298.
158 Tamże.
159 Tamże, s. 298–299.
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jawi się nam wyraźnie jako największe niebezpieczeństwo, zagra-
żające obecnej i przyszłej Rosji, bardziej niebezpieczne, niż sam 
komunizm”160.

Większa część tego co w Rosji przynależało do Kościoła Rzym-
skokatolickiego nie zostało mu zwrócone (stan na 1995 rok). Weźmy 
na przykład miasto niegdyś wyróżniające się swoim wielowyzna-
niowym charakterem, Sankt-Petersburg. Spośród trzynastu katoli-
ckich świątyń przedrewolucyjnego Petersburga obecnie tylko dwie 
należą do odwiecznych właścicieli. W roku 2009 już 6 kościołów 
katolickich jest zwróconych, ale jest to zupełny wyjątek. Jedna ze 
świątyń, pod wezwaniem Matki Boskiej Lourdes, była czynna prak-
tycznie bez przerwy przez cały okres sowiecki161. W takich miastach 
jak Smoleńsk, Kaliningrad i inne do tej pory nie zwrócono ani jednej 
świątyni katolickiej, miejscowym katolikom. 

Na początku rządów Gorbaczowa spośród wszystkich świątyń 
katolickich, kaplic, oratoriów, których liczba w początkach XX wie-
ku przewyższała setkę, otwarte dla odprawiania nabożeństwa były 
jedynie dwa kościoły – wspomniany już w Leningradzie i jesz-
cze jeden w Moskwie. W ciągu minionego okresu (lata 1989–1995) 
zdążono w całości odbudować kościół we Władimirze, a także 
wznieść zupełnie nową świątynię w mieście Marks nad Wołgą, w tra-
dycyjnym rejonie zamieszkiwania Niemców162. 

Co do kaplic należy zaznaczyć, że pod względem wielkości często 
nie ustępowały one zwykłym kościołom, różniąc się od nich jedynie 
swoim ofi cjalnym statusem. Doprowadzenie do otwarcia i rejestracji 
kaplicy, w której nie przewidywano stałego kapłana, było łatwiejsze 
niż otwarcie kościoła – uważa się, że było to spowodowane nieprzy-
chylną w stosunku do obcokrajowców polityką rządu carskiego163.

We współczesnej Rosji także utworzenie parafi i katolickiej ob-
rasta w trudności i problemy, które modyfi kowane są w zależności 

160 Россия. Еженедельник 1994 год, № 16.
161 А. Бармин, Католичество в современной России, Брюссель–Мюн-

хен–Москва 1995, s. 123.
162 Tamże.
163 Tamże.
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od stanowiska najróżniejszych władz. Należy koniecznie stwierdzić 
fakt, że zasadniczej różnicy między metropolią i głęboką prowin-
cją tu się nie zauważa. Jedyne wspólne zgodne z prawem zjawi-
sko, które funkcjonuje wszędzie, to zwykły dla Rosji lekceważący 
stosunek do prawa ustanawianego przez władzę centralną. Dlatego 
wszystko zależy od poczucia moralności oddzielnych ludzi na klu-
czowych stanowiskach i ich wyobrażenia o sprawiedliwości164. Na 
przykład zdaniem miejscowych władz w obwodzie Kaliningradz-
kim należałoby pobierać podatek przy rejestracji nietradycyjnych 
zrzeszeń religijnych, których centra znajdują się poza granicami Fe-
deracji Rosyjskiej165.

Nawet najbardziej neutralna część rosyjskich specjalistów od re-
ligioznawstwa bardzo krytycznie ocenia stanowisko władz w stosun-
ku do religii. Zarzuca im brak jasnych zasad w polityce religijnej. 
To z kolei staje się pierwszą i główną przyczyną niekontrolowanej 
działalności propagatorskiej okultyzmu i różnych sekt w ostatnich 
latach istnienia Związku Radzieckiego166.

M. S. Gorbaczow spotykał się z sektą Moona, proponując im 
Kremlowski Pałac Zjazdów albo Salę Kolumnową Domu Związko-
wego na ich spotkania religijne. Naturalnie, że niżsi rangą urzędni-
cy podążali śladami Sekretarza Generalnego167. Ciepłe przyjęcia dla 
przyjezdnych „guru” urządzali A. Rucki, R. Chazbułatow, o. Łobow, 
a urzędnicza brać niższej rangi uciekała albo do Hubbard College, 
albo wdrażać administracyjną technologię Hubbarda168. W Rosji szef 
neoorientalistycznego ruchu „Sahadża – Joga” (z Indii) niejaka Sri 
Matadżi Niermała Devi potrafi ła tak oczarować mera Taliatti, że to 
miasto na pewien czas przekształciło się w swoiste centrum wymie-

164 Tamże, s. 123–124.
165 ГАКО. Ф.246.Оп.3.Д.1.Л.10-11. И. Кузнецова, Заместитель Главы 

администрации Калининградской области. «Информация о состоянии ре-
лигиозной обстановки в Калининградской области за 1993 год».

166 История религии в России: Учебник, pед. Н. А. Трофимчук, 
s. 480–481.

167 Tamże.
168 Tamże.
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nionej religii. Administracje AWTOBAZY i AWTOAZBANKA za-
pewniły jej samolot do transportu, logistykę, stadion do „masowego 
oczyszczania karmy”. A w tym czasie kapłani Kościoła Katolickiego 
w Rosji zderzali się z problemami wizowymi i rejestracji, a także 
otrzymania pozwolenia na budowę kościołów169.

Zimą 1993 roku gazeta „Prawda” wystąpiła z twierdzeniem, że 
jakoby na Rosję ruszy 200 tysięcy kaznodziejów z USA, którzy 
stworzą tyleż samo wspólnot religijnych. Bardzo szybko stało się 
jasne, że to przekonanie nie jest zgodne z rzeczywistością. Lecz 
ziarna podejrzliwości, a nawet nietolerancji w stosunku do działa-
czy religijnych innych krajów zostały zasiane i zaczęły dawać plony. 
W rezultacie potężnej kampanii propagandowej, rozpętanej przez 
zwolenników zmiany ustawy 1990 roku, w świadomości wielu ludzi 
nastąpiło niebezpieczne pomieszanie pojęć „sekciarz”, „nieprawo-
sławny”, „zagraniczny kapłan” i „naruszający prawo”.

W dniu 20 kwietnia 1993 roku prezydent spotkał się z przywód-
cami wszystkich największych religijnych wspólnot kraju. Na ten 
temat wypowiedział się Anatolij Krasikow, który od 1992 roku do 
1996 roku pracował w administracji B. N. Jelcyna w charakterze 
szefa biura prasowego i sekretarza odpowiedzialnego za współpracę 
z religijnymi zrzeszeniami przy prezydencie Federacji Rosyjskiej. 
Odpowiadał na pytanie o ograniczanie działalności zagranicznych 
misjonarzy. Pytanie to było postawione głowie państwa w imieniu 
jednocześnie kilku zrzeszeń religijnych i w imieniu Rady Najwyż-
szej. Przewodniczący Komitetu Rady Najwyższej do spraw wolno-
ści sumienia W. S. Połosin, ze swojej strony, zażądał powstrzymania 
„duchowej agresji zza granicy”. Za ograniczeniem ilości zagranicz-
nych misjonarzy opowiedział się również Patriarcha Moskiewski 
i Wszechrusi Aleksy II170.

W rezultacie Rada Najwyższa Federacji Rosyjskiej usunęła 
z tekstu ustawy 1990 roku artykuł, który głosił równość zrzeszeń 
religijnych wobec prawa. Jednocześnie zostały tu wpisane zapisy 

169 Tamże.
170 А. Красиков, Свобода совести и государственно-церковные отноше-

ния в России, Москва 1999, s. 261.

ODRODZENIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO...



344

ograniczające wolność wyznaniową obywateli obcych państw. Był 
również dodany artykuł o niejednakowym stosunku państwa do róż-
nych zrzeszeń religijnych, w tym i do Kościoła Katolickiego. Tłu-
maczono to tym, że nie wszystkie zrzeszenia „zachowują i rozwijają 
tradycje i zwyczaje, odrębność narodowo-kulturalną, sztukę i inne 
dziedzictwo kulturalne narodów Federacji Rosyjskiej”. Do ustawy 
zostały wprowadzone „innowacje”. Ogólną uwagę przyciągnęła 
włączona z inicjatywy W. I. Zorkalcewa, przewodniczącego komi-
tetu Dumy Państwowej do spraw religii, preambuła wzmiankująca 
o „szczególnie szanowanych” kultach „prawosławiu jako nieodłącz-
nej części ogólnorosyjskiego historycznego, duchowego i kultural-
nego dziedzictwa, w równej mierze, jak i wielomilionowy islam, 
również buddyzm, judaizm i inne tradycyjnie istniejące w Federacji 
Rosyjskiej religie”. Głosowanie przyniosło następujące rezultaty: 
za – 337, przeciwko – 5, wstrzymało się – 1, nie głosowało – 107 de-
putowanych171.

Na listę „szanowanych religii” nie trafi li przede wszystkim 
chrześcijanie katolicy, protestanci wszystkich denominacji i sta-
roobrzędowcy. Przedstawiciele tych wyznań zwrócili uwagę nie 
tylko na swoje usunięcie z listy lecz i na zawarte w ustawie liczne 
niezgodności z Konstytucją Rosyjską i normami prawa międzyna-
rodowego.

W obliczu protestów religijnego i świeckiego społeczeństwa, 
a także pragnąc „asekurować się” przed możliwymi niespodzianka-
mi, kierownictwo Dumy wybrało do trzeciego czytania i rozstrzyga-
jącego głosowania na temat projektu dzień 23 czerwca 1997 roku, 
kiedy wyżsi przywódcy Chrześcijańskich Kościołów Rosji znaj-
dowali się na Europejskim Ekumenicznym Zgromadzeniu w Graz. 
Po powrocie do Rosji liderzy religijni zapoznali się z podsumowa-
niem, przygotowanym przez dyrektora Instytutu Religii i Prawa 
A. W. Pczelincewa i prezydenta Chrześcijańskiego Centrum Praw-
niczego W. W. Riachowskiego. Po czym zwrócili się do głowy pań-
stwa z prośbą by uczynił wszystko, co możliwe aby tylko co przyjęty 
akt ustawodawczy był przytoczony zgodnie z Konstytucją. Prezy-

171 А. Красиков, Эра Юмащева, Москва 1999, s. 273. 
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dent, w dniu 21 lipca zgłosił weto do przyjętego przez deputowanych 
wariantu ustawy. Przyznał, że jej tekst „przeczy podstawom ustro-
ju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej i innym tezom Konstytucji 
Federacji Rosyjskiej, ogólnie przyjętym normom prawa międzyna-
rodowego172. Po czym wewnątrz administracji prezydenta i aparatu 
Dumy zrodził się tak zwany „tekst kompromisowy”, zaproponowany 
przez deputowanych, już w imieniu prezydenta. Szczególne w tym 
„kompromisowym tekście” jest to, że nie znaleziono w nim miejsca 
dla kompromisu, a istotne propozycje wniesienia do tekstu ustawy 
zmian dotyczących istoty problemów, które niepokoją wierzących 
obywateli Rosji były po prostu zignorowane. Wszystko to zachęciło 
szereg religijnych zrzeszeń, w pierwszej kolejności katolików, bap-
tystów, adwentystów dnia siódmego do odwołania przekazanych od 
nich pracownikom administracji, za przyczyną niewiarygodnej in-
formacji, podpisów pod oświadczeniem o poparciu ustawy173. Jednak 
19 września tak zwany „wariant kompromisowy” został ostatecznie 
przyjęty przez Dumę. W rezultacie za ustawą głosowało 357 deputo-
wanych, przeciwko – jedynie 6, czworo się wstrzymało. Natomiast 
83 deputowanych, przede wszystkim członkowie frakcji „Jabłoko”, 
w głosowaniu nie uczestniczyło174.

Dnia 1 października 1997 roku nabrała mocy prawnej Ustawa 
Federalna Federacji Rosyjskiej „O wolności sumienia i zrzeszeniach 
religijnych”. Od tego właśnie momentu straciła moc przyjęta siedem 
lat wcześniej, w październiku 1990 roku, ustawa „O wolności wy-
znań”. Główna różnica między nową i starą ustawą polegała na tym, 
że wprowadzała ona procedurę zezwalającą na rejestrację organiza-
cji religijnych w miejsce ustanowionej siedem lat wcześniej powia-
damiającej. Oprócz tego zmienia się funkcjonujący do tej pory zakaz 
udzielania jakichkolwiek przywilejów, czy ustalanie ograniczeń dla 
tych, czy innych zrzeszeń religijnych. Odtąd ten zakaz będzie odno-
sił się do religii jako takiej, co pozwala „na prawnych podstawach” 
narażać na dyskryminację te, lub inne konkretne zrzeszenia religij-

172 Tamże, s. 274.
173 «Аппаратный компромисс», Москва 1999, s. 274.
174 Tamże, s. 275.
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ne175. W tym samym czasie Rosyjski Kościół Prawosławny de facto 
zachował w pewnym stopniu uprzywilejowany status.

Przytoczymy tylko jedną normę prawną. Tak, na przykład, oby-
watele, przystępujący do zrzeszenia religijnego, działającego kró-
cej niż 15 lat na określonym terenie, nie mają prawa praktykować 
obrządków religijnych w instytucjach leczniczo-profi laktycznych 
i szpitalnych, domach dziecka, domach-internatach dla inwalidów 
w podeszłym wieku, więzieniach, rozpowszechniać literatury religij-
nej, prasy i materiałów audiowizualnych. Również nie mają prawa 
zapraszać obywateli obcych państw w celu zajęcia się profesjonalną, 
w tym kaznodziejską, działalnością religijną. 

Wypada tu dokonać pewnego porównania, dotyczącego następstw 
przyjęcia nowej ustawy. Przytoczymy oświadczenie oddziału Misyj-
nego Patriarchatu Moskiewskiego: „Nawet wraz z przyjęciem od-
powiedniej podstawy ustawodawczej dla destrukcyjnych religijnych 
organizacji problem ich wzrostu nie będzie zlikwidowany. Po zaka-
zie liczne destrukcyjne kulty przejdą na nielegalne pozycje, zaostrzą 
konspirację i zwiększą swoją mobilność (stałe zmiany miejsca poby-
tu adeptów kultu), co jeszcze bardziej obniży kontrolę nad nimi ze 
strony władz. Nawet przy likwidacji konkretnego, destrukcyjnego 
związku religijnego i izolacji jego liderów pozostaje problem adep-
tów tego kultu, których działania, są nieprzewidywalne”176. Sens 
porównania zawiera się w tym, że podobne obawy wypowiadali 
w końcu 40. i początku lat 50. pracownicy oddziałów ateistycznej 
propagandy komitetu obwodowego KPZR Obwodu Kaliningradz-
kiego. I co najciekawsze, w tym czasie te zagrożenia dotyczyły 
wiernych, w tym również Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Co 
zaś dotyczy współczesnej Rosji to cierpią ze strony nowego prawa 
i tych, którzy wcielają je w życie, nie hipotetyczne „totalitarne” sek-
ty, lecz realni i postępujący całkowicie zgodnie z prawem, wierni 

175 А. Красиков, Свобода совести и государственно-церковные отноше-
ния в России, s. 255.

176 Новые религиозные организации России деструктивного и оккуль-
тного характера. Справочник миссионерского отдела Московского Патри-
архата», Москва 1997.
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różnych wyznań. Jakkolwiek za ogólnorosyjskie mogą się uważać 
obecnie tylko takie religijne zrzeszenia, które „działały w oparciu 
o podstawy prawne” 50 lat temu, to znaczy za Stalina i Berii. Pozo-
stałe „scentralizowane” organizacje powinny się składać nie mniej 
niż z trzech „miejscowych” organizacji, które z kolei „przywiązane 
są” do administracyjno-terytorialnych struktur państwa. W najmniej 
sprzyjających warunkach znajdują się te, które nie wchodzą do scen-
tralizowanej struktury i przy tym nie mogą udokumentować faktu 
swojego „istnienia na danym terenie w ciągu, co najmniej piętnastu 
lat”, to jest od czasów Breżniewa i Andropowa. Są one pozbawione 
prawa do „produkowania, nabywania, eksportowania, importowania 
i rozpowszechniania literatury religijnej, druków, materiałów audio-
wizualnych i innych przedmiotów przeznaczenia religijnego”177.

Nowe prawo prowadzi do tego, że w obecnych czasach liczne 
religijne organizacje zmuszone są wejść do scentralizowanych struk-
tur178. Corocznie odbywają się rozmowy w Moskwie kierownictwa 
Oddziału Zagranicznych Relacji Kościelnych Patriarchatu Moskiew-
skiego z delegacją Papieskiej Rady do spraw jedności chrześcijan. 
Na te rozmowy, jednak nie są zapraszani przedstawiciele hierarchii 
katolickiej w Rosji.

Wydaje się, że odtwarzany jest ten model przymusowego istnienia, 
który był narzucany Kościołowi Katolickiemu w Rosyjskim Imperium 
przez politykę państwowego „obronnego prawosławia i ostro wyzna-
czał marginalne miejsce w życiu społeczno-politycznym”179. 

Moskiewski Patriarchat dążył ponownie do zepchnięcia Kościo-
ła Katolickiego w Rosji na głuche peryferie życia społecznego, by 
zapobiegawczo zabezpieczyć się przed sławetnym katolickim wpły-
wem na tak zwanym własnym „terytorium kanonicznym”180. Na-
leży zaznaczyć, że ofi cjalne stanowisko Kościoła Katolickiego, co 

177 Последствия принятия нового закона о свободе совести, Москва 
1999, s. 276.

178 Г. Крылова, Свобода религии и права человека, Москва 1999, s. 281.
179 А. Юдин, Католики и православные в построении гражданского об-

щества, Москва 1999, s. 413.
180 Tamże, s. 413.
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do swojej obecności w Rosji było dosyć łagodne. Ujawniło się to 
zarówno w samym sposobie odbudowywania przez Kościół swoich 
struktur na kształt administratur apostolskich, jak i w opublikowaniu 
specjalnego dokumentu Komisji Papieskiej „Pro Russia” „Ogólne 
zasady i praktyczne normy koordynacji działalności ewangelizacyj-
nej i obowiązki ekumeniczne Kościoła Katolickiego w Rosji i w in-
nych krajach WNP”181. 

Lecz reakcja Kościoła Katolickiego w Rosji na nieoczekiwanie 
przedstawiony w czerwcu 1997 roku projekt nowej ustawy o religii 
była szybka i dosyć ostra. Na samym początku najbardziej negatyw-
ne oceny u wielu przeciwników ustawy wywołało sformułowanie 
pojęcia „religie tradycyjne”, wprowadzone w preambule ustawy. Jak 
wiadomo, preambuła nie ma normatywnej siły ustawy, ale w istocie 
daje niezbędne metodologiczne wytyczne dla urzędników państwo-
wych, często mało obeznanych w dziedzinie religioznawstwa182. 
Oprócz tego wprowadzenie pojęcia „religie tradycyjne” porusza 
najwrażliwsze aspekty socjalnej i kulturalnej tożsamości przedstawi-
cieli różnorodnych religii i wyznań w Rosji. Nie mówiąc już o tym, 
że w skrajnie nieuporządkowanej dziedzinie rosyjskiego ustawo-
dawstwa to nieuchronnie pociągnie za sobą różne formy prawnej 
dyskryminacji183.

O tym jak wielce sporne są kryteria „tradycyjnych” dla Rosji wy-
znań i jak bardzo mogą być niebezpieczne konsekwencje realnego 
nadużycia przy stosowaniu nowego ustawodawstwa, świadczył ko-
mentarz Wiaczesława Połosina, jednego z realnych twórców nowej 
ustawy. Zilustrował on podejście nowego ustawodawstwa do proble-
mu tradycyjnych dla Rosji religii na przykładzie luteranów, jednakże 
to co zostało przez niego powiedziane, w równym stopniu można od-
nieść i do katolików: „(…) Luteranie istnieją w Rosji już 420 lat, ale 
jednak nazwanie ich tradycyjną rosyjską religią byłoby błędne, po-
nieważ nie przykładają wagi do rosyjskiej kultury. Nie mają wystar-
czającej ilości zwolenników. Czas ich istnienia w Rosji wywołuje, 

181 См. «Логос», 1995, № 50, s. 72.
182 Tamże, s. 414. 
183 Tamże
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oczywiście, szacunek, ale dla religijnej organizacji na skalę ogólno-
rosyjską nie jest to wystarczające. Ważne jest jeszcze geografi czne 
przedstawicielstwo i liczba wyznawców”184.

Katolicki abp Tadeusz Kondrusiewicz w odezwie do prezydenta 
Rosyjskiej Federacji B. N. Jelcyna z dnia 7 lipca 1997 roku dokonał 
szczegółowej krytyki głównych punktów nowej ustawy, przedsta-
wiających zagrożenie dla swobodnego funkcjonowania parafi i Koś-
cioła Katolickiego na terytorium Rosji. Odezwa kończyła się nastę-
pującymi słowami: „Powyższe stwierdzenie wywołuje w Kościele 
Katolickim uzasadniony lęk o przyszłość i los wolności sumienia 
w Rosji”. Arcybiskup wzywa prezydenta do „zagwarantowa-
nia przestrzegania praw konstytucyjnych do wolności religijnej” 
i „doprowadzenia do nowego projektu ustawy w zgodzie z konsty-
tucją Federacji Rosyjskiej”.

W porównaniu z początkiem lat 90. u wielu ludzi, którzy kiedyś 
byli demokratami i zwolennikami Zachodu, nastąpiła szybka i znacz-
na zmiana poglądów. Liczni demokraci lat 1991–1993 z czasem 
okazali się być przeciwnikami demokracji. Po przejściu do innego 
obozu politycznego, odeszli oni od tych z Zachodu, otwartych na 
kulturę europejską i przekonanych, że droga rozwoju Rosji – to dro-
ga zgody i współpracy z pozostałą częścią kontynentu europejskie-
go. W związku z tym zdecydowanie zmniejszyła się i liczba osób, 
wykazujących zainteresowanie katolicyzmem choćby w kategoriach 
„ atrybutów i norm” kultury i cywilizacji europejskiej185.

W dyskusjach o ustawie 1997 roku „O wolności sumienia i o zrze-
szeniach religijnych” zwycięstwo odniosła ta część rosyjskich polity-
ków, którzy do idei otwartości na świat odnosili się z podejrzliwością, 
a nawet z wrogością. Zwyciężyli zwolennicy tak zwanej „właściwej 
drogi” Rosji, która prowadziła przez mesjanizm, słowianofi lstwo 
i panslawizm. Kiedyś krocząc tą drogą Rosja doszła do przewrotu 
bolszewickiego. W szerokim spektrum współczesnych rosyjskich 

184 Это вполне революционный закон, Радонеж, № 10 (54), июнь 
1997, s. 7.

185 С. Опеля, Становление гражданского общества в России и социаль-
ная доктрина римско-католической Церкви, Москва 1999, s. 422.
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partii i organizacji politycznych od razu znalazła się siła w całości 
podzielająca nastroje antykatolickie. To LDPR – Liberalno-Demo-
kratyczna Partia Rosji, która przygotowała specjalne oświadczenie: 
„Chcemy pozostawić na uboczu wszystkie przestępstwa Kościoła 
Katolickiego i traktować was po prostu jak zagraniczną organiza-
cję. Jeśli postaramy się uwzględnić tę waszą działalność – zmusze-
ni będziemy wprowadzić dozór nad każdym katolikiem. Zabronimy 
wszystkim, podejrzanym o związki z katolicyzmem, wstępować do 
służby państwowej itd. My nie chcemy tego. Lecz wy nie próbujcie 
osiągnąć statusu Kościoła Prawosławnego. Nie postawimy na jednej 
szali naszej Cerkwi, biednej (albowiem biedna jest teraz Rosja) i wa-
szej organizacji”186. Lider LDPR W. W. Żyrinowski był, jak zwykle, 
aforystyczny: „W Rosji główna religia – wyznanie – to prawosławie. 
Wszyscy pozostali niech wyjeżdżają do domu, do Europy. Zabierać 
walizki – i na Dworzec Białoruski”187. Lecz to, co u LDPR na języku, 
to u innych bardziej poważnych sił politycznych narodowo-patrio-
tycznego spektrum, nierzadko jest na myśli. Na wszelki wypadek, 
eks-marszałek Dumy Państwowej komunista Genadij Sielezniow 
i lider komunistów Genadij Ziuganow potępili weto, złożone przez 
prezydenta Jelcyna 22 lipca na pierwszy wariant ustawy i obwieścili 
ten krok prezydenta jako rezultat ingerencji Zachodu w wewnętrzne 
sprawy Rosji188.

Cele tak zwanej „cywilnej religii” od strony struktur państwo-
wych i społecznych mogą być wyjątkowo satysfakcjonujące. Taka 
„cywilna religia” może ile dusza zapragnie, opierać się na protekcjo-
nistycznych i szowinistycznych kompleksach społeczeństwa, lecz 
prawdziwej duchowej treści ona nie wnosi189.

Oprócz tego, że Rosja jest wielka, różnorodna i wielokulturowa, 
tradycje chrześcijańskie etnicznej Rosji są związane ze wschodnim 

186 Радонеж (специальный выпуск), № 13 (57), Август, 1997, s. 3.
187 Церковно-общественный вестник, № 24, (2.10.1997 год), s. 1.
188 А. Юдин, Католики и православные в построении гражданского об-

щества, s. 417–418.
189 Е. Б. Рашковский, Гражданское общество и религия в современной 

России, Москва 1997, s. 118–122.
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chrześcijańskim, obrządkiem i z Kościołem Prawosławnym. Jeśli pro-
testantyzm „trąci” czymś niemieckim, to „katolicyzm” – polskim190. 
Ma to odzwierciedlenie nawet w mowie, protestanckie budynki 
kultu bowiem nazywane są po rosyjsku „kircha”, od niemieckiego 
„Kirche”, w tym czasie, gdy katolickie noszą miano „kościołów”, 
od polskiego „Kościół”. Chociaż wszystkie te słowa tłumaczy się po 
prostu, jako Kościół. Ale to wszystko nie oznacza, że chrześcijanie 
Rosji nie będący prawosławnymi i etnicznymi Rosjanami powinni 
podlegać dyskryminacji.

W zakończeniu tego rozdziału o miejscu Kościoła Katolickiego 
w strukturze Kościoła Rosji, należy powiedzieć, że istnieje koniecz-
ność bardziej ścisłego powiązania Kościołów Prawosławnego i Ka-
tolickiego w Rosji, w sprawach społecznej nauki Kościoła, a także 
w dziele solidarnego przeciwstawiania się wrogim działaniom sił 
obcych dla wartości i ideałów chrześcijańskich.

4.1. Parafi e i przynależność administracyjna

W roku 1991, Jan Paweł II powołał Administraturę Apostolską dla 
Katolików Łacińskiego Obrządku Europejskiej części Rosji. W ju-
rysdykcji tej Administratury znajduje się również terytorium Obwo-
du Kaliningradzkiego. Na początku rejestrowane były kolejno parafi e 
i inne struktury Kościoła Katolickiego. W dniu 8 sierpnia 1997 roku 
Administrator apostolski abp T. Kondrusiewicz erygował pierwszy 
dekanat zachodni. Objął on całe terytorium Obwodu Kaliningradzkie-
go. Pierwszym dziekanem został naznaczony ks. Jerzy Steckiewicz. 
Natomiast dnia 5 września 1999 roku Abp erygował nową strukturę 
w kościele rosyjskim. Był to Wikariat Biskupi dla Zachodniej części 
Rosji w Kaliningradzie. W tym wikariacie Abp ustanowił dwa deka-
naty, dokładnie tak jak to było przed II wojną światową. Są to dekanat 
Kaliningradzki i Czerniachowsko-Sowietski.

Po niedługim czasie powstały nowe struktury i nominacje w koś-
ciele kaliningradzkim. Abp Kondrusiewicz starał się budować struk-

190 М. Кунцлер, Обновление и преемственность как дар и задача Като-
лической Церкви в России, „Новая Европа”, 2002, № 15, s. 132–133.
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tury organizacyjne na tym terenie, tak jak to było w całym Kościele 
Katolickim. W dniu 10 września 2001 roku podpisał dekret, którego 
celem była ,,organizacja spotkań duszpasterskich, stałej formacji ka-
płanów i sióstr zakonnych (...), także realizacji działalności dusz-
pasterskiej w Zachodnim Regionie Apostolskiej Administratury dla 
Katolików Łacińskiego Obrządku Europejskiej Części Rosji (Obwód 
Kaliningradzki)”191. Biskup ustanowił Radę Duszpasterską w nastę-
pującym składzie:

• Ks. prałat Jerzy Steckiewicz – przewodniczący
• Ks. Genadij Rabihanukajew – sekretarz
• Ks. kanonik Anupras Gauronskas
• Ks. Jerzy Gliński
• Ks. Aleksander Krewski
• O. Waldemar Mackiewicz
• Ks. Andrius Eidintas
• S. Gizela Noki ISSM
• S. Jeremija Stańska CSFM

O. Waldemar Mackiewicz został naznaczony na ojca duchownego 
Regionu, ks. Jerzy Gliński – odpowiedzialny za prowadzenie stałej 
formacji duchownej, a ks. Aleksander Krewski – za duszpasterstwo 
rodzin, międzywyznaniowy dialog i kontakty ze środkami społecz-
nego przekazu. Natomiast s. Jeremia Stańska została odpowiedzial-
ną za katechizację, a s. Gizela Noki za pracę z młodzieżą i ludźmi 
świeckimi na terenie Zachodniego Regionu. 

W roku 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II zmienił administracyjną 
strukturę Kościoła Katolickiego w Rosji. W miejsce administratur 
apostolskich zostały powołane diecezje. W Obwodzie Kaliningradz-
kim struktura się nie zmieniła.

191 Dekret abpa T. Kondrusiewicza 10.09.2001 roku.
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ROZMIESZCZENIE PARAFII (na 1 marca 2006 roku)192

Wikariusz biskupi: ks. Jerzy Steckiewicz

DEKANAT KALININGRADZKI
Dziekan: ks. Anupras Gauronskas
BAGRATIONOWSK (niem. PREUSSISCH EYLAU/pol. PRUSKA 

IŁAWKA)
Parafi a pw. Świętego Bonifacego
BAŁTYJSK (niem. PILLAU/pol.PILAWA)
Parafi a pw. Imienia Najświętszej Marii Panny 
GURIEWSK (niem. NEUHAUSEN)
Punkt duszpasterski
JANTARNYJ (niem. PALMNICKEN)
Parafi a pw. Matki Bożej Miłosierdzia    
KALININGRAD (niem. KONIGSBERG/pol. KRÓLEWIEC)
Parafi a pw. Świętego Adalberta
KALININGRAD
Parafi a pw. Świętej Rodziny
MAMONOWO (niem. HEILIGENBEIL/pol. ŚWIĘTA SIEKIERKA)
Parafi a pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
OTWAŻNOJE (niem. WICKBOLD), powiat guriewski
Parafi a pw. Miłosierdzia Bożego
PIONIERSKIJ (niem. NEUKUHREN)
Parafi a pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
PRIMORSK (niem. FISCHHAUSEN/pol. RYBAKI)
Punkt duszpasterski 
RAZDOLNOJE (niem. SOMMERKRUG), powiat bagrationowski
Parafi a pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

192 Римско-Католическая архиепархия Божией Матери в Москве по 
состоянию на 1 марта 2006 г., Справочник, s. 46–53, 109–111; J. Steckie-
wicz, Polonia kaliningradska – Szkic do portretu, [w:] Obwód Kaliningradzki 
Federacji Rosyjskiej – historia i wspóczesność, red. W. I. Galcow, R. Sudziński, 
Materiały z polsko-rosyjskiej konferencji zorganizowanej przez Wydział Huma-
nistyczny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku w dniu 
3 kwietnia 2003 roku, Włocławek 2004, s. 36–37, 96–98.
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SWIETŁOGORSK (niem. RAUSCHEN)
Parafi a pw. NMP Gwiazdy Morza
SWIETŁYJ (niem. ZIMMERBUDE)
Parafi a pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
ZIELONOGRADZK (niem. CRANZ)
Punkt duszpasterski

CZERNIACHOWSKO-SOWIETSKI DEKANAT
Dziekan: ks. Andrius Eidintas

BOLSZAKOWO (niem. KREUZINGEN), powiat sławski
Parafi a pw. Świętego Jana Chrzciciela
CZERNIACHOWSK (niem. INSTERBURG/pol. WYSTURĆ)
Parafi a pw. Świętego Brunona
GASTELLOWO (niem. GROSS FRIEDRICHSDORF)
Parafi a pw. Świętej Marii
GWARDIEJSK (niem. TAPIAU/pol. TAPIAWA)
Parafi a pw. Świętego Józefa
GUSIEW (niem. GUMBINNEN/pol. GĄBIN)
Parafi a pw. Świętego Apostoła Andrzeja
DOBROWOLSK
Punkt duszpasterski
JASNAJA POLANA (niem. GROSS TRAKEHNEN), powiat nie-

stierowski
Punkt duszpasterski
JASNOJE, powiat sławski
Punkt duszpasterski
KRASNOJE
Punkt duszpasterski
KRASNOZNAMIENSK (niem. LASDENHNEN, OD 1938 HA-

SELBERG) 
Parafi a pw. Świętego Antoniego
LESNOJE
Punkt duszpasterski
LIPKI (niem. LENKIMMEN), powiat ozierski
Parafi a pw. Świętego Marcina
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MOZYR, powiat prawdinski
Punkt duszpasterski
NIEMAN (niem. RAGNIT/pol. RAGNETA)
Parafi a pw. Ducha Świętego 
NIEMANSKOJE
Punkt duszpasterski
NIESTIEROW (niem. EBENRODE)
Parafi a pw. Serca Jezusowego
NOWOSTROJEWO (niem. TREMPEN)
Punkt duszpasterski
OZIERSK (niem. DARKEHMEN, od 1938 ANGERAPP/pol. DAR-

KIEJMY) 
Parafi a Zwiastowania
POLESK (niem. LABIAU/pol. LABIAWA)
Punkt duszpasterski
PRICZAŁY
Punkt duszpasterski
SŁAWSK (niem. HEINRICHWALDE)
Parafi a pw. Świętego Franciszka
SOWIECTK (niem. TILSIT/pol. TYLŻA) 
Parafi a pw. Zmartwychwstania Pańskiego 
WISZNIOWKA, powiat Sławski
Punkt duszpasterski 
ŻYLINO, powiat niemański
Punkt duszpasterski
ZALESIE (niem. LIEBENFELDE), powiat poleski
Parafi a pw. Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej
ZNAMIENSK (niem. WEHLAU/pol. WELAWA)
Punkt duszpasterski
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4.2. Duchowieństwo

Przed rokiem 1991 w Obwodzie Kaliningradzkim nie zamiesz-
kiwał żaden ksiądz katolicki, przed 1985 nie było również nawet 
księdza prawosławnego. Zdarzały się sytuacje, że księża przyjeż-
dżali prywatnie do chorych, na pogrzeby, czy poświęcić groby. 
Dopiero od początku 1991 roku na stałe zamieszkał ks. Anupras 
Gauronskas, a potem od połowy tego roku ks. Jerzy Steckiewicz. 
Na przestrzeni rozważanych przez nas 18 lat liczba duchownych 
pracujących na terenie Obwodu Kaliningradzkiego systematycz-
nie rosła. Do 2009 przybywali duchowni diecezjalni i zakonni. 
Swoją posługę podjęło w sumie na przestrzeni tych lat sześć 
zgromadzeń zakonnych: jezuici, franciszkanie, redemptoryści, 
werbiści, salezjanie i salwatorianie. W tym czasie posługiwało 
w sumie 50 księży, 3 diakonów i 3 braci zakonnych. Przybywa-
ły również siostry zakonne w sumie z czterech zgromadzeń: sio-
stry szensztackie, siostry nazaretanki, siostry katarzynki i siost-
ry obliczanki.

Przedstawiamy księży i ojców według kolejności przybywania 
na teren Obwodu Kaliningradzkiego i pokazujemy datę urodzenia 
i datę świeceń kapłańskich, oraz skąd przybyli, czas pobytu, stano-
wiska i miejsca ich pracy:

 1. Ks. Gauronskas Anupras, (1.07.1938; 16.04.1972) pochodzący 
z diecezji Telsze na Litwie, od 1991 roku, proboszcz w para-
fi ach: Św. Rodziny w Kaliningradzie; Zmartwychwstania Pań-
skiego w Sowietsku do 1997 roku; św. Franciszka w Sławsku 
do 1997 roku; św. Jana Chrzciciela w Bolszakowie; św. Józefa 
w Gwardiejsku do 1992 roku; św. Brunona w Czerniachowsku 
do 1992 roku; św. Andrzeja Apostoła w Gusiewie do 1992 roku; 
św. Antoniego w Krasnoznamiensku do 1997 roku; Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Nesterowie do 1992 roku; od 1994 Naro-
dzenia Matki Bożej w Rozdolnym do 1998 roku; od 2003 roku, 
św. Marcina w Lipkach; od 2003 roku, Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej w Zalesiu; od 1999 roku, dziekan dekanatu Kalinin-
gradzkiego.
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 2. Ks. Steckiewicz Jerzy, (15.10.1954; 12.04.1981) pochodzą-
cy z diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Polsce, od 1991 do 
1992 roku, wikariusz w parafi ach: Św. Rodziny w Kaliningra-
dzie; Zmartwychwstania Pańskiego w Sowietsku; św. Francisz-
ka w Sławsku; św. Jana Chrzciciela w Bolszakowie; św. Józefa 
w Gwardiejsku; św. Brunona w Czerniachowsku; św. Andrzeja 
Apostoła w Gusiewie; św. Antoniego w Krasnoznamiensku; Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Nestorowie. Natomiast od 1992 
roku, proboszcz w parafi ach: św. Wojciecha Adalberta w Kali-
ningradzie; św. Józefa w Gwardiejsku; św. Brunona w Czernia-
chowsku; św. Andrzeja Apostoła w Gusiewie; Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Nestorowie; Wniebowzięcia NMP w Ma-
monowie do 1993 roku i od 1995 do 2001 roku i od 2002 do 
2003 roku; św. św. Piotra i Pawła w Swietłym do 2001 roku; 
Matki Bożej Gwiazdy Morza w Swietłogorsku do 2005 roku; 
MB Nieustającej Pomocy w Pioniersku do 2005; Matki Bożej 
Miłosierdzia w Jantarnym; Narodzenia MB w Rozdolnym, od 
1996 roku do 2001 i od 2002 do 2003 roku; Parafi a Bożego Mi-
łosierdzia w Otważnoje od 1995 do 2006 roku; od 1994 do 2003 
roku parafi a Najświętszego Imienia Maryi w Bałtyjsku – Pra-
ca w Caritas: od 1992 do 1994 roku organizator i dyrektor Ca-
ritas w Kaliningradzie; od 1995 do 2005 roku i od 2006 roku 
prezydent Caritas Zapad dla Kaliningradzkiego Regionu; Kole-
gium Teologiczne św. Tomasza z Akwinu – dziekan Kolegium 
w Kaliningradzie od 1994 do 2005 roku; Region Kaliningradz-
ki: – Regionalny wikary (dziekan dla Obwodu Kaliningradz-
kiego) od 1997 do 1999 roku; wikariusz biskupi dla Zachodniej 
Części Rosji od 1999 roku.

3. Ks. Kuszyński Andrzej SI, (28.05.1943; 23.06.1973) jezuita 
z prowincji Warszawskiej w Polsce, 1991 roku, spędził jesień 
jako duszpasterz w Kaliningradzie. 

4. Ks. Gorgol Stanisław, (20.07.1957; 15.06.1985) pochodzą-
cy z diecezji elbląskiej w Polsce, od 1992 roku, wikariusz 
w Kaliningradzie w parafi i św. Wojciecha Adalberta i Św. Ro-
dziny, od 1993 do 1995 roku proboszcz w parafi i Wniebo-
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wzięcia NMP w Mamonowie i w parafi i Bożego Miłosierdzia 
w Otważnoje. 

 5. O. Kozieł Czesław OFMConv., (3.06.1959; 23.05.1992) fran-
ciszkanin z prowincji Gdańskiej w Polsce, od 1993 roku wika-
riusz w parafi i św. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie; od 
1994 roku, proboszcz parafi i św. Brunona w Czerniachowsku, 
św. Andrzeja Apostoła w Gusiewie, Najświętszego Serca Pan Je-
zusa w Nesterowie i Zwiastowania NMP w Oziorsku. 

 6. O. Mackiewicz Waldemar OFMConv., (16.12.1966; 18.06.1994) 
franciszkanin z prowincji gdańskiej w Polsce, od 1993 roku dia-
kon pomagający w parafi i św. Wojciecha Adalberta w Kalinin-
gradzie, od 1994 roku w parafi i św. Brunona w Czerniachowsku, 
od 1996 do 2006 roku wikariusz w parafi i św. Brunona w Czer-
niachowsku, św. Andrzeja Apostoła w Gusiewie, Najświętszego 
Serca Pan Jezusa w Nesterowie i Zwiastowania NMP w Ozior-
sku. 

 7. O. Bałuk Andrzej CSsR, (8.11.1967; 28.05.1995) redemptory-
sta z Polski pracował w parafi i św. Wojciecha Adalberta w 1994 
roku. 

 8. Ks. Pawletta Romuald, (25.01.1958; 21.05.1985) pochodzący 
z diecezji Freiburg w Niemczech, od 1996 do 1999 i od 2001 do 
2002 roku wikariusz w parafi i św. Wojciecha Adalberta w Kali-
ningradzie; od 1999 do 2001 roku proboszcz parafi i Wniebowzię-
cia NMP w Mamonowie i Narodzenia Matki Bożej w Rozdolno-
je; od 2002 roku zajmujący się organizacją Służby Maltańskiej 
w Kaliningradzie.

 9. Ks. Meinke Johan SVD, (27.03.1932; 8.12.1962) werbista z Nie-
miec, od 1996 do 1998 roku, wikariusz w parafi i Św. Rodziny 
w Kaliningradzie; św. Jana Chrzciciela w Bolszakowie; Matki 
Bożej Trzykroć przedziwnej w Zalesiu; św. Marcina w Lipkach.

10. Ks. Edward Prawdzik SVD, (13.09.1935; 6.04.1963) werbista 
z Niemiec, od 1996 do 2001 roku wikariusz w parafi i św. Wojcie-
cha Adalberta w Kaliningradzie, Narodzenia Matki Bożej w Roz-
dolnoje; od 2001 roku proboszcz parafi i św. Józefa w Gwardiej-
sku, odpowiedzialny za duszpasterstwo Niemców w Obwodzie 
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Kaliningradzkim z ramienia Konferencji Biskupów Niemieckich, 
zaangażowany w działalność charytatywną w Gwardiejsku, Ma-
monowie i innych miejscach regionu.

11. Ks. Eidintas Andrius, (8.09.1972; 8.09.1996) pochodzący z die-
cezji Telsze na Litwie, od 1996 do 1997 roku wikariusz w para-
fi ach; Św. Rodziny w Kaliningradzie, Zmartwychwstania Pań-
skiego w Sowietsku, Św. Ducha w Niemenie, św. Franciszka 
w Sławsku, św. Antoniego w Krasnoznamiensku, św. Jana 
Chrzciciela w Bolszakowie, Matki Bożej Trzykroć przedziw-
nej w Zalesiu; od 1997 roku, proboszczem w parafi ach: Zmar-
twychwstania Pańskiego w Sowietsku, Św. Ducha w Niemenie, 
św. Franciszka w Sławsku, św. Antoniego w Krasnoznamiensku; 
od 1999 roku dziekan dekanatu Sowietsko-Czerniachowskiego.

12. Ks. Krewski Aleksander, (14.12.1969; 27.07.1997) pochodzący 
z diecezji Grodzieńskiej na Białorusi, inkardynowany do die-
cezji Moskiewskiej, od 1997 do 2003 roku, wikariusz parafi i 
św. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie; od 2002 roku pełnią-
cy obowiązku sędziego audytora; od 2003 roku proboszcz w pa-
rafi i Najświętszego Imienia Maryi w Bałtyjsku

13. Ks. Baran Bogdan, (29.11.1962; 24.12.1986) pochodzący z diece-
zji Szczecińsko-Kamieńskiej, przebywał cztery miesiące w 1998 
roku, w parafi i św. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie.

14. Ks. Dariusz Jankiewicz SVD, (6.12.1966; 24.04.1993) werbista 
z Polski, od 1997 do 2001 roku wikariusz w parafi ach: św. Wojcie-
cha Adalberta w Kaliningradzie, św. Piotra i Pawła w Swietłym, 
Matki Bożej Miłosierdzia w Pioniersku, Matki Bożej Gwiazdy 
Morza w Swietłogorsku, św. Józefa w Gwardiejsku, Najświęt-
szego Imienia Maryi w Bałtyjsku. Od 2001 do 2007 roku wika-
riusz parafi i św. Józefa w Gwardiejsku.

15. Ks. Rabihanukajew Genadij, (25.10.1957; 24.05.1999) pocho-
dzący z diecezji Pińskiej na Białorusi, inkardynowany do die-
cezji Moskiewskiej, od 1999 do 2005 roku wikariusz w para-
fi ach: Zmartwychwstania Pańskiego w Sowietsku, Św. Ducha 
w Niemenie, św. Franciszka w Sławsku, św. Antoniego w Kras-
noznamiensku; od 2004 do 2006 roku, wikariusz w parafi i 
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św. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie; od 2006 roku pro-
boszcz w parafi i Wniebowzięcia NPM w Mamonowie i Naro-
dzenia Matki Bożej w Rozdolnoje. 

16. Ks. Majewski Jan, (3.06.1943; 29.05.1999) pochodzący z diece-
zji Łomżyńskiej w Polsce; od 1999 roku wikariusz w parafi ach: 
św. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie, św. Piotra i Pawła 
w Swietłym, Matki Bożej Miłosierdzia w Pioniersku, Matki Bo-
żej Gwiazdy Morza w Swietłogorsku, św. Józefa w Gwardziej-
sku, Najświętszego Imienia Maryi w Bałtyjsku.

17. Ks. Smogurzewski Piotr, (?; 3.06.1999) pochodzący z archidie-
cezji Częstochowskiej, pracował w 2000 roku w parafi i Wniebo-
wzięcia NMP w Mamonowie.

18. Ks. Sewastianowicz Oleg, (18.03.1976; 27.05.2000) pochodzący 
z diecezji Grodzieńskiej na Białorusi, inkardynowany do diecezji 
Moskiewskiej, od 2001 do 2003 roku wikariusz parafi i św. Woj-
ciecha Adalberta w Kaliningradzie i sędzia audytor dla Regionu 
Zachodniego Rosji.

19. Ks. Kuzmienko Rusłan, (27.11.1974; 30.06.2001) pochodzący 
z Wołogdy w Rosji, inkardynowany do diecezji Moskiewskiej; 
w 2001 roku, wikariusz parafi i św. Wojciecha Adalberta w Kali-
ningradzie. 

20. Ks. Galiewski Andrzej SVD, (2.01.1965; 23.04.1998) werbista 
z Polski, od maja do grudnia 2001 roku proboszcz w parafi ach: 
Wniebowzięcia NPM w Mamonowie i Narodzenia Matki Bożej 
w Rozdolnoje.

21. Ks. Gliński Jerzy SDB, (12.01.1956; 15.06.1993) salezjanin 
z prowincji Warszawskiej w Polsce, od 2001 do 2008 roku pro-
boszcz parafi i św. św. Piotra i Pawła w Swietłym.

22. Ks. Idźkowski Robert, (10.01.1968; 29.05.1993) pochodzący 
z diecezji Łomżyńskiej w Polsce; od 2001 do 2005 roku pro-
boszcz w parafi i św. Andrzeja Apostoła w Gusiewie i Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Nesterowie.

23. O. Wierzchowski Ireneusz, OFMConv., (12.01.1974; 1.06.2002) 
franciszkanin z prowincji Warszawskiej w Polsce; od 2002 do 
2008 roku.
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24. O. Riger Alexandro, OFMConv., franciszkanin z prowincji Ar-
gentyńskiej, pracował w Czerniachowsku w parafi i św. Brunona 
w 2002 roku.

25. Ks. Urbanowicz Władysław, (16.09.1948; 4.06.1972) pochodzą-
cy z diecezji ełckiej w Polsce; od 2002 do 2004 roku proboszcz 
w parafi i Wniebowzięcia NMP w Mamonowie; Narodzenia Mat-
ki Bożej w Rozdolnoje i parafi i Bożego Miłosierdzia w Otważ-
noje; od 2006 r. proboszcz parafi i św. Bonifacego w Bagratio-
nowsku i Bożego Miłosierdzia w Otważnoje.

26. Ks. Kaczmarek Tadeusz, (6.11.1958; 20.05.1983) pochodzą-
cy z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej z Polski; od marca do 
września 2003 roku wikariusz parafi i św. Wojciecha Adalber-
ta i dyrektor Caritas Zapad; od 2003 do 2006 roku proboszcz 
w parafi ach Matki Bożej Gwiazdy Morza w Swietłogorsku 
i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pioniersku; od 2008 
roku proboszcz parafi i św. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Swietłym.

27. Ks. Zapała Krzysztof, (31.01.1966; 15.06.1991) pochodzący 
z diecezji kieleckiej w Polsce, od 2003 do 2004 roku dyrektor 
Caritas Zapad i od 2003 do 2005 roku wikariusz parafi i św. Woj-
ciecha Adalberta.

28. Ks. Adamowicz Czesław, (10.09.1947; 11.06.2000) pochodzący 
z diecezji mińskiej na Białorusi, inkardynowany do diecezji mo-
skiewskiej; od 2003 do 2005 roku wikariusz parafi i Św. Rodziny 
w Kaliningradzie, od 2005 do 2009 roku proboszcz parafi i Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Nesterowie.

29. Ks. Surynowicz Siergiej,(13.04.1976; 11.11.2001) pochodzący 
z diecezji witebskiej na Białorusi, inkardynoany do diecezji mo-
skiewskiej; od 2003 do 2005 roku wikariusz parafi i Św. Rodziny 
w Kaliningradzie; od 2005 do 2007 roku wikariusz parafi i Zmar-
twychwstania Pańskiego w Sowietsku.

30. Ks. Zujew Siergiej, (15.03.1969; 10.06.2001) pochodzący z Sankt 
Petersburga, inkardynowany do diecezji moskiewskiej; od 2003 
do 2004 roku, wikariusz parafi i św. Wojciecha Adalberta w Kali-
ningradzie. 
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31. Ks. Perederyj Konstantin, (24.05.1975; 11.06.2000) pochodzą-
cy z Kaliningradu, inkardynowany do diecezji moskiewskiej; 
w 2004 roku, wikariusz parafi i św. Wojciecha Adalberta w Kali-
ningradzie.

32. O. Mancewicz Witalij OFMConv., (4.01.1978; 19.09.2004) fran-
ciszkanin pochodzący z Białorusi, w roku 2005, parafi a św. Bru-
nona Czerniachowsk.

33. Ks. Timaszow Siergiej, (6.11.1966; 23.05.1999) pochodzący 
z Moskwy, inkardynowany do diecezji moskiewskiej w 2005 
roku, wikariusz parafi i św. Wojciecha Adalberta w Kaliningra-
dzie.

34. O. Mikos Ireneusz, OFMConv., (30.01.1968; 24.06.2006) fran-
ciszkanin z prowincji warszawskiej w Polsce; w roku 2005, pa-
rafi a św. Brunona w Czerniachowsku.

35. Ks. Buszujew Michał, (29.01.1967; 29.10.2005) pochodzący 
z Obwodu Niżnogorodzkiego w Rosji, inkardynowany do diece-
zji moskiewskiej; od 1995 roku, wikariusz w parafi i św. Wojcie-
cha Adalberta w Kaliningradzie.

36. Ks. Połosko Aleksej,(14.04.1973; 7.10.2004) pochodzący z die-
cezji saratowskiej w Rosji; od 2005 do 2006 roku wikariusz pa-
rafi i św. Rodziny w Kaliningradzie. 

37. Ks. Prusinowski Janusz, (7.01.1974; 29.05.1999) pochodzący 
z diecezji łomżyńskiej w Polsce; od 2005 roku, proboszcz parafi i 
św. Andrzeja Apostoła w Gusiewie i od 2009 roku proboszcz pa-
rafi i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nesterowie.

38. Ks. Timoszenko Wołodzimierz, (20.02.1972; 23.05.1999) pocho-
dzący z Kaliningradu, inkardynowany do diecezji moskiewskiej; 
od 2005 do 2006 roku, prezydent Caritas Zapad w Kaliningra-
dzie.

39. Ks. Spicyn Witalij, (29.09.1980; 4.06.2006) pochodzący z Ka-
liningradu, inkardynowany do diecezji moskiewskiej; od 2006 
roku, wikariusz parafi i Św. Rodziny w Kaliningradzie.

40. O. Diacu Kristian OFMConv., (23.07.1979; 24.06.2006) fran-
ciszkanin z prowincji w Rumunii; w roku 2006 pracował w para-
fi i św. Brunona w Czerniachowsku.
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41. O. Skakowski Aleksiej OFMConv., (10.06.1981; 24.06.2006) 
franciszkanin pochodzący z Rosji; od 2006 do 2008 roku praco-
wał w parafi i św. Brunona w Czerniachowsku.

42. O. Ruksztełło Grzegorz CSsR, (15.06.1966; 29.05.1993) re-
demptorysta z prowincji warszawskiej w Polsce; od 2006 roku 
proboszcz parafi i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pionier-
sku i Matki Bożej Gwiazdy Morza w Swietłogorsku, od 2006 do 
2008 roku dyrektor domu Caritas Zapad w Kulikowie, od 2007 
roku proboszcz w parafi i św. Andrzeja Apostoła w Zielonograd-
sku.

43. Ks. Sołowiej Aleksander, (6.06.1978; 17.06.2007) pochodzący 
z diecezji grodzieńskiej na Białorusi, inkardynowany do diecezji 
Moskiewskiej; od 2007 do 2008 roku wikariusz parafi i Zmar-
twychwstania Pańskiego w Sowietsku.

44. O. Pawlus Ignacy SDS, (16.09.1943; 14.06.1970) salwatorianin 
z Polskiej Prowincji; od 2006 roku, wikariusz parafi i św. Wojcie-
cha Adalberta w Kaliningradzie i redaktor gazety,,Kaliningradzki 
Katoliczeskij Wiestnik”.

45. Ks. Fidermak Peter, (27.06.1947; 10.06.1973) pochodzący 
z diecezji spiskiej ze Słowacji; od 2008 roku, wikariusz parafi i 
św. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie.

46. O. Kornieluk Piotr OFMConv., (4.02.1970; 17.06.2007) francisz-
kanin pochodzący z Białorusi; od 2008 roku, proboszcz w parafi i 
św. Brunona w Czerniachowsku.

47. O. Swida Dariusz Robert CSsR, (08.04.1963; 16.06.1990) re-
demptorysta z prowincji Warszawskiej w Polsce; od 2008 roku 
wikariusz parafi i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pionier-
sku i dyrektor domu Caritas Zapad w Kulikowie.

48. Ks. Jagodziński Jerzy SVD, (20.04.1955; 26.04.1981) werbista 
z Polski; od 2008 roku wikariusz parafi i św. Józefa w Gwar-
dziejsku i proboszcz parafi i Matki Bożej Bolesnej w Zna-
miensku. 

49. Ks. Erdman Karol, (2.01.1972; 15.06.2002) pochodzący z die-
cezji gdańskiej w Polsce, w 1999 roku, wikariusz w parafi i 
św. Brunona w Czerniachowsku.
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50. Ks. Szajkiewicz Wadim, (7.04.1971; 23.03.1997) pochodzący 
z Moskwy, inkardynowany do diecezji moskiewskiej; od 2009 
roku wikariusz parafi i św. Wojciecha Adalberta w Kaliningra-
dzie.

Na terenie Obwodu Kaliningradzkiego pracowało również trzech 
diakonów:

 1. Diakon Qwirenbach Helmut ze wspólnoty Lumen Christi 
w Niemczech od 1992 do 2007 roku przy parafi i Św. Rodziny 
w Kaliningradzie, oraz bardzo aktywny w działalności charyta-
tywnej na terenie całego Obwodu Kaliningradzkiego.

 2.  Diakon Mackiewicz Waldemar, franciszkanin, przed święce-
niami kapłańskimi pomagał jeden rok w parafi i św. Wojciecha 
Adalberta w Kaliningradzie, a potem w parafi i św. Brunona 
w Czerniachowsku.

 3. Diakon Kędziora Tomasz, z diecezji poznańskiej z Polski, od 
2003 do 2005 roku przy parafi i św. Wojciecha Adalberta w Ka-
liningradzie. 

4.3. Różne formy pracy duszapsterskiej

4.3.1. 1000-lecie męczeńskiej śmierci św.Wojciecha (Adalberta)

W związku z tym, że Obwód Kaliningradzki jest historyczną 
ziemią św. Wojciecha (Adalberta), abp H. Muszyński zaprasza na 
uroczystości Wojciechowe ks. abpa Kondrusiewicza. Ten z kolei 
na te uroczystości i do Europejskiego Komitetu Obchodów 1000-
lecia śmierci św. Wojciecha Adalberta deleguje ks. Jerzego Ste-
ckiewicza193.

Rok 1994 był rokiem rozpoczęcia przygotowań do wielkiego ju-
bileuszu 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha Adalberta. 
,,Ks. abp Tadeuszu Kondrusiewicz specjalnym listem pasterskim 
rozpoczął trzy letni okres przygotowania do obchodów 1000-lecia 
śmierci św. Wojciecha Adalberta. Szczególne znaczenia ma parafi a 

193 Pismo abpa H. Muszyńskiego z dnia 25.11.1992 roku. 
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św. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie w historycznej Sambii. 
Tu okres przygotowania został rozpoczęty w niedzielę, 24 kwietnia 
w Tenkitach, miejscu bardzo starego kultu św. Wojciecha Adalber-
ta. Miejsce to położone jest tam, gdzie rozpoczyna się półwysep 
Bałtyjski dawniej Piławski, gdzie dawno temu wpadała rzeka Pre-
goła do morza Bałtyckiego, koło obecnego Primorska, a historycz-
nych Rybaków.

Uroczystość zgromadziła kaliningradzkich pielgrzymów, któ-
rzy przybyli do Tenkit pod przewodnictwem proboszczów parafi i 
Św. Rodziny i św. Wojciecha Adalberta z Kaliningradu, oraz pod prze-
wodnictwem proboszczów z Mamonowa i Czerniachowska. Przybyli 
również goście z archidiecezji warmińskiej i szczecińskiej. Mszę św. 
koncelebrowało 10 księży. Słowo Boże wygłosił ks. dr Władysław 
Turek z Olsztyna. Uczestniczyło ok. 200 pielgrzymów”194.

Rok 1996 – to rok przygotowań do obchodów jubileuszu ty-
siąclecia od dnia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha Adalberta na 
kaliningradzkiej ziemi. Tradycyjnie już po raz czwarty po woj-
nie w Kaliningradzie ofi cjalnie czczono św. Wojciecha Adalber-
ta. W niedzielę 19 kwietnia, katolicy uczestniczyli w uroczystej 
Mszy św. w kaplicy Nawiedzenia św. Elżbiety. Tam został odczytany 
specjalny list pasterski ks. abpa Kondrusiewicza o św. Wojciechu 
Adalbercie. Arcypasterz podkreślił znaczenie św. Wojciecha Adal-
berta dla współczesnego człowieka, żyjącego zarówno w Europie 
zachodniej, jak i w Rosji w końcu XX wieku. Następnie wierni udali 
się na tradycyjną pielgrzymkę do Tenkit, sambijskiego miejsca kultu 
św. Wojciecha Adalberta. Grupa kilkuset osób przyjechała auto-
busami i swoimi samochodami na brzeg morza Bałtyckiego 
ok. 40 km od Kaliningradu. Tenkity leżą w miejscu, gdzie zaczyna się 
półwysep Bałtyjski (Pilawski), koło miasteczka Primorsk (Rybaki). 
Mszę św. koncelebrowaną odprawili księża pracujący w Kalinin-
gradzie: ks. Anupras Gauronskas i ks. Jerzy Steckiewicz, był także 
o. Augustyn – Benedyktyn z Niemiec, przypomniał on, że św. Woj-
ciech Adalbert był także benedyktynem. Mszę św. koncelebrował 
także ks. Stanisław Janus z Łeby pomagający w duszpasterstwie, 

194 Korespondencja KAI 24.04.1994 roku.
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zwłaszcza wśród Niemców w Obwodzie Kaliningradzkim. Słowo 
Boże wygłosił o. Markieł, zakonnik z kościoła Prawosławnego. 
Przybył z dwoma innymi duchownymi prawosławnymi. Ojciec Mar-
kieł pozdrowił wszystkich zebranych od metropolity Cyryla i od ca-
łego Prawosławnego Kościoła Kaliningradzkiego. Wyraził również 
nadzieję, że na 1000-lecie śmierci św. Wojciecha Adalberta Koś-
ciół Prawosławny będzie w pełni czcił tego apostoła obecnej Zie-
mi Kaliningradzkiej. Wśród wiernych byli również przedstawiciele 
kościoła Ewangelickiego wraz z pastorem Petrem Wittenburgiem. 
Liturgia była przygotowana przez siostry Albertę i Marzenę, naza-
retanki z Kaliningradu. Niemiecki diakon Helmut i siostry szenszta-
ckie przygotowali agapę dla wszystkich uczestników pielgrzymki. 
Na zakończenie została odczytana krótka historia śmierci św. Woj-
ciecha Adalberta195.

Z okazji rocznicy męczeńskiej śmierci św. Wojciecha zorganizo-
wano międzynarodową konferencję, która odbywała się w Kalinin-
gradzie od 28 do 31 października 1996 roku. W konferencji wzięli 
udział uczeni i katoliccy hierarchowie z różnych krańców świata, 
a także prawosławny biskup bałtycki Pantelejmon, oraz przedstawi-
ciele kościoła Ewangelicko-Luterańskiego. Przyjechał także Metro-
polita Gnieźnieński abp Henryk Muszyński – jako kolejny arcybiskup 
z Gniezna – wraz z innymi uczestnikami konferencji pielgrzymował 
do Tenkit196.

Na tę konferencję została przywieziona z Pskowa mała iko-
na przedstawiająca św. Wojciecha Adalberta. Była to propozycja 
wyglądu ikony przysłana przez malarza ikon o. Zenona, mnicha 
prawosławnego. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali kopię 
tej ikony. Abp Muszyński odwiózł ten wizerunek do Watykanu dla 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Papieżowi kaliningradzka ikona bar-
dzo się spodobała. 

Rok 1997 to Rok Milenijny w Rosji, a zwłaszcza dla Obwo-
du Kaliningradzkiego ogłoszony przez abpa T. Kondrusiewicza 

195 Korespondencja KAI 20.04.1996 roku. 
196 Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, s. 102; Е. Стецкевич, 20.03.2003 г., 

Католики в Калининградской области.
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w związku z 1000-leciem śmierci św. Wojciecha Adalberta. Parafi a 
św. Wojciecha Adalberta, która wzięła na siebie zorganizowanie ju-
bileuszu, już od kilu lat prowadzi pewne działania w tym kierunku. 
Stara się o przejęcie ziemi w Tenkitach, w miejscu kultu św. Wojcie-
cha Adalberta, stara się też o pozwolenie postawienia krzyża na hi-
storycznym miejscu w Tenkitach197. Mimo wielu pism kierowanych 
do władz, sprawa ta stoi w miejscu. Istnieją plany budowy otwartej 
kaplicy spotkania w Tenkitach. Kaplica ta powinna być otwarta dla 
wyznawców wszystkich wyznań chrześcijańskich. Stylem powinna 
nawiązywać do gotyckiej przeszłości tej ziemi, jak i prawosławnej 
teraźniejszości. Niestety wszystkie działania czynione w ciągu kilku 
ostatnich lat są bezskuteczne. Najczęściej brak reakcji ze strony de-
cydentów. Powstaje więc pomysł, aby stworzyć organizację nieza-
leżną od Kościoła Katolickiego dla osiągnięcia tych celów. Zostaje 
zarejestrowana Rosyjska Fundacja św. Adalberta w Kaliningradzie. 
Na czele tej fundacji staje ofi cer armii rosyjskiej Aleksander Poca-
łujew, mieszkający w jednostce wojskowej przy Tenkitach. Wydaje 
się, że taka niezależna od kościoła organizacja, chociaż utworzona 
przez parafi ę, będzie mogła więcej uczynić. Czasu, bowiem do uro-
czystości zostaje coraz mniej. W końcu stycznia 1997 roku Fundacja 
zaczyna swoją ofi cjalną działalność. Ks. Jerzy Steckiewicz informu-
je Komitet organizacyjny w Gnieźnie, przygotowujący Europejskie 
Obchody 1000-lecia śmierci św. Wojciecha Adalberta. List zostaje 
wysłany na ręce ks. bp Stanisława Gądeckiego. ,,W dniu 31 stycz-
nia w mieście Bałtyjsk odbyło się pierwsze spotkanie organizacyj-
ne Rosyjskiej Fundacji św. Wojciecha Adalberta. Głównym celem 
spotkania było poinformowanie społeczności o przygotowanych 
obchodach 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha Adalberta 
w dniach od 2 do 4 maja 1997 roku w Kaliningradzie, Tenkitach 
i Bałtyjsku. Była również mowa o wstawieniu wielkiego krzyża sta-
lowego, wykonanego przez ELZAM w Elblągu. Ponadto o wybu-
dowaniu w Tenkitach, w starym miejscu kultu św. Wojciecha Adal-
berta Otwartej Kaplicy Spotkania, dla wiernych różnych wyznań 

197 Krzyż wykonany przez ELZAM w Elblągu, już od lata 1996 roku leży 
w hangarze wojskowym koło Tenkit, w oczekiwaniu na pozwolenie postawienia.
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chrześcijańskich. Taka kaplica miała być wybudowana już w końcu 
XIX wieku, jednak wówczas katolicy nie byli jeszcze gotowi, aby 
modlić się wspólnie z ewangelikami”198. Mamy nadzieję, że ten plan 
uda się zrealizować przy końcu obecnego wieku i tysiąclecia. 

Zostały powołane do życia różne komisje. Będą one odpowie-
dzialne za przygotowanie poszczególnych elementów obchodów ju-
bileuszu Wojciechowego.

W spotkaniu uczestniczyli: Bałtyjski biskup prawosławny Pan-
talejmon, pastor luterański Peter Wittengurg, proboszcz parafi i 
św. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie, szef Fundacji Aleksan-
der Pocałujew, konsul generalny RP Andrzej Rola Janicki, przedsta-
wiciele Władzy Elbląga i Bałtyjska. Także przedstawiciele Władzy 
Obwodu Kaliningradzkiego, historycy, ludzie ze świata kultury, oraz 
liczni dziennikarze. 

Biskup Pantalejmon poinformował, że o przyjęciu św. Wojcie-
cha Adalberta w spis świętych Kościoła Prawosławnego zadecyduje 
Sobór Prawosławny. Posiedzenie decydującej Komisji odbędzie się 
w dniach 18 do 23 lutego 1997 roku199.

Katolicy i protestanci, Kaliningradu mają nadzieję, że św. Woj-
ciech Adalbert zostanie włączony w spis świętych Kościoła Prawo-
sławnego i że te trzy Kościoły będą mogły wspólnie świętować 1000-
lecie Jego śmierci na dawnej pruskiej, a dzisiaj rosyjskiej ziemi200.

Niestety Sobór Prawosławny negatywnie ocenił postać, św. Woj-
ciecha Adalberta201. Odrzucił włączenie go do kanonu świętych 
prawosławnych. Chociaż św. Wojciech Adalbert był kanonizowany 
przed podziałem kościoła na Wschodni i Zachodni202. Od tej chwili 

198 Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, 1999, s. 119.
199 Decyzja pozytywna Kościoła Prawosławnego zmieniłaby kapitalnie sytu-

ację Jubileuszu. Wszystkie działania byłyby łatwiejsze i bardziej wspierane przez 
Władze Państwowe.

200 List do bpa Stanisława Gądeckiego z dnia 1.02.1997 roku. 
201 Nieofi cjalnie dowiedzieliśmy się, że na taką decyzję miała wpływ ne-

gatywna opinia arcybiskupa Sawy z Polski i prawosławnego arcybiskupa Pragi 
z Czech. 

202 Podział Kościoła na Wschodni i Zachodni nastąpił w 1054 roku.
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było wiadomo, że trudno będzie zrealizować wszystkie plany zwią-
zane z 1000-leciem śmierci św. Wojciecha Adalberta na Ziemi Kali-
ningradzkiej.

Wcześniej przygotowany krzyż św. Wojciecha Adalberta miał 
być wstawiony na historycznym miejscu już latem 1996 roku. Ze 
względów proceduralnych nie było to możliwe. Kolejnym termi-
nem był początek marca potem początek kwietnia 1997 roku. Nie-
stety i wówczas, ze względów technicznych krzyża nie postawio-
no. Dopiero w dniu 23 kwietnia 1997 roku udało się postawić krzyż 
w Tenkitach. Chociaż pojawiły się w ostatniej chwili duże proble-
my, to jednak krzyż stanął o godz. 12.41 czasu kaliningradzkiego. 
Było to dokładnie 1000 lat po śmierci Męczennika Prus203. Nowy 
krzyż został postawiony tak, aby nie naruszyć historycznego miej-
sca przeznaczonego na badania archeologiczne. Krzyż ten jest darem 
przedsiębiorstwa ELZAM S.A. z Elbląga. Dyrektorzy, inżynierowie 
i pracownicy krzyż ten wykonali bezpłatnie, ofi arując również stal. 
Krzyż do Tenkit został przywieziony barką staraniem i z fi nansowa-
niem Urzędu Miejskiego w Elblągu204.

Uroczystości Milenijne w Kaliningradzie były podzielone na 
dwie części. Pierwsza to odpust parafi alny św. Wojciecha Adalberta. 
Druga to Europejskie Uroczystości Milenijne w Tenkitach. 

W niedzielę 20 kwietnia w Kaliningradzie odbyty się uroczysto-
ści odpustowe rozpoczynające 1000-lecie misji i śmierci św. Wojcie-
cha Adalberta na Sambii. W tym dniu Uroczystościom odpustowym 
przewodniczy ks. abp T. Kondrusiewicz z Moskwy. Podczas uroczy-
stej Mszy św. w kaplicy Nawiedzenia św. Elżbiety ks. Abp udzielił 
święceń kapłańskich diakonowi Bernardowi Maj z Niemiec, który 
we wspólnocie Lumen Christi przebywa w Kaliningradzie już trzy 
lata: pochodzi on ze zgromadzenia Combonianum205. 

Przy kaplicy Nawiedzenia św. Elżbiety w Kaliningradzie zo-
stał poświęcony krzyż dębowy na pamiątkę św. Wojciechowi Adal-

203 Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, s. 116.
204 Korespondencja KAI z dnia 17.04.1997 roku.
205 Była nadzieja, że ks. Maj zostanie w Kaliningradzie do obsługi katolików 

niemieckich. Niestety władze zakonu wycofały go do Niemiec. 
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bertowi. W uroczystościach wzięli udział liczni goście również 
z zagranicy, zwłaszcza z Niemiec. Przedstawicielem episkopatu 
niemieckiego był ks. prałat Blume, a polskiego ks. Wiesław Wój-
cik TChr. Byt również ks. prałat Schwalke  – kapelan Warmiaków 
w Niemczech. Podczas liturgii ks. Trande dał świadectwo o swo-
jej pracy kapłańskiej w czasie wojny i od razu po jej zakończe-
niu w Królewcu w parafi i św. Jana Chrzciciela, gdzie pracował 
jako wikariusz.

Po południu już tradycyjnie parafi anie i goście udali się do Ten-
kit koło Primorska, tam, gdzie rozpoczyna się Półwysep Bałtyjski 
(Pilawski) na brzeg Morza Bałtyckiego, do tradycyjnego miejsca 
kultu św. Wojciecha Adalberta, około 40 km od Kaliningradu. Tam 
celebrowana była przez abpa Kondrusiewicza Msza św. W imie-
niu kościoła ewangelicko-protestanckiego modlił się pastor Peter 
Wittenburg wraz ze swoimi parafi anami. Następnie odbyła się aga-
pa na brzegu morza. W tych uroczystościach uczestniczyło ponad 
300 osób206.

Głównym wydarzeniem 1997 roku w Obwodzie Kaliningradz-
kim było tysiąclecie śmierci św. Wojciecha Adalberta – patrona kraju 
bursztynowego. Z Bożą opatrznością właśnie 23 kwietnia po połu-
dniu dokładnie tysiąc lat od śmierci męczennika, został postawio-
ny ogromny dziesięciometrowy krzyż nad brzegiem Morza Bałty-
ckiego. Krzyż postawiono w najbardziej prawdopodobnym miejscu, 
w którym stała kaplica wybudowana przez Kanuta I i potem przez 
krzyżaków. W tym miejscu stał również krzyż postawiony przez hra-
binę Wielopolską z Platerów.

W dniach 2–4 maja odbyły się ogólnoeuropejskie jubileuszowe 
uroczystości z udziałem abpa T. Kondrusiewicza, biskupów i in-
nych gości z zagranicy oraz mieszkańców Obwodu Kaliningradz-
kiego207. 

206 Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, 1999, s. 129.
207 Е. Стецкевич, 20.03.2003 г., Католики в Калининградской области; 

«Католическая энциклопедия», s. 80; Tamże, s. 693; „Gazeta Olsztyska”, 
30.03. – 1.04.2001 roku, Msza pod pomnikiem Lenina, s. 11; Е. Стецкевич, Вой-
цех Адальберт, s. 109, 111.
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Uroczystości milenijne w dniu 2 maja 1997 roku miały rozpocząć 
się w starej, odbudowującej się katedrze na wyspie. Niestety w ostat-
niej chwili okazało się, że tam nie mogą się odbywać208.

Wydarzenie to odbyło się w kaplicy Nawiedzenia św. Elżbiety 
w Kaliningradzie. Rozpoczęły się one koncertem w wykonaniu Ob-
wodowej Orkiestry Kameralnej z Kaliningradu. Następnie odbyły się 
modlitwy ekumeniczne i przemówienia uczestników. Ks. abp Kon-
drusiewicz ukazał sytuację religijno-społeczną w tysiąc lat po śmier-
ci św. Wojciecha Adalberta na terenie Rosji, a zwłaszcza Obwodu 
Kaliningradzkiego. Kolejnym mówcą był reprezentujący episkopat 
Litewski ks. bp Antanas Vaičius, po Nim zabrał głos ks. bp Stani-
sław Gądecki z Gniezna, od grobu św. Wojciecha Adalberta. Następ-
nie modlił się i przemawiał pastor Andreas Folkmann, z Magdebur-
ga, przedstawiciel Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Po nim 
ks. rektor Marchio z Halle w Niemczech, następnie referat przeczytał 
i modlił się pastor Peter Wittenburg z Kaliningradu. Potem wszyst-
kich pozdrowił ks. prałat Jan Matějka, jako przedstawiciel Episkopa-
tu Czech. W uroczystościach uczestniczył przedstawiciel Polskiego 
Biskupa Polowego ks. prałat Leszek Kołoniecki i inni księża z Pol-
ski, Niemiec, Litwy i Rosji. Na zakończenie pomodlono się modli-
twą „Ojcze nasz” w pięciu językach. Wszystkie modlitwy odbywały 
się przed nowo napisaną ikoną św. Wojciecha Adalberta209.

Po południu w dniu 2 maja 1997 roku wierni i goście udali się 
autobusami do Tenkit. Tam odbyła się uroczysta Msza św. kon-
celebrowana przez wszystkich biskupów i kapłanów. Po liturgii 
ks. abp Kondrusiewicz i pastor Wittenburg poświęcili nowy krzyż 
św. Wojciecha Adalberta. Wszyscy wierni po kolei podchodzili i ca-
łowali nowy krzyż. 

Po tej uroczystości odbyły się imprezy kulturalne w Tenkitach, 
nad brzegiem szumiącego morza. Młodzież z Bałtyjska przedsta-
wiła inscenizację przybycia przed tysiącem lat misjonarzy i śmierć 
św. Wojciecha Adalberta. Po nich wystąpiły chór dziecięcy, a potem 

208 Е. Стецкевич, Войцех Адальберт, s. 130.
209 Korespondencja KAI z dnia 03.05.1997 roku; Е. Стецкевич, Войцех 

Адальберт, s. 131.
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chór dorosłych z Bałtyjska oraz dwie orkiestry. Uroczystość zakoń-
czyła się, gdy słońce zachodziło już za morze210.

W czerwcu 1997 roku przedstawiciele Kościoła Katolickiego, 
Prawosławnego i Ewangelicznego udali się na pielgrzymkę do Gnie-
zna (w Polsce) do grobu św. Wojciecha Adalberta. Tutaj przybył też 
papież Jan Paweł II, głowa Kościoła Katolickiego, który odprawił 
uroczystą liturgię i poświęcił obraz świętego namalowany w X wie-
ku przez prawosławnego malarza o. Zenona211.

4.3.2. Kościół prawosławny wobec kultu św. Wojciecha 
          w Kaliningradzie

W sobotę 29 kwietnia 1995 roku wieczorem ks. abp T. Kondru-
siewicz spotkał się z abpem prawosławnym Cyrylem – Metropolitą 
Smoleńsko-Kaliningradzkim. Rozmawiano na temat św. Wojciecha 
Adalberta i jego znaczenia dla Obwodu Kaliningradzkiego. Szcze-
gólnie zwrócono uwagę na chęć Rosyjskiego Kościoła Prawosław-
nego włączenia św. Wojciecha Adalberta do kalendarza świętych 
prawosławnych. Mówiono o pojednawczej i ekumenicznej roli 
św. Wojciecha Adalberta. Ks. abp T. Kondrusiewicz zaproponował 
aktywny udział we wspólnym Międzynarodowym Sympozjum Na-
ukowym o św. Wojciechu Adalbercie, które odbędzie się w Kalinin-
gradzie jesienią 1996 roku. Metropolita Cyryl z radością przystał na 
tę propozycję212.

Rozpoczęły się bardzo intensywne przygotowania do jubileuszu 
i rekonstrukcji krzyża św. Wojciecha Adalberta w Tenkitach. Gdy 
parafi a natrafi a na trudności w sprawach pozwoleń na uroczystości 
i wstawienie krzyża, zostaje powołana fundacja św. Wojciecha Adal-
berta. Na jej czele staje ofi cer Aleksander Pocałujew. Taka organiza-
cja nie kojarzona bezpośrednio z parafi ą katolicką ma większe moż-
liwości działania, jest też bardziej bezpieczna dla władz i prasy. 

210 Korespondencja KAI z dnia 3.05.1997 roku. 
211 «Католическая энциклопедия», s. 80; Е. Стецкевич, Войцех Адаль-

берт, s. 104–105.
212 Korespondencja KAI 30.05.1995 roku.
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W gazecie „Kaliningradzka Prawda” z 19 lutego 1997 roku po-
jawiła się informacja o tym, że odbyło się pierwsze zebranie komi-
tetu organizacyjnego powołanego z inicjatywy Rosyjskiej Funda-
cji im. św. Adalberta na temat działań związanych z 1000-leciem 
męczeńskiej śmierci św. Wojciecha Adalberta. Na zebraniu obecni 
byli przedstawiciele różnych wyznań: prawosławny biskup bałty-
cki Pantelejmon, proboszcz parafi i rzymskokatolickiej ksiądz Jerzy 
Steckiewicz, pastor kościoła luterańskiego Wittenberg, grupa osób 
świeckich łącznie z merem Bałtyjska, Aleksandrem Kuzniecowym, 
przedstawiciele polskiego konsulatu i goście z Elbląga. Wszyscy oni 
dyskutowali nad problemem upamiętnienia postaci św. Wojciecha 
w miasteczku Tenkitten (obecnie Bieriegowoje), dokąd udadzą się 
pielgrzymi i religijno-świeckie organizacje biorący udział w obcho-
dach wiosną 1997 roku.

Proboszcz parafi i rzymskokatolickiej św. Adalberta, ks. Jerzy 
Steckiewicz miał wielką nadzieję, że Rosyjski Kościół Prawosławny 
uzna św. Adalberta za swojego świętego, co zbliżyłoby bratnie koś-
cioły – Prawosławny i Rzymskokatolicki. „Wcześniej tylko Kościół 
Zachodni zajmował się przygotowaniami do obchodów 1000-lecia 
św. Adalberta. – A teraz, kiedy na terytorium obwodu istnieją różne 
wyznania, wielu doszło do wniosku, że stanie się to ogólno-chrześ-
cijańskim świętem. Przypominamy słowa św. Adalberta, które wy-
powiedział wstąpiwszy na tę ziemię. Kiedy go zapytano: kim jes-
teś? – On odpowiedział – jestem Słowianinem. Są informacje, że 
odprawił liturgię w języku słowiańskim. Dlatego można mieć na-
dzieję, że przyjmie go też Prawosławna Cerkiew, że będzie uznany 
na kaliningradzkiej ziemi”.

A oto opinia bałtyckiego biskupa Pantalejmona: „Są święci Koś-
cioła Prawosławnego, którzy są świętymi Kościoła Zachodniego. 
Tak samo jak święci Wschodniego – Zachodniego. W tym jednym 
kierunku można by rozpatrywać i 1000-lecie męczennika Adalber-
ta. Jednak kiedy przed Świętą Komisją do Spraw Kanonizacji Pa-
triarchatu Moskiewskiego było postawione pytanie o wyniesienie 
(nie kanonizację, chociaż do niej doszło) jego imienia do dyptyku 
świętych kalendarza cerkiewnego (ru. Światcy), zrodziło się wiele 
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pytań. Bratnie Kościoły Prawosławne nie odnoszą się jednoznacznie 
do tego problemu. Wielu poważnych uczonych-historyków pracu-
je nad wyjaśnieniem całej sytuacji, jako że istnieją dwaj Adalberci. 
Jeden – męczennik, drugi – okrutny prześladowca obrzędu wschod-
niego i prawosławnych chrześcijan. Dlatego Święta Komisja propo-
nowała, aby powołać instytucję, która przestudiuje życie i jednego 
i drugiego, aby, jeśli taka jest wola Ducha Świętego, imię Adalberta 
dopełniło grono naszych Świętych. To byłby krok ku zjednoczeniu 
Wszechświatowego Kościoła. Jednak na tej drodze jest wiele prze-
szkód. Komisja uważała, żeby badania naukowe prowadzić bardzo 
ostrożnie i skrupulatnie. Ta praca trwa nadal. Na razie komisja nie 
proponuje synodowi Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wyno-
szenia i kanonizowania męczennika Adalberta, ponieważ problem 
znany jest na całym świecie i ma związek z wzajemnymi stosunkami 
między kościołami. Wygląda na to, że ten temat zostanie poruszony 
podczas Soboru Archijerejskiego Rosyjskiego Kościoła Prawosław-
nego już w najbliższych dniach. Otrzymałem informację od bisku-
pa ordynariusza mówiącą o tym, że Święta Komisja potwierdza, iż 
są określone wątpliwości natury historycznej dotyczące osoby mę-
czennika Adalberta. Niektóre prawosławne kościoły z Moraw, odno-
szące się wcześniej do niego negatywnie, teraz oceniają jego osobę 
pozytywnie”. 

Niestety, w tej wypowiedzi biskup Pantalejmon pozwolił sobie 
na nietaktowny komentarz w stosunku do Kościoła katolickiego, 
niesprawiedliwie nazywając katolickiego świętego Adalberta Mag-
deburskiego (zm. w 981 roku) „okrutnym prześladowcą obrządku 
wschodniego i Kościoła prawosławnego”213.

Pytanie, czy Prawosławna Cerkiew uzna św. Wojciecha Adalber-
ta za swojego świętego, zawisło w próżni. Bp Pantalejmon omawia-
jąc ten temat zakończył po świecku: „W historii nic nie ginie. Imię 
św. Adalberta istnieje już tysiąc lat i zachodni bracia-chrześcijanie 
modlą się i wzywają jego pomocy. Dlatego chciałbym tutaj, w Ob-
wodzie Kaliningradzkim, prace przygotowawcze prowadzone do 
świętowania na jego cześć, rozpatrywać jako przyjazny gest ze stro-

213 Archiwum własne, Ks. Jerzy Steckiewicz.
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ny bratnich chrześcijan w kierunku wzajemnego zrozumienia. Tym 
bardziej, że chrześcijanie-katolicy Obwodu Kaliningradzkiego są 
naszymi obywatelami. Razem z nimi cierpieliśmy za świętą wiarę 
w czasach totalitaryzmu i ateizmu.

Pozytywny jest również fakt, że tutejsze wspólnoty katolickie, 
uwzględniając kalendarz prawosławny związany z postem wielka-
nocnym, dostosowały świętowanie do okresu powielkanocnego.

Wiemy, że męczennik Adalbert uważany jest za orędownika nowej 
Europy, dlatego w interesie prawosławnych chrześcijan zalecałbym, 
aby zwrócić uwagę nie tylko na święto św. Adalberta, ale i na pro-
pagowanie pokoju i dobrych stosunków między narodami, na dema-
skowanie tych, którzy pochwalają dążenie do zbrojeń. Nowa Europa 
powinna istnieć bez NATO, bez jego rozszerzania. Tak chce Bóg, tak 
chce Rosja. Wtedy i święto nie będzie okryte tajemnicą”214.

Jak więc widzimy, bp bałtycki Pantalejmon utożsamia tutaj wolę 
Rosji z wolą Boga, łącząc problemy duchowo-religijne z interesa-
mi Rosji pod pozorem walki o pokój. Jeśli państwo rosyjskie nie ma 
życzenia ufać organizacji NATO, a NATO (i niewielkie państwa cen-
tralno-wschodniej Europy dążą do wstąpienia do tego bloku, na któ-
re Rosja nie chce tracić wpływu) nie ufa Rosji, to jak to się przekła-
da na wzajemne stosunki między chrześcijanami. Czyżby nieufność, 
a nawet wrogość między państwami (jak to często było w historii 
i niestety, będzie do końca świata), powinna stać się powodem do 
takich stosunków między wierzącymi chrześcijanami lub powodem 
do propagandy politycznych interesów jednego z państw, (chociaż 
i pod wiarygodnym pretekstem) w czasie rozwiązywania duchowo-
religijnych kwestii.

W tymże numerze „Kaliningradzkiej Prawdy” z 19 lutego na pole-
cenie walnego zebrania uczonych Bałtyckiego Wydziału MSAN wy-
stąpili: Aleksander Żenatow – członek akademii, prezes Bałtyckiego 
Wydziału Międzynarodowej Słowiańskiej Akademii Nauk i Aleksiej 
Dymitrowski – profesor akademii. Tytuł ich artykułu: „Adalbert nie 
zasługuje być naszym orędownikiem”. Wiedza tych uczonych na te-

214 „Калининградская правда”, Борис Нисневич, Станет ли Балтийск 
городом паломничества?, s. 7.
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mat kościelno-religijnych kwestii jest po prostu żenująca. Na pod-
stawie ich słów Wojciech Adalbert był ochrzczony według obrządku 
bizantyjskiego. Oczywiście w Czechach istniał obrzęd wschodni, 
ale nie bizantyjski, a różniący się od niego obrzęd słowiański. Dalej 
dwaj eksperci przekonują, że Wojciech „przechrzcił się na obrzęd ła-
ciński”. Jeśli nawet w tamtych czasach po rozłamie jednolitego Koś-
cioła na Zachodni i Wschodni nie było wymagane przechrzczenie się 
przy przejściu z prawosławia na katolicyzm, to tym bardziej w czasie 
jedności Kościoła (do 1054 roku) przejście z jednego obrzędu na 
inny nie wymagało drugiego chrztu. Żenatow i Dymitrowski z prze-
konaniem mówią o zmianie przez św. Adalberta obrzędu wschod-
niego na łaciński. Jeśli podobna zmiana miała miejsce, chociaż nie 
można tego stwierdzić, to nie ma w tym żadnej herezji.

Co należy pokreślić, Aleksander Żenatow i Aleksiej Dymitrow-
ski ogłosili św. Wojciecha przeciwnikiem prawosławia. Jak widzi-
my, rozłam w Kościele, w szczególnym pojmowaniu tych mądrych 
autorów, nastąpił jakby wcześniej niż w 1054 roku215. Autorzy przy-
toczyli cytat z materiałów źródłowych z końca XV wieku mówią-
cy o tym, że św. Adalbert na byłych ziemiach wielkomorawskich, 
jakoby „zniszczył prawdziwą wiarę i piśmiennictwo słowiańskie, 
odrzucił i zaprowadził łacińskie, spalił obrazy prawdziwej wiary, bi-
skupów i duchownych, jednych zabił, drugich – wygnał”.

Autor wspomnianego tekstu, Pskowski, był słabo świadomy tego, 
że św. Wojciech Adalbert żył jeszcze w czasach duchowej jedności 
zachodnich i wschodnich chrześcijan. Jego pamfl et stał się źródłem 
upolitycznienia i uprzedzeń, które zrodziły nienawiść do infl an-
ckich krzyżowców, na sztandarach, których był umieszczony obraz 
św. Wojciecha Adalberta216.

A. Żenatow i A. Piotrowski poruszyli też problem ekumenizmu, 
który ich zdaniem, może doprowadzić RPC do kryzysu. Uczeni mę-
żowie uważają, że nieodłączną, prawie etniczną rosyjską cechą jest 

215 „Калининградская правда”, А. Женатов, А. Дмитровский, Адальберт 
нам в покровители не годится, s. 7

216 «Католическая энциклопедия», s. 80; „Калининградская правда”, A. Же-
натов, А. Дмитровский, Адальберт нам в покровители не годится, s. 7. 
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nietolerancja w stosunku do chrześcijan nieprawosławnych wyznań, 
chociaż oni nazwali to inaczej – „przeciwdziałaniem wszystkim for-
mom innowierczych zamachów”. Przecież ekumenizm to dobrowol-
ny międzywyznaniowy dialog w celu osiągnięcia podobnych celów, 
wzajemnego zrozumienia w rozwiązywaniu problemów. W czym 
w takim razie autorzy upatrują zagrożenia rosyjskiej – prawosławnej 
duchowości? Może pod pojęciem duchowości rozumieją wielowie-
kową tradycję państwowej rosyjskiej nietolerancji i nihilizmu w sto-
sunku do katolicyzmu217.

W „Kaliningradzkiej Prawdzie” pojawił się artykuł pod tytu-
łem „Post factum”. Jego autor, prawosławny duchowny Georgij 
Biriukow, postanowił przedstawić swój stosunek do św. Wojcie-
cha Adalberta Praskiego, a także poruszył inne tematy. Na począt-
ku o. Georgij wysunął zarzuty pod adresem Kościoła łacińskiego 
z przełomu XI i XII wieku (w tym okresie do rozłamu w Kościele 
w 1054 roku). Według jego słów Kościół łaciński stał się mario-
netką w rękach włoskich feudałów i niemieckiego imperatora. Du-
chowny G. Biriukow nazwał tragicznym rozłam jedności Kościo-
ła w 1054 roku, a ostatecznie schizma między Stolicą Apostolską 
(Rzymem) i Wschodem (patriarchami wschodnimi) miała miejsce 
w 1204 roku. W latach 1054–1204 stopniowo, ale nierównomiernie 
pogarszały się stosunki między Kościołem Rzymskim i Cerkwią – 
wschodnimi patriarchatami, co jak uważa autor było „niewątpli-
wym dobrem” dla patriarchatu Konstantynopola, który został odłą-
czony od Stolicy Apostolskiej i nie pogrążył się w grzechu tak jak 
Kościół łaciński. I tak oto zapewne zaczynały się podziały w Koś-
ciele, kiedy z powodu słabości lub braku braterskiej miłości nie 
szanował takich wartości jak jedność chrześcijan. Etniczna, obrzę-
dowa i polityczna stronniczość oraz interesy własne stają się waż-
niejsze dla schizmatyków. 

Następnie batiuszka wyraził swój stosunek do św. Adalberta 
Magdeburskiego informując, że bp Pantelejmon „sprawiedliwie 
nazwał go prześladowcą prawosławnej wiary”, a od siebie dodał, 

217 „Калининградская правда”, А. Женатов, А. Дмитровский, Адальберт 
нам в покровители не годится, s. 7 
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że Adalbert Magdeburski jest „wielkim specjalistą od poniża-
nia Słowian”218. 

Jakie dowody obwiniające świętego mógł posiadać Biriukow? 
Był on pierwszym biskupem obrzędu łacińskiego na Rusi Kijow-
skiej (na prośbę rosyjskiej księżnej Olgi św. Adalbert Magdeburski 
przebywał na Rusi w latach 961–962), Niemcem i misjonarzem. 
Te fakty wystarczyły o. Georgijemu, aby okazać wielką niechęć do 
arcybiskupa219.

I oto batiuszka Georgij skierował zarzuty pod adresem św. Woj-
ciecha Adalberta. Do nieuzasadnionych wymysłów Georgija Briuko-
wa należy zaliczyć, po pierwsze – stwierdzenie, jakoby św. Wojciech 
„służył niemieckiemu imperatorowi, a nie Boskiemu Carowi”. Świę-
ty miał służyć wrogom swojego narodu, pomagając im podporząd-
kować swoją Ojczyznę obcemu rządowi. Po drugie – do pogańskich 
Prus, zgodnie ze słowami G. Biriukowa, św. Wojciech Adalbert skie-
rować się miał z rozkazu niemieckiego imperatora.

O. Georgij nie potrzebował wiele, aby obwinić za to wszystko 
św. Wojciecha Adalberta. Wystarczyło, że dłuższy czas przebywał 
on na obczyźnie i pobierał nauki u Magdeburskiego abpa Adalber-
ta (gdzie według słów G. Biriukowa Wojciech Adalbert został zom-
birowany), a także to, że na cześć św. Adalberta Magdeburskiego 
(o. Georgij i biskup Pantelejmon nazwali go „prześladowcą pra-
wosławia”) św. Wojciech przyjął jako drugie niesłowiańskie imię – 
Adalbert220. To, że Kościół był wówczas jednolity, dla o. Georgija 
nie ma znaczenia. Nie ma też dla niego znaczenia i to, że św. Woj-
ciech był kanonizowany w 999 roku – jeszcze przed dramatycznym 
rozłamem Kościoła na Zachodni i Wschodni. Tego, że św. Wojcie-
cha czczono na Rusi Kijowskiej, batiuszka Georgij na pewno nie 
wie. Jeszcze kijowski książę Izasław podarował Katedrze Gnieź-
nieńskiej paliusz, który został złożony w grobowcu św. Wojciecha 
Adalberta. Do Rzymu, w celu poświęcenia, zawiózł go syn Izasła-

218 „Калининградская правда”, Г. Бирюков, «Post factum».
219 «Католическая энциклопедия», s. 80; „Калининградская правда”, 

Г. Бирюков, «Post factum». 
220 „Калининградская правда”, Г. Бирюков, «Post factum». 
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wa – Światopełk. Imię św. Wojciecha Adalberta spotyka się w ro-
syjskim modlitewniku z XIII wieku, a w chronografi i z XVI wieku 
(zachodnio-rosyjskie wydawnictwo) przytoczone jest obszerne opo-
wiadanie wysławiające św. Wojciecha Adalberta221.

Pod koniec artykułu o. Georgij Biriukow przedstawił swój poli-
tyczny światopogląd, który potwierdza teorią: „Moskwa – III Rzym”. 
Całe zło (do którego wg Biriukowa zalicza się: ONZ, NATO, świato-
we prawosławie, ruch ekumeniczny, papież jakoby zależny od świa-
towego zarządzania itd. itp.) ruszyło przeciw Rosji, która przeciw-
stawia się im w tworzeniu zrzeszonego Kościoła (jednej religii) pod 
władzą antychrysta222. Nacisk na światowy Kościół ze strony moż-
nych tego świata zauważało się nierzadko i wszędzie na przestrze-
ni całej historii. Jednak to nie daje prawa, aby wkładać do jednego 
worka subiektywne poglądy polityczne razem z duchowo-religij-
nymi, a tym bardziej przypisywać charakter mesjanistyczny swo-
jemu państwu. 

Okazało się, że na wiosennym synodzie prawosławnym zostanie 
podjęta decyzja o tym, czy św. Wojciech Adalbert może być uzna-
wany za świętego prawosławnego. Zapowiadano, że synod zasięgnie 
opinię u prawosławnego biskupa w Pradze i w Warszawie. Ks. Jerzy 
Steckiewicz, wraz z biskupem Władysławem Miziołkiem, dwukrot-
nie odwiedzał abpa Bazylego – metropolitę Warszawskiego Kościo-
ła Prawosławnego w Polsce. Metropolicie dostarczono literaturę na 
temat św. Wojciecha Adalberta. Abp Bazyli pozytywnie wypowiadał 
się na temat tego świętego.

Później nieofi cjalnie otrzymaliśmy informację, że do Synodu do-
tarły z Pragi i z Warszawy negatywne opinie o św. Wojciechu. Powie-
dziano nam, że opinia z Warszawy nie pochodziła od abp Bazylego.

Od tego czasu zauważa się radykalną zmianę w traktowaniu po-
staci św. Wojciecha Adalberta przez środowiska prawosławne. To 
właśnie wywołało lawinę wyżej przedstawionych tekstów. Rezulta-
tem tego było to, że Kościół prawosławny nie włączył się w obchody 
1000-lecia śmierci św. Wojciecha Adalberta.

221 «Католическая энциклопедия», s. 80. 
222 „Калининградская правда”, Г. Бирюков, «Post factum». 
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Jako ciekawostkę można dodać, że hierarchowie prawosławni 
czasami publicznie wypowiadali się, że najpierw był jeden Kościół 
prawosławny, od którego oddzielił się Kościół katolicki. Zgodnie 
z taką logiką św. Wojciech Adalbert jest tylko świętym prawosław-
nym, był bowiem kanonizowany 55 lat przed podziałem chrześci-
jaństwa. Nawet zwrócenie uwagi na takie przedstawianie historii 
spowodowało, że św. Wojciech Adalbert nie znalazł się w kanonie 
świętych prawosławnych.

4.3.3. Działalność charytatywna

W grudniu 1993 roku w Kaliningradzie została zarejestrowana 
charytatywna organizacja katolicka Caritas – Zachód, ponieważ wie-
le osób potrzebowało pomocy humanitarnej. Przy Caritasie utwo-
rzono bezpłatną aptekę i bezpłatną stołówkę dla najbiedniejszych. 
Organizacja charytatywna zaczęła także wydawać paczki świątecz-
ne, odzież i produkty spożywcze223.

Pierwszy transport z pomocą humanitarną przybył z Olsztyna 
do Kaliningradu w styczniu 1991 roku. Zorganizował go dyrektor 
Caritas diecezji olsztyńskiej ks. Bronisław Siekierski. W transpor-
cie tym były: cukier, mydło, herbata, cukierki i inne produkty na 
sumę 17 milionów złotych. Od 1991 roku do kwietnia 1993 roku do-
tarło osiem takich transportów. Caritas pomaga chorym. Pani Alina 
Stęplewska z Olsztyna zbierała recepty od chorych potrzebujących 
drogich lub brakujących w kaliningradzkich aptekach lekarstw, zdo-
bywała na Zachodzie te medykamenty i przywoziła do Kaliningradu. 
Wiele osób bardzo dobrze wspomina panią Alinę i Caritas – „instru-
ment Boskiej miłości”224.

Caritas działa poprzez Centrum Katolickie. W ramach pomo-
cy humanitarnej na początku 1993 roku na Caritas przyszło około 

223 «Католическая энциклопедия», s. 692; Е. Стецкевич, 20.03.2003 г., 
Католики в Калининградской области; „Gazeta Olsztyńska”, 29.04. – 3.05. 
1994 roku, Ważny jest człowiek, s. 3. 

224 „Калининградская правда”, 08.04.1993 г., Н. Боровская, «Каритас» – 
милосердие.
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140 ton artykułów z Niemiec. Odzież, obuwie, produkty żywnościo-
we – wszystko zostało przekazane na domy starców, szpitale, domy 
dziecka. Medykamenty, dostarczane do Centrum Katolickiego są 
przekazywane do ośrodków leczniczych.

Caritas współpracuje z Radą Rodzin Wielodzietnych i z wydzia-
łem pomocy społecznej Obwodu. Wspiera też Radę do Spraw Mi-
gracji. Przesiedleńcom i uchodźcom przekazuje meble oraz pościel. 
W wielu rejonach Obwodu powstały punkty rozdzielania pomocy 
humanitarnej. Ani jedna paczka zebrana za granicą nie trafi ła w nie-
powołane ręce225.

W Czerniachowsku zaczyna funkcjonować stołówka dla bied-
nych. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa kilku podmiotów. W dniu 
22 czerwca 1994 roku została podpisana umowa o współpracy i pro-
wadzeniu stołówki przez: Caritas Zapad w Kaliningradzie, Admi-
nistrację miasta Czerniachowska, parafi ę Kościoła prawosławnego 
i parafi ę św. Brunona, kościoła katolickiego. Miasto dało pomiesz-
czenie bezpłatnie w dobrym miejscu, w dawnym barze. Parafi a pra-
wosławna bierze na siebie opłatę pracowników, a parafi a katolic-
ka – opłatę utrzymania stołówki i zdobywania produktów żyw-
nościowych. Caritas Zapad dostarcza również produkty żywnoś-
ciowe. Z czasem stołówka została doposażona w miękkie meb-
le, telewizor i inne. Zaczyna funkcjonować również jako klub 
dla ludzi starszych. Ze stołówki – klubu codziennie korzysta 
około 100 osób. 

Caritas Zapad wraz z telewizją TV Kaliningrad i TV Premier zor-
ganizowały wyjazd dzieci do Sopotu na Dzień Dziecka, 1 czerwca 
1995 roku. Tam w Operze Leśnej odbyła się kolejna impreza orga-
nizowana przez Diecezję Gdańską dla dzieci Trójmiasta. Na scenie 
wystąpiły również dzieci Kaliningradu. Organizacją tego przed-
sięwzięcia zajął się dyrektor Caritas Zapad Wita Ram. Natomiast 
w dniu 3 czerwca Caritas w Kaliningradzie zorganizował na terenie 
kompleksu sportowego Baltika Dzień Dziecka dla biednych dzie-

225 „Калининградская правда”, 6.02.1993 г., А. Недбаева, «Каритас» – 
любовь к ближнему.
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ci z naszego miasta. Włączyła się w to dzieło administracja mias-
ta – Cerkiew i telewizje kaliningradzkie. W imprezie brało udział 
ok. 1000 dzieci226.

Lato 1997 roku było tragiczne dla mieszkańców Dolnego Śląska, 
sąsiedniej Polski. W sierpniu były tam niespotykane wcześniej po-
wodzie. Katolicy Kaliningradu, którzy do tej pory często korzystali 
z pomocy humanitarnej z Niemiec i Polski, zaproponowali pomoc 
Polakom dotkniętym powodzią. ,,Rosyjski Kościół prawosławny 
i Caritas Kaliningrad wraz z parafi ami katolickimi zorganizowały 
pomoc dla powodzian w Polsce. Biskup Pantalejmon i ks. Jerzy Ste-
ckiewicz wystosowali odezwę do mieszkańców Obwodu Kalinin-
gradzkiego w sprawie pomocy dla mieszkańców Opola. Wszystkie 
środki społecznego przekazu wzięły udział w tej akcji. Caritas Kali-
ningrad przyjmował: buty gumowe, rękawice przemysłowe, łopaty, 
wiadra i inne dary. Wielu przynosiło pieniądze i takie rzeczy jak np. 
bieliznę pościelową, odzież, koce (...). Zgłaszali się również ludzie, 
którzy byli gotowi zabrać do swoich domów w Kaliningradzie na 
dłuższy czas tych, którzy stracili swoje domy w wyniku powodzi. 
Byli również chętni, aby przyjąć dzieci z rodzin powodzian. W pa-
rafi ach katolickich zbierano specjalne ofi ary na ten cel. Często było 
widać, że biedni ludzie przynosili pokaźnie kwoty pieniędzy. Wolon-
tariusze Caritas zbierali również ofi ary w swoich rejonach zamiesz-
kania. Do akcji włączyło się kilka fi rm i sklepów. Zebrana pomoc 
została zawieziona do Caritasu w Opolu”227.

Dnia 10 kwietnia 1997 roku w Kaliningradzie Caritas Zapad zor-
ganizował spotkanie dla ludzi bezdomnych. Spotkanie to odbyło się 
w auli jednego ze szpitali kaliningradzkich. Przybyli liczni bezdom-
ni z całego miasta, którzy często korzystają z pomocy Caritas. Głów-
nym punktem programu był koncert kaliningradzkiego trio państwa 
Grzybowskich. W trakcie spotkania bezdomni mówili, że do tej pory 
wszyscy, którzy starali się im pomóc, dawali im odzież albo chleb. 
Dzisiaj poczuli się zupełnie inaczej, zauważyli swoją wartość, skoro 
tylko dla nich dał wspaniały koncert najsławniejszy zespół Kalinin-

226 Archiwum własne, ks. J. Steckiewicz 1.06.1995 roku.
227 Korespondencja KAI z dnia 24.08.1997 roku.
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gradu. Po koncercie był skromny poczęstunek. Następnie wolontariu-
sze Caritas będący prawnikami udzielali różnych porad bezdomnym, 
a ci będący fryzjerami strzygli włosy bezdomnym Kaliningradu.

W Domu Twórczości w Kaliningradzie w dniu 10 kwietnia 2000 
roku odbyło się otwarcie wystawy artystów imigrantów i przesied-
leńców. Organizatorem wystawy była Caritas Zapad w Kaliningra-
dzie. Odpowiedzialna za służbę migracji Swietłana Pietrowa, która 
sama przesiedliła się z rodziną z Czeczeni, przez prawie rok zbie-
rała obrazy, gobeliny, ceramikę i inne dzieła sztuki, kontaktując się 
i pomagając imigrantom i przesiedleńcom. W otwarciu wystawy 
uczestniczyli przedstawiciele administracji Obwodu, miasta i bar-
dzo licznie przedstawiciele kultury i środków społecznego przekazu 
Kaliningradu. Otwarcia wystawy dokonał prezydent Caritas Zapad 
ks. Jerzy Steckiewicz. Wielu ludzi uważa, że przesiedleńcy to gor-
sza kategoria ludzi. Ta wystawa pokazała, że przesiedleńcy i imi-
granci to często bardzo zdolni, inteligentni i dobrze wykształceni 
ludzie, którzy mogą wnieść wiele bogactwa duchowego i kultural-
nego do społeczności, w której znaleźli się nie z własnej woli. Arty-
ści z wdzięcznością zauważyli, że Caritas to pierwsza organizacja, 
która zaproponowała im nie tylko odzież, chleb powszedni czy po-
moc w załatwieniu różnych dokumentów, lecz pomogła zaprezento-
wać w tak ważnej galerii miasta ich twórczość, jak mówili: „krzyk 
duszy, który do tej pory nie był słyszany”228.

228 Korespondencja KAI 10.04.2000 roku.
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Zakończenie

Obwód Kaliningradzki pod bardzo wieloma względami odróżnia 
się od innych regionów Związku Radzieckiego i obecnej Rosji. 

Głównym powodem jest istotna zmiana granic po II wojnie światowej. 
Tu na pierwszy plan wysuwa się dla Rosji obca historyczno-kulturalna 
i religijna spuścizna i demografi a Obwodu Kaliningradzkiego, nowej 
Rosji. W niektórych sytuacjach jest to widoczne, aż do naszych cza-
sów. W omawianym regionie polityka religijna powojennych władz 
dotyczyła głównie Niemców, na Sachalinie zaś Japończyków i Pola-
ków. Należy tu podkreślić, że do owych grup etnicznych i religijnych 
władza radziecka podchodziła z punktu widzenia narodowości, a nie 
przynależności religijnej. Podobną tendencję zauważa się i we współ-
czesnej rosyjskiej rzeczywistości. Czy można więc powiedzieć, że są 
specjalne obiektywne czynniki sprzyjające takiej właśnie sytuacji? Pa-
miętamy, że Rosja to kraj ogromny, wielonarodowy i wielokulturowy. 
Pamiętamy również, że chrześcijańskie tradycje tego państwa bardzo 
ściśle związane są z wyznaniem i kulturą prawosławną. Oczywiste jest 
więc, że właśnie prawosławie wywierało i w dalszym ciągu wywie-
ra największy wpływ na to państwo i naród. W związku z tym inne 
konfesje bardzo szybko okazują się w pozycji pewnych określonych 
narodowo gett1.

Na terenie Rosji protestantyzm zawsze był kojarzony z kulturą 
niemiecką2, a katolicyzm z kulturą polską3. Jest to tak głęboki po-

1 Nieco inaczej sytuacja wygląda w tych rejonach, gdzie tradycyjnie po-
wszechny jest Islam. Takich terytoriów w Rosji jest wiele. Tam prawosławie jest 
w mniejszości, na skutek przesiedleń i migracji ludności.

2 Wyjątek stanowi tylko teren położony nad Wołgą, gdzie od czasów Kata-
rzyny II było wielu Niemców, z których część była katolikami, i część luteranami.

3 М. Кунцлер, Обновление и преемственность как дар и задача Католи-
ческой Церкви в России. Вопрос литургического укоренения Католической 
Церкви в России, «Новая Европа», 2002 , № 15, s. 133.
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dział, że w mowie potocznej, protestanckie budynki kultu, po ro-
syjsku nazywane są „kirchami” (od słowa kirche), katolickie, zaś 
nazywane są „kastiołami”(od polskiego słowa kościół), chociaż pra-
widłowym, literackim określeniem jest słowo cerkiew lub chram. 
Podobnie duchowni są określani w mowie potocznej jako pastor lub 
ksiądz, zamiast swiaszczennik lub otiec.4 Obwód Kaliningradzki pod 
tym względem nie odróżnia się od pozostałej części Rosji. Jest tylko 
jedna różnica: w pierwszych latach władzy radzieckiej w Kalinin-
gradzie katolicy jednoznacznie byli kojarzeni z Niemcami, dzisiaj 
natomiast kojarzą się oni przede wszystkim z Polakami i Litwinami. 
Protestanci, jak dawniej w większości kojarzeni są z Niemcami. Bar-
dzo ważnym jest jednak podkreślenie, że Kościół rzymskokatolicki 
w Obwodzie Kaliningradzkim i polska, czy litewska diaspora – to 
zupełnie różne i oddzielne instytucje, chociaż wzajemnie się prze-
nikają i bazują często na tych samych ludziach. Kościół katolicki 
nie zamyka się na tej czy innej narodowości, wręcz przeciwnie, robi 
wiele, aby być katolickim, to znaczy powszechnym, otwartym na 
ludzi, niezależnie, do jakiej kultury czy języka oni należą5. 

W I rozdziale przeprowadziliśmy krótki przegląd historii Kościo-
ła katolickiego w Rosji. Jak już zauważyliśmy, różni się ta historia 
od historii Kościoła w obecnym Obwodzie Kaliningradzkim. Histo-
rię Kościoła katolickiego na tym terytorium po 1945 roku można 
podzielić na kilka etapów.

1. Pierwszy etap rozpoczął się w 1945 roku i trwał mniej więcej 
do połowy 1947 roku. Można powiedzieć, że wówczas nie stwier-
dzono szczególnie dotkliwych form prześladowania Kościoła6. 
Wydaje się, że w Obwodzie Kaliningradzkim w tym czasie stosu-

4 W 1992 roku, pełnomocnik do spraw religii w Kaliningradzie wypisał ofi -
cjalne zaświadczenie katolickiemu duchownemu, w którym użył takiego zwrotu: 
„...jawlajetsa katoliczeskim ksiendzom”.

5 Czasami były pokusy i podpowiedzi, a nawet wymagania ze strony niektó-
rych wiernych, aby tworzyć wspólnoty wierzących oparte na konkretnej kulturze 
narodowej, czy języku.

6 Wyjątek tu stanowi Ukraina, prześladowanie i prawie pełne zniszczenie 
kościoła grecko-katolickiego. 
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nek władz do ludzi wierzących, zwłaszcza do luteranów i katolików, 
można określić jako lojalny. Oczywiście było to podyktowane przy-
czynami politycznymi. Na pierwsze miejsce wychodzi tu tak zwany 
problem niemiecki. Było wiadomym, że Niemcy będą deportowani. 
W związku z tym radziecka władza chciała pokazać wyjeżdżającym 
ludziom, a przez nich Zachodowi, swój życzliwy stosunek do miesz-
kańców tej enklawy. Chodziło również o pokazanie, że władza ra-
dziecka nie walczy z religią. Ta właśnie grupa społeczna miała być 
wykorzystana jako ludzie pozytywnie oceniający działania władzy 
radzieckiej, która starała się zrównywać ze sobą i jednakowo trakto-
wać niemieckie grupy wyznaniowe. Zauważono bowiem szybko, że 
odgrywają one bardzo ważną identyfi kacyjną rolę w życiu niemie-
ckiej społeczności.

2. Drugi, ważny etap, związany jest z utworzeniem instytucji 
pełnomocnika i Rady do Spraw Religii w 1947 roku. Władza ra-
dziecka nie traktowała poważnie uczestnictwa w państwowo-reli-
gijnej polityce niemieckich katolików, luteranów czy baptystów, 
stąd pełnomocnik był jedynym urzędnikiem, który zajmował się 
problemami religii. W tym czasie przygotowano do deportacji lud-
ność niemiecką.

3. Trzeci etap był najbardziej długotrwałym. Zaczął się on po 
zlikwidowaniu w 1950 roku urzędu pełnomocnika do spraw religii. 
W tym okresie faktycznie do 1985 roku z punktu widzenia władzy 
problem religijny na terenie Obwodu Kaliningradzkiego nie istniał. 
Najważniejszym zadaniem władzy w relacji do ludzi wierzących 
wszystkich wyznań było propagowanie różnych form ateizmu. Moż-
na powiedzieć, że podstawowym zadaniem państwa było wdrożenie 
programu pełnej ateizacji ludności Obwodu Kaliningradzkiego.

4. Czwarty, bardzo ważny etap, to proklamowanie w Rosji „jaw-
ności i przebudowy” (glasnost i perestrojka). Dla Ziemi Kalinin-
gradzkiej oznacza to odradzanie się chrześcijaństwa.

Na przestrzeni wszystkich lat powojennych katolicy mieszkający 
na terenie Obwodu Kaliningradzkiego w taki czy inny sposób przy-
pominali o swoim istnieniu. Niestety, w archiwach Obwodu Kalinin-
gradzkiego nie można znaleźć dokumentów pokazujących starania 
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tej grupy religijnej o ofi cjalną rejestrację, czy oddanie budynków 
sakralnych. Na podstawie dokumentów znajdujących się w Archi-
wum Państwowym w Kaliningradzie jedynie, udało się wyjaśnić 
to, że w roku 1956 katolicy Obwodu zebrali grupę inicjatywną, tak 
zwaną „dziesiątkę”, w celu rejestracji wspólnoty z prośbą o przeka-
zanie kościoła7. Jak wiadomo, ta inicjatywa zakończyła się fi askiem. 
Z relacji naszych parafi an dowiadujemy się, że podobne inicjatywy 
powtarzane były wielokrotnie. Jedną z przyczyn odmowy w takich 
sytuacjach było na pewno nasilenie się w latach 1954–1961 atei-
stycznej propagandy, nietolerującej ludzi wierzących.

Narodowościowy przekrój społeczeństwa Obwodu Kalinin-
gradzkiego uformował się na skutek procesów migracyjnych. Liczni 
wyznawcy katolicyzmu przyjechali tu z różnych republik Związku 
Radzieckiego. Często były to rodziny zmieszane kulturowo i reli-
gijnie, chociaż pierwsze ofi cjalne wspólnoty religijne były deporto-
wane do Niemiec, na ich miejsce przyjechali katolicy pochodzący 
z różnych narodów: Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Łotysze, 
Niemcy, Ormianie, Rosjanie, i inni. Obecnie możemy z całą pewnoś-
cią powiedzieć, że wspólnota katolicka Obwodu Kaliningradzkiego 
jest wielonarodowa, chociaż nie zaprzeczamy, że są w niej narodo-
wości dominujące.

Próbowaliśmy poszukiwać odpowiedzi na pytanie: Jak przed-
stawia się sytuacja Kościoła katolickiego w Obwodzie Kalinin-
gradzkim i we współczesnej Rosji w kontekście wolności sumienia 
i państwowo-religijnych stosunków w Rosji? W dniu 1 października 
1997 roku ukazało się nowe federalne prawo Rosyjskiej Federacji 
„O wolności sumienia i wspólnotach religijnych”. Od tego momentu 
przestało obowiązywać przyjęte przed siedmiu laty, w październiku 
1990 roku, prawo „o wolności wyznań”. Główna różnica nowego 
prawa, w stosunku do poprzedniego, polega na tym, że wprowadza 
ono nowy porządek rejestracji organizacji religijnych. Od tej chwili 
w celu zarejestrowania wspólnoty religijnej należy uzyskać pozwo-
lenie, wcześniej zawiadamiało się państwo o powołaniu do życia 

7 ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.16.Л.-1. Група иницацыйна дла регистраци при-
хода.
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wspólnoty. Ponadto nowe prawo znosi wcześniej istniejący zakaz 
na udzielanie jakichkolwiek przywilejów lub ograniczeń dla tych 
czy innych grup religijnych. Odtąd ten zakaz będzie dotyczył tyl-
ko stosunków do religii jako takiej, co pozwala na „mocy prawa” 
dyskryminować te lub inne ugrupowania religijne8. Zapewnienie 
realnej wolności doprowadziło do szybkiego wzrostu liczby zare-
jestrowanych przez wydział sprawiedliwości Rosyjskiej Federacji 
różnych wspólnot religijnych. Jednak sytuacja okazała się nie tak 
prostą. W prawie pojawiły się poprawki. Gazeta „Prawda” wystą-
piła z tezą, że na Rosję lada chwila zwali się 200 tys. kaznodziejów 
z USA. W rezultacie tej kampanii, prowadzonej przez przeciwników 
nowego prawa, w świadomości narodu pojawiły się niebezpieczne 
pomylenia pojęć, takich jak „sekciarz”, „zagraniczny misjonarz” 
i „osoba łamiąca prawo”. W następstwie tego do kategorii „sekt tota-
litarnych” zaczęto zaliczać liczne, głównie chrześcijańskie, organi-
zacje religijne, posiadające państwową rejestrację. 

Dla zobrazowania rzeczywistości posłużmy się ukazaniem jednej 
z nowych norm prawnych. Obywatele wchodzący w skład organiza-
cji religijnych działających mniej niż 15 lat nie mają np. prawa pro-
wadzić obrzędów religijnych w szpitalach, domach dziecka, domach 
starców, więzieniach, nie mają prawa drukowania i rozpowszech-
niania literatury religijnej. Nie mogą również zapraszać z zagranicy 
ludzi do przepowiadania prawd religijnych. To nowe prawo może 
dotyczyć prawie wszystkich organizacji religijnych, o ile wymóg 
15-letniej działalności ofi cjalnej może być niespełniony nawet przez 
religie czy wyznania tak nazywane tradycyjne. Kościół katolicki, 
obecny ofi cjalnie w Rosji od XII wieku, w latach władzy radzieckiej 
zupełnie stracił swoją aktywność. Dopiero w 1991 roku na nowo 
zaczął w miarę normalnie egzystować i ponownie rozwijać się. Poja-
wiają się tu wątpliwości, czy Kościół katolicki w Rosji istnieje dłużej 
niż 15 lat9. Wydaje się, że chodzi o zmniejszenie ilości grup religij-

8 А. Красиков, Свобода совести и государственно-церковные отноше-
ния в России, Москва 1999, Альманах «Диалогос», s. 255.

9 Г. Крылова, Свобода религии и права человека, Альманах «Диало-
гос», Москва 1999, s. 281.
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nych na terenie Rosji. W latach 90. powstało pojęcie „religia trady-
cyjna”. Z ofi cjalnego punktu widzenia, niestety, katolicy i luteranie 
nie wchodzą w grupę przedstawicieli religii tradycyjnych. Stąd od-
radzanie się tradycji katolickich, tak w głębi Rosji jak i w Obwodzie 
Kaliningradzkim traktowane jest jako „nowa ekspansja katolicka”. 

Pragniemy podkreślić, że w odróżnieniu od innych regionów Ro-
sji, Kościół katolicki w Obwodzie Kaliningradzkim ma swoje spe-
cyfi czne właściwości. Pamiętamy, że miasto Królewiec zostało zało-
żone przez zakon katolicki. Po wojnie, przez 40 lat, religia tu prawie 
nie istniała. Wielkie procesy migracyjne doprowadziły do zupełnej 
wymiany społeczności na tym terenie, przy czym przesiedleńcy po-
chodzili z różnych, czasami bardzo odległych regionów i kultur. 

Wiele miejsca poświęciliśmy okresowi powojennemu, przypada-
jącemu na lata 1945–1948. Można powiedzieć, że był to najbardziej 
dramatyczny okres w historii religii w Obwodzie Kaliningradzkim. 
W ciągu czterech dziesięcioleci praktycznie temat religijny był zaka-
zany, jak gdyby nie było ludzi wierzących.

Z archiwalnych materiałów wynika, że dziedziczenie zachowań 
religijnych wyszło poza ramy przynależności narodowej. Możemy 
wyciągnąć wniosek, że w najtrudniejszych czasach ludzie przeróż-
nymi sposobami próbowali odbudować i zachowywać swoją wia-
rę. Można z pewnością powiedzieć, że odnosi się to do wszystkich 
grup wyznaniowych. Wyznawcy wszystkich grup byli obywatelami 
radzieckimi, najczęściej małżeństwa były mieszane, stąd przynależ-
ność narodowa odchodziła na dalszy plan. Obecnie w Kaliningradzie 
mieszkają np. Białorusini uważający się za prawosławnych i Biało-
rusini – katolicy. To samo dotyczy też Ukraińców i przedstawicieli 
innych mniejszości etnicznych na tym terenie.

Po czterdziestu latach pustyni religijnej, ateizmu realnego na te-
renie Obwodu Kaliningradzkiego uformowała się nowa rzeczywi-
stość. Pod koniec XX i na początku XXI wieku powstała tu bogata 
struktura religijna i wyznaniowa.
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ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.2. Речь идет о резолюциях заместителя пред-

седателя СРК Ю. В. Садовского и члена СРК К. Я. Пуго, датированных 
17 и 18 февраля 1947 года. В них упоминается о проекте письма Совми-
ну и замечаний по нему.

ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.2. Речь идет о резолюциях заместителя Пред-
седателя СРК Ю. В. Садовского и члена СРК К. Я. Пуго, датированных 
17 и 18 февраля 1947 года. В них упоминается о проекте письма Совми-
ну и замечаний по нему.

ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.80.Л.45-46.Д.149.Л.28-28.об. Dla przykładu wystarczy 
przeglądnąć pisma szefów Rad do Spraw Religii i do Spraw Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego I. Polańskiego i G. Karpowa do Komitetu Central-
nego i Rady Ministerstwa ze skargami na gnębienie Pełnomocników przez 
władze regionalne.

ГАРФ. Ф.6991.Оп3.Д.698.Л.25-26. Об отношениях между А. И. Глазких 
и областной властью.

ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.80.Л.45-46.Д.149.Л.28-28.об. Dla przykładu wystarczy 
przeglądnąć pisma szefów Rad do Spraw Religii i do Spraw Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego I. Polańskiego i G. Karpowa do Komitetu Central-
nego i Rady Ministerstwa ze skargami na gnębienie Pełnomocników przez 
władze regionalne.

ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.484.Л.2-6. Многочисленные обращения православ-
ных Области к советским властям. 

ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.262.Л.65-66. О поездках верующих (католиков и пра-
вославных) в храмы Литвы и об угрозе жизни православных со сторо-
ны националистического подполья.

ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.325.Л.-8. Отказ калининградских властей в организа-
ции православных приходов.
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ГАРФ. Ф.6991.Рп.1.Д.78.Л.-75. Анонимное письмо-просьба о регистрации 
православного прихода в Калининграде. 

ГАРФ. Ф.6991.Рп.1.Д.325.Л.-1. Инструкция о рассмотрении просьб верую-
щих.

ГАРФ. Ф.6991.Рп.1.Л.-1. Решение поручить заняться делами православных 
Области работнику комитета партии.

ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.325.Л.-9. Просьбы об открытии церквей.
ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.325.Л.11. Послание А. И. Глазких ат 12.10.1948 г. 

в Совет по делам православной церкви.
ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.484.Л.-9. А. А.Егоров и А. И. Глазких о увеличении 

количества просьб православных о открытии церквей. Постановление 
Совета Наркома СССР, № 2137 от 22.10.1945 г. о возможности передачи 
храмов верующим.

ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.484.Л.-9. А. Глазких с вопросом о уточнении понятия 
«значительная группа верующих».

ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.325-484.Л.-9. Письмо Егорова в Совет по делам Пра-
вославной Церкви от 16.01.1945 г.

ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.484.Л.-5. Письмо Егорова в Совет по делам Право-
славной Церкви от 16.01.1945 г.

ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.484.Л-8.
ГАРФ. Ф.6991.Оп1.Д.484.Л.-8. Письмо-ответ из Москвы за подписью Ива-

нова И. И. об условиях для удовлетворения просьб об открытии храмов 
(начало весны 1949 г.).

ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.2-3. Врачев, о сектантах и старообрядцах.
ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.1422.Л.-176. Заметка Н. Степанова от 24.10.1956 г. 

о католиках Области, которые пытались добиться передачи им 
ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.1422.Л.-176. О баптистах Области.
ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.484.Л.-7. Уполномоченный узнал о Реутском М. П. – 

лидере баптистов.
ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.484.Л.-7. О встрече М. П. Реутского с Уполномочен-

ным
ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.-23. ГАКО.Ф.246.Оп.2.Д.1.Л.138.Д.5.Л-3.Л.-

13.Л.-5. О деятельности немецкого духовенства в Области.
ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.24. W. Heiligenbal według danych archiwum, lub 

według danych kościelnych w Ludwiksort pracował ksiądz o. Hubert Gross, 
który zginął w kwietniu 1947 roku. См. 

ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.29. О помощницах при католической церк-
ви Святого Адальберта.

ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.-29. А. Глазких о лютеранском приходе.
ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.-29.
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ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.698.Л.-29. О шестой лютеранской общине Калинин-
града.

ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Л.698.Л.3-4. ГАКО.Ф.246.О.2.Д.12Л.-17. Второй като-
лический приход послевоенного Калининграда при монастыре 
св.Елизаветы. О духовенстве и монахинях, что сгруппировались при 
монастыре, который становится главным центром католиков города.

ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.54.Л.93-97. О регистрации религиозных общин в Ка-
лининграде и в СССР (1947 г.).

ГАРФ. Ф. 6991.Оп.3.Д.54.Л.-54.Д.68.Л.-172. О гонениях на греко-католиков 
в СССР (1947 г.).

ГАРФ. Ф. 6991.Оп.1.Д.153.Л.-18. О регистрации православных общин 
в СССР.

ГАРФ. Ф.9401с.Оп.12.Д.229.Л.-104. Постановление министра внутренних 
дел С.Круглова от 14.10.1947 г. O депортации немцев из Области в Гер-
манию.

ГАРФ. Ф.6991.Оп.3.Д.68.Л.-174. О степени религиозности населения в раз-
личных частях СССР.

ГАРФ. Ф.6991.Оп.2.Д.71.81.87.96.103.
ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.325.Л.6-8. О территориальном происхождении кон-

фессиональных групп советских переселенцев.
ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.1422.Л.165,177. О попытке добиться открытия право-

славных церквей в Облости.
ГАРФ. Ф.6991.Оп.1.Д.1422.Л.165,177. О попытке добиться открытия право-

славных церквей в Облости. О попытке добиться открытия православ-
ных церквей в Облости.

ГАРФ. Ф.6991.Оп.2.Д.201.Л.53-54. Служебная записка Г. Г. Карпова.
ГАРФ. Ф.6991.Оп.4.Д.428.Л.1-4. О количестве католических приходов 

в СССР.

Państwowe Archiwum Obwodu Kaliningradzkiego (GAKO)

ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.3.Л.44. О передачи опеки над католиками Самбии свя-
щеннику Паулю Хоппе.

ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.3.Л.9. О передачи опеки над католиками Самбии свя-
щеннику Паулю Хоппе.

ГАКО. Ф.330.Оп.2.Д.1.Л.1. Из приказа военного коменданта г. Кёнигсберга.
ГАКО. Ф.330. О установлении власти советских военных комендантов в Кё-

нигсберге.
ГАКО. Ф.298.Оп.1.Д.4.Л.5. Калининградская область – закрытая террито-

рия.
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ГАКО. Ф.298.Оп.1.Д.4.Л.5. О пропусках для въезда в Калининградскую об-
ласть. 

ГАКО. Ф.330.Оп.2.Д.1.Л.1. Из приказа военного коменданта г., Кёнигсбер-
га.

ГАКО. Ф.330.Оп.2.Д.1.Л.1. Об установлении власти советских военных ко-
мендантов в Кёнигсберге.

ГАКО. Ф.19.Оп.1.Д.22.Л.20. (Из передачи «Кенигсбергская победа» 
7.04.1948 г.).

ГАКО. Ф.9401.Оп.2.Д.103.203-204. Из «Особой папки В. М. Молотова».
ГАКО. Ф.289.Оп.2.Д.61.Л.13. Археологическая программа «Славянская эк-

спедиция».
ГАКО. Ф.19.Оп.1.Д.11.Л.64. О пропаганде и советских исторических интер-

притациях.
ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.35-36-48. Взаимопомощь в немецких религиозных 

группах.
ГАКО. Ф.246.Л.36,48,50.Оп.2.Д.1.Л.-37. Посредничество немецкого духо-

венства между коренным немецким населением и советской властью.
ГАКО. Ф.246.Л.-36,48,50.Оп.1.Д.3.Л.-49. Пастор Х. Линк о возможности 

восстановления единства Церкви.
ГАКО. Ф.297.Оп.3.Д.7.Л.105. Новый уполномоченный по делам религии. 

А. И. Глазких.
ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.4.Л.8–9. 
ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.-49. Множество свидетельств о участии советских 

переселенцев в католических богослужениях и обращений за святы-
ми таинствами. ЦХИДНИКО.Ф.1.Оп.2.Д.98.Л.-114. Множество свиде-
тельств о участии советских переселенцев в католических богослуже-
ниях и обращений за святыми таинствами.

ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.-49. 
ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.6.Л.-6,35-39. Глазких о существовании малой группки 

немецких баптистов. Советские переселенцы – баптисты не зналио су-
ществовании их собратьев среди немцев.

ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.49-50. Утверждение Глазких, что немецкие церкви 
посещали православные основано на том, что уполномоченный относил 
всех советских верующих к православному вероисповеданию.

ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.9.Л.-3. О претензиях советской власти к немецкому ду-
ховенству и религиозным общинам и ограничение их деятельности.

ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.9.Л.-7. О требовании проводить богослужение только 
с позволения властей.

ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.8.Л.10-10.об. Из инструкции о использовании нефунк-
ционирующих молитвенных зданиях.

BIBLIOGRAFIA



401

ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.4.Л.-15.Oп.2.Д.16.Л.3-6.Д.20.Л.4,5,9,12,13. О борьбе 
с религией и передаче сакральных зданий преимущественно нерекомен-
дуемым организациям.

ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.20.Л.-4,5,12,13. О церкви Юдиттен.
ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.16.Л.-7,9.Д.18.Л.-41. О колоколе из Киевско-Печерс-

кой Лавры.
ГАКО. Ф.183.Оп.1.Д.4.Л.14.-17.Д.7.Л.23-26.Оп.5.Д.81.Л.-3. Воровство в пе-

реселенческом строительстве.
ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.16,18,21. Многочисленные обращения православ-

ных Области к советским властям.
ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.18.Л.5-11. Опубликовано: Православная община Ка-

лининградской статья А.Н.Федоровой. Калининградские архивы: Мате-
риалы и исследования. Научный сборник. Редколлегия: Г. И. Щеглова 
Калининград 2001 г., Выпуск. 3, s. 246–248.

ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.28. Просьбы переселенцев к властям об открытии 
храмов и позволении приезда духовенства.

 ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.10. Из письма Подлесских о приезде из Литвы 
православного священника в Область. 

ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.3.Л.48-49. Из донесения А. Глазких о просьбах веру-
ющих получить место для молитвы и религиозных обрядов, а также 
о приездах «бродячих священников».

ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.11.Л.13. Письмо Алексия, патриарха московского к ар-
хиепископу виленскому и литовскому.

ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.11.Л.-14. Письмо председателю калининградского го-
рисполкома от уполномоченного по делам РПЦ В. Гущина.

ГАКО. Ф.297.Оп.3.Д.8.Л.-183. Глазких с вопросом о православных Области 
к руководству Совета по делам религии.

ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.5.Л.36-39. ЦХИДНИКО. Ф.1.Оп.2.Д.49.Л.-31.Д.98.Л.-114. 
Активность православных верующих во время депортации немецкого на-
селения в попытках занять немецкие храмы.

ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.5.Л.-39. А. Глазких о собрании русских верующих Ка-
лининграда.

ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.5.Л.-38. Уполномоченного о попытке группы верую-
щих открытия православного прихода.

ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.16.Л.-2.Д.18.Л.-46.Д.21.Л.-9. Безуспешные попытки 
группы Кондаковой К. А. добиться открытия православного храма.

ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.16.Л.-1. Анонимная просьба об открытии церкви не 
могла быть удовлетворена.

ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.5.Л.-14. Две записки А. Глазких о необходимости на-
значить человека заниматься делами Православной Церкви.
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ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.18.Л.-39. О передаче Сытнику функций контроля за 
православными верующими. Ответ Белашева на это решение.

ГАКО. Ф.249.Оп.7.Д.22.Л.3-6. 
ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.8.Л.-32. А. И. Глазких: «О деятельности религиозных 

групп верующих в Калининградской области и поведении священни-
ков».

ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.18.Л.52-53.
ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.18.Л.53. Просьбы об открытии церквей.
ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.18.Л.48. О группе во главе со священником К. П. Поли-

вановым и о беседе между А. И. Глазких и К. П. Поливановым.
ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.21.Л.2-2об. Обращение группы А. И. Коротаевой 

с прошением (365 подписей) о открытии молитвенного дома к председа-
телю районного Совета Акимову.

ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.21.Л.2-2об. Обращение группы А. И. Коротаевой 
с прошением (365 подписей) о открытии молитвенного дома к председа-
телю районного Совета Акимову.

ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.21.Л.31-33. А. Глазких о инициативной группе верую-
щих во главе с Н. С. Хабло.

ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.21.Л.6-8,10-12. Обращение группы православных веру-
ющих к Уполномоченному с просьбой о открытии храма (начало 1949 г.).

ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.21.Л.7-8. Просьба о передаче православным немецкого 
храма по ул. Дзержынского.

ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.6.Л.-6. А. Глазких: участие родственников коммунис-
тов в просьбах о передаче храмов верующим.

ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.7.Л.-13. Документ Уполномоченного от 13.04.1949 г.
ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.7 Л.-13. Усилия местных властей об уменьшении коли-

чества подписавшихся за открытие храма.
ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.21.Л.-17. Усилия местных властей об уменьшении ко-

личества подписавшихся за открытие храма.
ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.8.Л.-11. Обоснование отказа передать здание храма ве-

рующим. Дальнейшие совместные молитвы группы верующих в квар-
тирах.

ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.21.Л.-18. Очередная просьба группы К. А. Кондако-
вой об открытии храма к Уполномоченному (весна 1949 г.).

ГАКО. Ф.246.Оп.2.Д.21.Л.9-19.
ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.7.Л.-14. Письмо А. Глазких до И. П. Трифонова о «мо-

шенничестве» и упорстве верующих, добивающихся позволения от-
крыть храм.

ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.5.Л.6-9,40. Письмо А. Глазких о сектантах и старооб-
рядцах Области (1948 г.).
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ГАКО. Ф.246.Оп.1.Д.5.Л.-40. Информация о католиках, мусульманах и ста-
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