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Rudolf Bażanowski 

 

Struktura i duszpasterze Diecezji Mazurskiej w latach 1975 – 2017 

 

  Zasady regulujące organizację i administrowanie w parafiach i w diecezji 

Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego1 definiuje strukturę parafialną 

i diecezjalną2.  

W paragrafie 10 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego zapisano, że  

„Władzami Kościelnymi są: 

Dla Parafii  

a) Zgromadzenie Parafialne 

b) Rada Parafialna 

c) Proboszcz
3
 

Dla Diecezji  

a) Synod Diecezjalny 

b) Rada Diecezjalna 

c) Biskup Diecezjalny” 

Zasadnicze Prawo Wewnętrzne i oparty na nim Regulamin Parafialny określa, że „Parafia jest lokalną 

społecznością kościelną i podstawową jednostką organizacyjną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP”4. 

W paragrafie 27 ZPW i 11 Regulaminu Parafialnego zapisano, że najwyższą władzą parafialną jest 

zgromadzenie parafialne. W jego skład wchodzą członkowie parafii, posiadający czynne prawo wyborcze. 

W paragrafie 8 Regulaminu w nawiązaniu do paragrafu 15 ZPW określono, że  

„Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym członkom Parafii, którzy zostali konfirmowani 

albo wstąpili do Kościoła, ukończyli 18 lat, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie 

przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną”.  

                                                           
1
 Po II wojnie światowej obowiązywało do 1952 r. Zasadnicze Prawo Wewnętrzne wprowadzone dekretem Prezydenta 

Rzeczpospolitej o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z dnia 25 listopada 1936 r. Urząd do Spraw 
Wyznań już w październiku 1950 r. zażądał od kierującego Kościołem zastępcy biskupa, ks. Jana Szerudy, przeprowadzenia 
zmiany prawa wewnętrznego Kościoła. Podczas drugiej sesji Synodu w dniu 8 grudnia 1950 r. przyjęto wniosek o przygotowaniu 
projektu zmian Zasadniczego Prawa Wewnętrznego. Na zakres zmian ustroju Kościoła faktyczny wpływ miały organy 
państwowe: Urząd do Spraw Wyznań i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Synod 18 listopada 1951 r. uchwalił zmiany 
w dziale III, a Konsystorz przyjął I i II dział nowego Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, zaś Urząd do Spraw Wyznań 
zaakceptował je 13 maja 1952 r. Pojawił się nowy organ władzy: Naczelna Rada Kościoła, która nie miała oparcia w ustawie 
z 25 listopada 1936 r. Prawo wewnętrzne w tym kształcie obowiązywało do 26 lipca 1965 r., to jest do zatwierdzenia przez 
Urząd do Spraw Wyznań uchwalonego 26 kwietnia 1964 r. przez III Synod nowego Zasadniczego Prawa Wewnętrznego. (Por.: 
J. Kłaczkow, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945–1975, s. 32–53, 82). Podstawą do obecnie obowiązującego 
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim prawa wewnętrznego była uchwała podjęta na 11 sesji VIII Synodu obradującego w dniach 
od 30 maja do 1 czerwca 1991 r. w Wiśle-Jaworniku. Nowe ZPW weszło w życie w pierwszą niedzielę Adwentu – 1 grudnia 
1991 r. W oparciu o ustawę z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
(Dz. U. z 27 czerwca 1994 r. Nr 73 poz.: 323) Zasadnicze Prawo Wewnętrzne zostało znowelizowane 26 października 1996 r. i na 
jego podstawie opracowane zostały poszczególne regulaminy i inne przepisy. Kolejne Synody je modyfikowały. (por. m.in.: 
https://bik.luteranie.pl/files/Prawo/2020-06-20ZPWtekst ujednolicony.pdf, [odczyt: 2.03.2021]). 

2
 Więcej na temat struktury Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce: https://bik.luteranie.pl/pl/strona_glowna/struktura_ 

organizacji_kosciola.html, [dostęp: 15.04.2021]. 
3
 W Regulaminie Parafialnym w paragrafie 10 uzupełniono: „(lub Proboszcz-Administrator)”.  

4
 Regulamin Parafialny, paragraf 1.  
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Zasadnicze Prawo Wewnętrzne w paragrafie 29, co ma też odzwierciedlenie w Regulaminie Parafialnym 

w paragrafie 12, wylicza co należy do właściwości Zgromadzenia Parafialnego5. 

Prawo kościelne określa także skład i właściwości rady parafialnej, której kadencja trwa 5 lat. W skład rady 

parafialnej wchodzi proboszcz wraz z innymi etatowymi duchownymi parafii, co najmniej 6 parafian 

wybranych przez zgromadzenie parafialne oraz przedstawiciel katechetów. Wybraną przez zgromadzenie 

parafialne radę parafialną zatwierdza rada diecezjalna. Termin wyborczego zgromadzenia parafialnego 

uzgadniany jest z biskupem diecezjalnym. Wybrana i zatwierdzona rada parafialna zostaje wprowadzona 

w urzędowanie przez biskupa diecezjalnego (przed 1991 r. – seniora) lub upoważnionego przez niego 

duchownego. Wprowadzenie w urzędowanie jest początkiem pięcioletniej kadencji rady parafialnej i innych 

wybieralnych kolegialnych władz parafialnych.  

„Duchowym zwierzchnikiem Parafii jest Proboszcz” – czytamy w 36 paragrafie ZPW. Proboszcza wybiera 

zgromadzenie parafialne na dziesięć lat (przed 1991 r. nie było kadencyjności proboszcza), ale jego kadencja 

zostaje przedłużona na następny taki okres, jeżeli przed upływem kadencji określona ilość parafian nie 

zgłosi wniosku o przeprowadzenie ponownych wyborów6.  

„Proboszcz albo Proboszcz Administrator jeśli został mianowany, reprezentuje Parafię na zewnątrz”
7
.  

Proboszcza-administratora mianuje Konsystorz.  

Parafii może być przydzielony wikariusz. Kieruje go do danej parafii na jej wniosek lub z własnej inicjatywy 

Konsystorz w celu praktycznego przygotowania go do samodzielnej służby w Kościele pod kierunkiem 

proboszcza8.  

Warunki materialne oraz braki kadrowe zmuszały do tego, że często w parafiach Diecezji Mazurskiej był 

tylko wikariusz, a proboszcz z innej parafii sprawował nad nim opiekę.  

 

Diecezja Mazurska w 1975 r. i późniejsze zmiany organizacyjne i personalne do 1985 r. 

Poniżej zamieszczam wykaz parafii i stacji kaznodziejskich Diecezji Mazurskiej w roku 1975, który 

uwzględnia wprowadzoną od 1 czerwca reformę administracyjną w Polsce. Zawiera więc dane z 1 stycznia 

(punkt a) i z 31 grudnia (punkt b). 

Stan organizacyjny na dzień: 

a) 1 stycznia 1975 r. w 15 parafiach i 67 stacjach kaznodziejskich zarejestrowanych było 6693 wiernych; 

(w nawiasach podano liczbę wiernych poszczególnych jednostkach) 

b) 31 grudnia 1975 r. w 15 parafiach i 66 stacjach kaznodziejskich było 6234 wiernych9 

                                                           
5
 „Do właściwości Zgromadzenia Parafialnego należy: 1) Wybór Proboszcza, Proboszczów Pomocniczych, Rady Parafialnej, Komitetu 

Parafialnego, Komisji Rewizyjnej Parafii oraz delegatów do Synodu Diecezjalnego; 2) Podejmowanie uchwał w sprawach: 
a) powołania Komitetu Parafialnego i Rad Filiałów, b) ustanowienia w Parafii stanowisk duchownych przewidzianych przez 
niniejsze Prawo, c) zatwierdzenie rocznych sprawozdań Proboszcza i Rady Parafialnej, d) zatwierdzania sprawozdań 
finansowych i uchwalania budżetu Parafii, e) udzielania absolutorium Radzie Parafialnej, f) nabycia, zbycia i zmiany 
nieruchomości parafialnych oraz wznoszenia nowych budowli, z wyjątkiem przyjmowania darowizn w postaci nieruchomości 
wolnych od obciążeń, g) remontów kapitalnych budynków, h) zakładania nowych lub rozszerzania starych cmentarzy, i) zbycia 
majątku ruchomego, jeżeli przedstawia on wartość artystyczną lub naukową.” Por.: ZPW §29.  

6
 Zasadnicze Prawo Wewnętrzne [dalej: ZPW], §39 punkt 2; Regulamin Parafialny, §49 punkt 2 i 3. 

7
 Regulamin Parafialny, §42 punkt 3.   

8
 ZPW, §41; Regulamin Parafialny, §53. 

9
 Ks. sen. P. Kubiczek w sprawozdaniu złożonym na zgromadzeniu diecezjalnym w dniu 25 stycznia 1976 r. w Olsztynie podał, że na 

koniec 1975 r. wiernych w Diecezji było 6193, natomiast według Danych statystycznych za 1975 rok z 15 parafii wielkość ta 
łącznie wynosiła 6234, por.: ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Sprawozdanie seniora ewang.-augsb. Diecezji 
Mazurskiej za rok 1975, karta bez numeracji [dalej: k. b. n.], [skan dok., zd-spr-sen-19760125]; Protokół z odbytego w Olsztynie 
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1. a) Działdowo (132); stacje kaznodziejskie: Burkat (26), Iłowo (9), Lidzbark Welski (52); łącznie 
219 wiernych; administrator ks. Jerzy Otello, wikariusz ks. Ryszard Otello; województwo olsztyńskie  

b) Działdowo; st. kazn.: Burkat, Iłowo, Lidzbark Welski; 220 wiernych; administrator ks. J. Otello, 
wikariusz ks. R. Otello; województwo ciechanowskie 

2. a) Ełk (25); st. kazn.: Białystok (14), Gołdap (16), Suwałki (105); 160 wiernych; administrator 
ks. Władysław Pilch z Mikołajek; woj. białostockie  

b) Ełk; st. kazn.: Białystok, Gołdap, Suwałki; 160 wiernych; administrator ks. Janusz Jagucki z Giżycka; 
woj. suwalskie z wyjątkiem Białegostoku (woj. białostockie) 

3. a) Giżycko (210); st. kazn.: Kruklanki (40), Pozezdrze (80), Rydzewo (80), Węgorzewo (150), Wydminy 
(140); 700 wiernych; administrator ks. Janusz Jagucki; woj. olsztyńskie 

b) Giżycko; st. kazn.: Kruklanki, Pozezdrze, Rydzewo, Węgorzewo, Wydminy; 560 wiernych; 
administrator ks. J. Jagucki; woj. suwalskie 

4. a) Kętrzyn (189); st. kazn.: Barciany (30), Bartoszyce (57), Bezławki (28), Nakomiady (53), Reszel (25), 
Srokowo (20); 402 wiernych; administrator ks. Paweł Bakałarz; woj. olsztyńskie  

b) Kętrzyn; st. kazn.: Barciany, Bartoszyce, Bezławki, Nakomiady, Reszel, Srokowo; 401 wiernych; 
administrator ks. P. Bakałarz; woj. olsztyńskie 

5. a) Mikołajki (230); st. kazn.: Baranowo (150); 380 wiernych; proboszcz ks. W. Pilch; woj. olsztyńskie 

b) Mikołajki; st. kazn.: Baranowo; 250 wiernych; proboszcz ks. W. Pilch; woj. suwalskie 

6. a) Mrągowo (407); st. kazn.: Dłużec10 (23), Krutyń (49), Nawiady (100), Piecki (60), Szestno (110), Ukta 
(160), Użranki (91); 1000 wiernych; proboszcz ks. Jan Krzywoń; woj. olsztyńskie 

b) Mrągowo; st. kazn.: Krutyń, Nawiady, Piecki, Szestno, Ukta, Użranki; 1050 wiernych; proboszcz 
ks. J. Krzywoń; woj. olsztyńskie z wyjątkiem: Krutyń i Ukta (woj. suwalskie) 

7. a) Nidzica (347); st. kazn.: Gardyny (199), Jabłonka (182), Krokowo (72), Kurki (38), Róg (50), Wały (32); 
920 wiernych; administrator ks. J. Otello; woj. olsztyńskie 

b) Nidzica; st. kazn.: Gardyny, Jabłonka, Krokowo, Kurki, Róg, Wały; 910 wiernych; administrator 
ks. J. Otello; woj. olsztyńskie 

8. a) Olsztyn (237); st. kazn.: Barczewo (b. d.), Łęguty (100), Morąg (90), Nowa Wieś (53), Olsztynek (37), 
Pasłęk (70), Stare Miasto (60); 647 wiernych; proboszcz ks. Franciszek Duda; woj. olsztyńskie 

b) Olsztyn; st. kazn.: Barczewo, Łęguty, Morąg, Nowa Wieś, Olsztynek, Pasłęk, Stare Miasto; 
550 wiernych; proboszcz ks. F. Duda; woj. olsztyńskie z wyjątkiem: Pasłęk i Stare Miasto w woj. elbląskim  

9. a) Ostróda (158); st. kazn.: Biskupiec Pom. (40), Iława (88), Zalewo (40); 303 wiernych; administrator 
ks. Franciszek Duda; wikariusz ks. Alfred Tschirschnitz; woj. olsztyńskie 

b) Ostróda; st. kazn.: Biskupiec Pom., Iława, Zalewo; 320 wiernych; administrator ks. F. Duda; wikariusz 
ks. A. Tschirschnitz; woj. olsztyńskie z wyjątkiem: Biskupiec Pom. (woj. toruńskie) 

10. a) Pasym (105); st. kazn.: Dźwierzuty (93), Jedwabno (77), Targowo (35); 310 wiernych; administrator 
ks. Henryk Szreder; woj. olsztyńskie 

                                                                                                                                                                                                 
w dn. 25-01-1976 r. Zgromadzenia Diecezjalnego Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Mazurskiej, k. b. n., [skan dok., zd-prot-
19760126].  

10
 Stacja kaznodziejska w Dłużcu została zlikwidowana w październiku 1975 r., por.: ADM, Pismo Konsystorza Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w PRL [dalej: KEA] do Rady Diecezjalnej w Szczytnie z dnia 15 listopada 1975 r., [skan dok., Dłużec-19751115]. 
Wniosek do Konsystorza o uznanie stacji kaznodziejskiej w Dłużcu za nieistniejącą skierowała rada parafialna parafii 
w Mrągowie, uzasadniając, że „ostatnie nabożeństwo w Dłużcu odprawione zostało w dniu 21 lipca 1974 r. Było na nim 
obecnych tylko 6 osób. Nabożeństwa w Dłużcu odbywały się w pokoju mieszkalnym. W chwili obecnej na terenie stacji 
kaznodziejskiej w Dłużcu zamieszkuje zaledwie kilku czynnych parafian, którzy do kościoła w Mrągowie mają 15 km, a do stacji 
kaznodziejskiej w Pieckach ok. 10 km”, por.: ADM, Pismo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie do Konsystorza KEA 
w Warszawie z dnia 3 października 1975 r., k. b. n., [skan dok., Dłużec-19751003]. 
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b) Pasym; st. kazn.: Dźwierzuty, Jedwabno, Targowo; 298 wiernych; administrator ks. H. Szreder; woj. 
olsztyńskie 

11. a) Pisz (90); st. kazn.: Biała Piska (40), Drygały (40), Karwica (15), Okartowo (40), Orzysz (30), Ruciane-
Nida (25), Wejsuny (50); 330 wiernych; proboszcz ks. Henryk Sikora; woj. olsztyńskie 

b) Pisz; st. kazn.: Biała Piska, Drygały, Karwica, Okartowo, Orzysz, Ruciane-Nida, Wejsuny; 320 wiernych; 
proboszcz ks. H. Sikora; woj. suwalskie 

12. a) Rozogi (33); st. kazn.: Gawrzyjałki (101), Klon (40), Spychowo (36), Świętajno (42); 252 wiernych; 
administrator ks. H. Szreder z Pasynia; woj. olsztyńskie 

b) Rozogi; st. kazn.: Gawrzyjałki, Klon, Spychowo, Świętajno; 241 wiernych; administrator ks. H. Szreder 
z Pasynia; woj. ostrołęckie z wyjątkiem: Gawrzyjałki, Spychowo i Świętajno (woj. olsztyńskie)  

13. a) Ryn (250); st. kazn.: Sterławki Wielkie (50); 300 wiernych; administrator ks. sen. Paweł Kubiczek; 
wikariusz ks. Fryderyk Tegler; woj. olsztyńskie 

b) Ryn; st. kazn.: Sterławki Wielkie; 300 wiernych; administrator ks. F. Tegler; woj. suwalskie 

14. a) Sorkwity (160); st. kazn.: Biskupiec (30), Jeziorany (20), Kobułty (30), Rasząg (20), Rybno (50), 
Warpuny (70); 380 wiernych; administrator ks. Wilhelm Firla; woj. olsztyńskie 

b) Sorkwity; st. kazn.: Biskupiec, Jeziorany, Kobułty, Rasząg, Rybno, Warpuny; 345 wiernych; 
administrator ks. W. Firla; woj. olsztyńskie 

15. a) Szczytno (120); st. kazn.: Księży Lasek (50), Rańsk (60), Szymany (20), Trelkowo (30), Wielbark (110); 
390 wiernych; proboszcz ks. sen. Paweł Kubiczek; woj. olsztyńskie 

b) Szczytno; st. kazn.: Księży Lasek, Rańsk, Szymany, Trelkowo, Wielbark; 309 wiernych; proboszcz 
ks. sen. P. Kubiczek; woj. olsztyńskie z wyjątkiem: Księży Lasek (woj. ostrołęckie) 

Z tego zestawienia wynika, że w pięciu parafiach (Mikołajkach, Mrągowie, Olsztynie, Piszu, Szczytnie) byli 

proboszczowie, w pięciu (Giżycku, Kętrzynie, Nidzicy, Pasymiu, Sorkwitach) byli administratorzy na miejscu, 

a wikariusze z administratorami z zewnątrz byli w Działdowie, Ostródzie i Rynie (w tej ostatniej parafii od 

1 września 1975 r. dotychczasowy wikariusz11 został mianowany administratorem). Parafie Ełk i Rozogi były 

administrowane i obsługiwane z zewnątrz, nie mając na miejscu duchownego. Do 31 grudnia 1974 r. taka 

sama sytuacja była w parafii w Biskupcu Reszelskim. Była obsługiwana przez ks. W. Firlę z Sorkwit. Z dniem 

1 stycznia 1975 r. Biskupiec został przekształcony w stację kaznodziejską i wraz z dotychczasowymi stacjami 

kaznodziejskim włączony do parafii w Sorkwitach12.  

Warto tu wspomnieć, że na podstawie ustawy z 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościoła 

Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości 

położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych13 oraz przepisów wykonawczych do niej14, 46 kościołów 

i 11 kaplic na terenie województwa olsztyńskiego zostało przekazanych Kościołowi Ewangelicko-

Augsburskiemu15. W 1975 r. poszczególne parafie posiadały następujące obiekty kultu: 

                                                           
11

 ADM, Ryn, Pismo Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do ks. sen. Pawła Kubiczka w Szczytnie z dnia 1 lipca 1975 r., 
k. b. n., [skan dok., Ryn-19750428]. 

12
 ADM, Pismo ks. sen. P. Kubiczka do ks. W. Firli w Sorkwitach z dnia 30 października 1974 r., k. b. n., [skan dok., Biskupiec-

19741030]; Pismo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Biskupcu do Konsystorza KEA w Warszawie z dnia 11 listopada 1974 r., 
k. b. n., [skan dok., Biskupiec-19741111]; Pismo Konsystorza KEA do Rady Diecezjalnej w Szczytnie z dnia 7 grudnia 1974 r., 
k. b. n., [skan dok., Biskupiec-19741207]. 

13
 Dziennik Ustaw 1971 nr 16 poz. 156. 

14
 Monitor Polski 1971 nr 44 poz. 284. Zarządzenie Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie 

wykonania przepisów o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków 
wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych. 

15
 Archiwum Państwowe w Olsztynie [dalej: APO], Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej [dalej: PWRN], Wydział do Spraw 

Wyznań [dalej: WdSW], sygn. 444/4/113, k. 214–215. 
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1. Działdowo – kaplica w plebanii, Burkat – kościół, Iłowo – kaplica w budynku parafialnym, Lidzbark Welski 
– kościół, Bryńsk – kościół wydzierżawiony parafii katolickiej, Uzdowo – kościół wydzierżawiony parafii 
katolickiej 

2. Ełk – kaplica w budynku parafialnym, Białystok – brak własnego obiektu, Gołdap – kaplica w budynku 
parafialnym, Suwałki – kościół i kaplica na cmentarzu 

3. Giżycko – kościół, Kruklanki – brak własnego obiektu, Pozezdrze – kaplica na cmentarzu, Rydzewo – 
kaplica w budynku, Węgorzewo – kościół, Wydminy – brak własnego obiektu 

4. Kętrzyn – kościół, Barciany – brak własnego obiektu, Bartoszyce – kaplica, Bezławki – kościół, Nakomiady 
– kościół, Reszel – brak własnego obiektu, Srokowo – kościół, Górowo Iławeckie – kościół 

5. Mikołajki – kościół, Baranowo – kościół 

6. Mrągowo – kościół, Krutyń – brak własnego obiektu, Nawiady – kościół, Piecki – brak własnego obiektu, 
Szestno – kościół, Ukta – kościół, Użranki – kościół 

7. Nidzica – kościół, Gardyny – kaplica w budynku parafialnym, Jabłonka – kaplica, Krokowo – brak 
własnego obiektu, Kurki – kościół, Róg – brak własnego obiektu, Wały – brak własnego obiektu, Białuty – 
kościół nieużytkowany 

8. Olsztyn – kościół, Barczewo – brak własnego obiektu, Łęguty – kościół, Morąg – brak własnego obiektu, 
Nowa Wieś – kościół, Olsztynek – kaplica, Pasłęk – kościół współwłasność z parafią prawosławną, Stare 
Miasto – kościół 

9. Ostróda – brak własnego obiektu, Biskupiec Pomorski – brak własnego obiektu, Iława – kaplica, Zalewo – 
brak własnego obiektu, Mańki – kościół 

10. Pasym – kościół, Dźwierzuty – kościół, Jedwabno – kaplica w budynku parafialnym, Targowo – kościół, 
Nowy Dwór – kościół 

11. Pisz – kaplica w plebanii, Biała Piska – kaplica, Drygały – brak własnego obiektu, Karwica – brak 
własnego obiektu, Okartowo – kościół, Orzysz – bark własnego obiektu, Ruciane-Nida – kaplica, Wejsuny 
– kościół, Kociołek Szlachecki – kościół 

12. Rozogi – kościół, Gawrzyjałki – kościół, Klon – kościół, Spychowo – kościół, Świętajno – brak własnego 
obiektu, Jerutki – kościół 

13. Ryn – kaplica, Sterławki Wielkie – kaplica 

14. Sorkwity – kościół, Biskupiec – kościół, Jeziorany – kościół, Kobułty – kościół, Rasząg – kościół, Rybno – 
kościół, Warpuny – kościół 

15. Szczytno – kościół, Księży Lasek – kościół, Rańsk – kościół, Szymany – kościół, Trelkowo – kościół, 
Wielbark – kaplica w budynku parafialnym, Opaleniec – kościół 

W sumie parafie posiadały 53 kościoły (w Pasłęku była to współwłasność z parafią prawosławną) 

i 19 samodzielnych kaplic z prawem własności. Dziesięć kościołów (w Białutach, Górowie Iławeckim, 

Jerutkach, Jezioranach, Kobułtach, Kociołku Szlacheckim, Mańkach, Nowym Dworze, Opaleńcu, Targowie) 

nie było użytkowanych (nie odbywały się w nich ewangelickie nabożeństwa z powodu braku wiernych). Dwa 

kościoły (w Bryńsku i Uzdowie) były wydzierżawione parafiom katolickim. Parafia w Ostródzie korzystała 

z kościoła parafii metodystycznej, a wierni w kilkunastu czynnych stacjach kaznodziejskich korzystali z kaplic 

udostępnianych przez innych właścicieli.   

Tych 15 parafii w roku 1975 tworzyło Diecezję Mazurską – jednostkę administracyjną Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego, której zadaniem jest koordynowanie i kontrola działalności parafii na określonym terenie16. 
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 ZPW, §42 i §43; Regulamin Diecezjalny, §1, §2, §3. 
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Jej granice zostały po raz pierwszy po II wojnie określone przez Konsystorz w 1949 r.17, a na zebraniu 

Wydziału Senioralnego w dniu 30 września 1950 r.  

„Po rozpatrzeniu pisma Konsystorskiego z dnia 11.9.50 N 834/50 uchwalono zostawić dotychczasową nazwę naszej 

diecezji to j[est] Diecezja Mazurska. Granice jej uznać: wojew[ództwo] olsztyńskie – lecz bez Działdowszczyzny
18

, 

z wojew[ództwa] białostockiego przyłączyć pow. Olecko i Ełk, a na reszcie pozostałe aż z Gołdapi”
19

.  

Kolejną reorganizację i zmianę granic diecezji uchwaliła Naczelna Rada Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

w dniu 9 marca 1952 r., zatwierdziło ją jej Prezydium 15 maja 1952 r. i potwierdziło, że Diecezja Mazurska 

obejmuje województwa olsztyńskie i białostockie20. W 1950 r. powiat działdowski został przyłączony do 

województwa olsztyńskiego, a zatem i parafia w Działdowie została włączona do Diecezji Mazurskiej. 

Po zmianach administracyjnych wprowadzonych od 1 czerwca 1975 r.21 jednostki (parafie lub stacje 

kaznodziejskie) Diecezji Mazurskiej znalazły się na terenie województw: olsztyńskiego, suwalskiego, 

ciechanowskiego, elbląskiego, toruńskiego, białostockiego, ostrołęckiego. Aż pięć parafii (Olsztyn, Ostróda, 

Ełk, Mrągowo, Szczytno) terytorialnie było w dwóch województwach. 

Obecnie najwyższą władzą Diecezji jest Synod diecezjalny22. Przed 1991 r. tą władzą było Zgromadzenie 

diecezjalne23. W jego skład wchodzą wszyscy duchowni z terenu diecezji oraz delegaci świeccy wybierani we 

wszystkich parafiach24. Na zebraniu Zgromadzenia diecezjalnego, które odbyło się 26 stycznia 1975 r. 

w Olsztynie, obecnych było 26 z ogólnej liczby 37 członków (13 księży i 24 delegatów świeckich)25. Było ono 

połączone z „obchodami XXX-lecia PRL oraz powrotu tych ziem do Macierzy”26. Kazanie podczas 

uroczystego nabożeństwa „wygłosił ks. Paweł Kubiczek, senior Diecezji, wskazując m.in. na dorobek Polski 

Ludowej, na wolność sumienia i wyznania oraz pomoc i poparcie udzielane przez władze państwowe 

naszemu Kościołowi”27. Zgromadzenie wysłuchało sprawozdań: ks. Janusza Jaguckiego z pracy komisji 

ewangelizacyjno-misyjnej, ks. Fryderyka Teglera z pracy wśród młodzieży, ks. Wilhelma Firli z zakończonej 

działalności Domu Opieki Społecznej w Sorkwitach, ks. sen. P. Kubiczka ze stanu Diecezji w 1974 r., 

finansowego, komisji rewizyjnej. Po dyskusji Zgromadzenie udzieliło radzie diecezjalnej absolutorium, 

przyjęło preliminarz budżetowy na rok 1975. Kadencja tego Zgromadzenia diecezjalnego rozpoczęła się rok 

wcześniej – 27 stycznia 1974 r., na którym wówczas wszyscy obecni złożyli ślubowanie, a po wysłuchaniu 

                                                           
17

 T. Bruell, Szkice powojennej historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1945–1959, Cieszyn 2010, s. 21; 
Dominik Krysiak podaje, że było to w 1948 r., por. D. Krysiak, Ewangelicy w Mikołajkach. Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej 
w latach 1945–2007, Dąbrówno 2010, s. 63. 

18
 Działdowo do 1950 r. przynależało do województwa warszawskiego. Od wiosny 1945 r. do lipca 1951 r. parafią w Działdowie 

opiekował się ks. Ewald Lodwich. Nie był związany z Diecezją Mazurską, choć wiosną 1945 r. został pełnomocnikiem 
Konsystorza Polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Okręg Mazurski, ale już 24 września 1945 r. zrezygnował z tego 
stanowiska. 

19
 ADM, Księga protokołów Rady Diecezjalnej 1950–1973, Protokół zebrania Wydziału Senioralnego z dnia 30 września 1950 r., 

Zeszyt A4 bez numeracji stron. 
20

 J. Kłaczkow, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945–1975, Toruń 2010, s. 107; I sesja Naczelnej Rady Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w R. P., „Strażnica Ewangeliczna”, 1952, nr 7/8, s. 110–112; Wiadomości z Kościoła, „Strażnica 
Ewangeliczna”, 1952, nr 11, s. 166; nr 12, s. 181. 

21
 Podział administracyjny Polski został wprowadzony ustawą z 28 maja 1975 r. (Dz. U. z 1975 r. nr 16, poz. 91). Utworzono 

49 województw, likwidując powiaty jako pośredni szczebel administracyjny. Ten podział obowiązywał do końca 1998 r. 
22

 ZPW, §44; Regulamin Diecezjalny, §7. 
23

 Podczas jedenastej sesji VIII Synodu Kościoła, która odbyła się w Wiśle-Jaworniku zostało uchwalone nowe Zasadnicze Prawo 
Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.  

24
 Prawo Kościelne wskazuje na radę diecezjalną, która określa liczbę i podział mandatów delegatów świeckich do Synodu 

diecezjalnego (przed 1991 r. do zgromadzenia diecezjalnego), por.: ZPW §44, Regulamin Diecezjalny §7 i §7a. 
25

 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Lista obecności na Zgromadzeniu Diecezjalnym Ewang.-Augsb. Diecezji Mazurskiej 
dnia 26 stycznia 1975 r., k. b. n., [skan dok., zd-l-del-1970126]. 

26
 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Protokół z odbytego Zgromadzenia Diecezjalnego …, a które odbyło się w niedzielę 

dnia 26 stycznia 1975 roku w Olsztynie, k. b. n., [skan dok., zd-prot-19750126]. 
27

 Tamże. 
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sprawozdań i udzieleniu radzie diecezjalnej absolutorium, wybrano do nowej rady diecezjalnej na kuratora 

Eitela Tantiusa ze Szczytna, na wicekuratora Adolfa Szulca z Olsztyna. Wybrane zostały także nowe komisje: 

rewizyjna, ewangelizacyjno-misyjna, wychowania chrześcijańskiego, młodzieżowa, opiekuńcza Domu Opieki 

w Sorkwitach28. Podczas kolejnego Zgromadzenia 15 września 1974 r., na którym obecny był 

przewodniczący Wydziału Synodalnego, inż. Edward Głowacki, odbyły się wybory konseniora, którym został 

ponownie ks. F. Duda, oraz wybory trzech delegatów świeckich do Synodu Kościoła. Delegatami wybrani 

zostali: Manfred Barański z Rynu, August Steffan z Mrągowa, Adolf Szulc z Olsztyna, a zastępcami zostali: 

Eitel Tantius, Adolf Kayka, Wilhelm Chrzon29. W 1975 r. seniorem Diecezji Mazurskiej był ks. Paweł 

Kubiczek30.  

Zgromadzenie diecezjalne w dniu 23 stycznia 1977 r. w Mrągowie wybrało na miejsce Eitela Tantiusa, który 

zrezygnował z funkcji kuratora rady diecezjalnej, Adolfa Szulca, a na wakujące miejsce wicekuratora –

Wilhelma Chrzona31. 

W 1975 r. w Kościele Ewangelicko-Augsburskim nastąpiła zmiana na stanowisku biskupa. W dniach 22–23 

lutego odbyła się pierwsza sesja VI Synodu Kościoła, na której ks. bp Andrzej Wantuła ogłosił ostatecznie 

swą rezygnację z dalszego kierowania Kościołem. 23 lutego 1975 r. kolegium wyborcze wybrało na urząd 

Biskupa Kościoła32 ks. Janusza Narzyńskiego33, który w latach 1955–1957 był na Mazurach w Mrągowie. 

                                                           
28

 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Protokół ze Zgromadzenia Diecezjalnego Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji 
Mazurskiej, które odbyło się 27 stycznia 1974 roku w Olsztynie, k. b. n., [skan dok., zd-prot-19740127]. 

29
 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Protokół ze Zgromadzenia Diecezjalnego Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji 

Mazurskiej, które odbyło się 15 września 1974 roku tj. 14 niedzielę po Trójcy św. w Olsztynie, k. b. n., [skan dok., zd-prot-
19740915]. 

30
 Ks. sen. Paweł Kubiczek urodził się 19 grudnia 1925 r. w Gutach (Zaolzie – Czechy). Po uzyskaniu matury w Państwowym Liceum 

Pedagogicznym w Cieszynie, w 1948 r. podjął studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego i po 
zdaniu pierwszego egzaminu kościelnego został ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 27 kwietnia 
1952 r. w Szczytnie przez biskupa adiunkta ks. Zygmunta Michelisa. Wcześniej, od maja 1950 r. odbywał praktykę kandydacką 
w Szczytnie, po ordynacji zaś do połowy maja 1954 r. był wikariuszem parafii w Świętajnie oraz zborów w Gawrzyjałkach, 
Jerutkach, Nowej Wsi [Księżym Lasku], później do końca 1958 r. był w Ostródzie i stamtąd administrował wieloma zborami 
i stacjami kaznodziejskimi, następnie powierzono mu parafię w Olsztynie, ale już od 15 kwietnia1959 r. był w Rynie, gdzie 
18 lutego 1962 r. został proboszczem. Od 1 stycznia 1970 (wybory odbyły się 26 kwietnia, a instalacja 31 października 1970 r.) 
do 30 kwietnia 1991 r. był proboszczem parafii w Szczytnie. Administrował także w różnych okresach wieloma parafiami. 
1 listopada 1963 r. został konseniorem, od 20 czerwca 1965 pełnił obowiązki seniora, a 20 lutego 1966 r. został przez 
zgromadzenie diecezjalne wybrany na seniora Diecezji Mazurskiej. Instalacji na ten urząd dokonał ks. bp Andrzej Wantuła 
w Rynie 22 maja 1966 r. Urząd seniora sprawował do 28 kwietnia 1991 r. Od października 1965 r. był radcą Konsystorza. Był 
również członkiem Synodu Kościoła. Będąc w stanie spoczynku, wyjechał do Essen (Niemcy) i tam zmarł w nocy z 18 na 
19 października 2001 r. Por.: E. Kruk, Księża Diecezji Mazurskiej 1945–2000, s. 60–62; APO, PWRN, Kuratorium, sygnatura 
444/17/653, k. 3; ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Sprawozdanie Seniora Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji 
Mazurskiej za rok 1966 przedstawione na zgromadzeniu diecezjalnym w Olsztynie dnia 19 lutego 1967 r., [skan dok., zd-spr-sen-
19670219]. 

31
 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Diecezjalnego Ewangelicko-Augsburskiej 

Diecezji Mazurskiej, które odbyło się 23 stycznia 1977 roku w Mrągowie, k. b. n., [skan dok., zd-prot-19770123]. 
32

 J. Kłaczkow, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945–1975, s. 95. 
33

 Ks. bp Janusz Narzyński, urodził się 14 marca 1928 r. w Warszawie, ordynowany 6 maja 1956 r. w Szestnie przez ks. bpa Karola 
Kotulę. W latach 1949–1953 studiował na Wydziale Teologii Ewangelickiej UW. Od listopada 1955 r. był na praktyce 
kandydackiej w Mrągowie do pomocy ks. E. Bussemu. Z końcem sierpnia 1957 r. skończył się jego wikariat w Mrągowie, 
następnie jako stypendysta Światowej Federacji Luterańskiej do 1960 r. studiował w Getyndze. Po powrocie do kraju pracował 
jako katecheta w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, a od 1965 r. był wikariuszem ks. bpa A. Wantuły. 23 lutego 
1975 r. został wybrany przez kolegium wyborcze na urząd Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 6 kwietnia 
1975 r. został konsekrowany w kościele Św. Trójcy w Warszawie przejmując zwierzchnictwo nad Kościołem od ks. bpa 
A. Wantuły. Od 22 marca 1983 do 18 grudnia 1986 r. był prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. W 1991 r. poprosił Synod 
Kościoła o przeniesienie go w stan spoczynku. Uroczyste pożegnanie odbyło się 2 maja 1991 r., a dzień później odbyła się 
konsekracja ks. sen. Jana Szarka na urząd Biskupa Kościoła i przekazanie mu zwierzchnictwa nad Kościołem Ewangelicko-
Augsburskim w Polsce. Był jednym z najwybitniejszych znawców historii i teologii Marcina Lutra oraz Reformacji w Polsce. Od 
1949 do 1993 r. był pracownikiem naukowym Wydziału Teologii Ewangelickiej UW, a od 1954 r. Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie. Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bratysławie nadał mu tytuł doktora honoris causa. 
Zmarł w dniu 92 urodzin – 14 marca 2020 r. w Warszawie. 
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Jego introdukcji (konsekracji) dokonał 6 kwietnia 1975 r. w kościele Św. Trójcy w Warszawie ks. bp dr 

Andrzej Wantuła wspólnie z biskupem generalnym Słowackiego Kościoła Ewangelickiego A.W. prof. dr. 

Janem Michalko z Bratysławy i biskupem Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. Władysławem Kiedroniem 

z Czeskiego Cieszyna34. 

16 czerwca 1975 r. ks. bp Janusz Narzyński i ks. bp Andrzej Wantuła jako „emeritus” uczestniczyli 

w diecezjalnej konferencji księży Diecezji Mazurskiej w Szczytnie. Ks. sen. Paweł Kubiczek w imieniu księży 

podziękował ks. bp. A. Wantule za „wyrozumiałość i zainteresowanie sprawami Diecezji, a wobec nowego 

Księdza Biskupa wyraził gotowość współpracy”35. Naświetlił dla nowego Zwierzchnika Kościoła 

najważniejsze sprawy, z którymi boryka się Diecezja. Przypomniał, że w Diecezji na koniec 1964 r., czyli 

dziesięć lat wcześniej, było 15 761 dusz w 35 parafiach, 31 zborach i 71 stacjach kaznodziejskich oraz że 

wówczas 21 księży pełniło posługę duszpasterską. Zestawił te dane ze stanem na koniec 1974 r., wskazując 

na problemy związane z ubytkiem wiernych, a tym samym pogłębiającej się diaspory. Powiedział m.in. 

o potrzebie pomocy w sprawie mieszkań dla księży emerytów (w 1975 r. ks. H. Zalewski36 był w stanie 

spoczynku i mieszkał w plebanii w Działdowie), o problemie pustych kościołów, o zamiarach budowy 

plebanii w Kętrzynie i w Suwałkach. 

W 1979 r. upływała 5-letnia kadencja kolegialnych władz Kościoła: Synodu, zgromadzeń diecezjalnych. 

11 listopada 1979 r. Zgromadzenie diecezjalne w nowym składzie wybrano delegatów do Synodu Kościoła, 

którymi zostali: Adolf Szulc, Hildegarda Drogomir, a zastępcami Adolf Jaskułowski, Margreta Zalewska37. 

27 stycznia 1980 r. Zgromadzenie pod przewodnictwem ks. bpa J. Narzyńskiego wybrało radę diecezjalną 

(wybory odbywały się na listę przygotowaną przez ustępującą radę) w składzie: ks. kons. F. Duda, kurator 

Adolf Szulc, wicekurator Alfred Marsz38. 

Na koniec 1980 r. w parafiach Diecezji Mazurskiej odnotowano tylko 3527 wiernych39. W ciągu sześciu 

lat liczba wiernych zmniejszyła się prawie dwukrotnie, bo o 3166 osób w stosunku do stanu na dzień 

1 stycznia 1975 r. Wielu ewangelików wyjechało na stałe do RFN. Z protokołów Zgromadzeń diecezjalnych 

i diecezjalnych konferencji księży można wywnioskować, że ewangelicy konwertowali też do Kościoła 

rzymskokatolickiego, szczególnie przez zawieranie małżeństw z partnerami tego Kościoła. Stwierdzono, że 

„w tej materii zwykle przegrywającą jest strona ewangelicka”40. Do podawanych przez poszczególne parafie 

liczby swoich członków były wątpliwości. Ks. J. Otello podczas dyskusji na Zgromadzeniu diecezjalnym 

stwierdził, że „dane statystyczne są nieadekwatne, diecezja liczy na pewno więcej dusz”41, a na konferencji 

                                                           
34

 Introdukcja, „Zwiastun”, 1975, nr 11, s. 168–176. 
35

 ADM, Konferencje Księży, Protokół z konferencji księży diecezji mazurskiej, która odbyła się w dniu 16 czerwca 1975 r., k. b. n. 
[skan dok., kk-prot-19750616]. 

36
 Ks. Henryk Zalewski, urodził się 22 grudnia 1902 r. w Dobrzyjałowie k. Kolna (łomżyńskie), ordynowany 15 października 1930 r. 

w Warszawie. Był najpierw wikariuszem ks. Karola Kotuli w Łodzi, później skierowano go do Łomży, a następnie do parafii 
w Mościskach nad Bugiem. Po wojnie od stycznia 1947 r. pracował w Kościele Metodystycznym. W 1959 r. powrócił do służby 
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim i był administratorem, później proboszczem w Pasymiu. W latach 1968–1970 był także 
konseniorem Diecezji. W drugim półroczu 1970 r. został administratorem parafii w Działdowie. Z dniem 1 stycznia 1971 r. 
przeszedł w stan spoczynku. Mieszkał w Działdowie, a później w Warszawie, gdzie zmarł 15 września 1984 r. 

37
 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Protokół z zebrania świeckich członków Zgromadzenia Diecezjalnego Diecezji 

Mazurskiej odbytego 11 listopada 1979 roku w Olsztynie, k. b. n., [skan dok., zd-prot-19791111]. 
38

 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Diecezjalnego Diecezji Mazurskiej, które 
odbyło się 27 stycznia 1980 roku w Olsztynie, k. b. n., [skan dok., zd-prot-19800127]. 

39
 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Protokół ze Zgromadzenia Diecezjalnego Diecezji Mazurskiej odbytego 29 marca 

1981 roku w Szczytnie, k. b. n., [skan dok., zd-prot-19810329]. 
40

 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Protokół ze Zgromadzenia Diecezjalnego Mazurskiej Diecezji, które odbyło się 
w Olsztynie 28 stycznia 1979 r., k. b. n., [skan dok., zd-prot-19790128]. 

41
 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Diecezjalnego Ewangelicko-Augsburskiej 

Diecezji Mazurskiej, które odbyło się 23 stycznia 1977 roku w Mrągowie, k. b. n., [skan dok., zd-prot-19770123]. 
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księży w Szczytnie stwierdzono, że parafie ukrywają rzeczywistą liczbę dusz i zaniżają ją w przesyłanych do 

władz Kościoła danych statystycznych42. 

Odpływ wiernych miał także wpływ na władze Diecezji. Już w 1981 r. Zgromadzenie wybrało na członka rady 

diecezjalnej Udo Safryna43, ponieważ wyjechał wybrany rok wcześniej wicekurator Alfred Marsz. 

W następnym roku Zgromadzenie znów musiało dokonać wyborów z powodu wyjazdu za granicę 

dotychczasowego kuratora Adolfa Szulca. Nowym kuratorem został Adolf Jaskułowski44.  

Zmiany z powodu wyjazdów następowały nie tylko w gronie rady diecezjalnej. Wyjeżdżali także księża. 

W 1976 r. wyjechał do RFN na pobyt stały ks. Fryderyk Tegler z Rynu45, a w 1977 r. ks. Henryk Sikora 

z Pisza46.  

Z powodu zmniejszania się liczby wiernych, a także na skutek upływu czasu, konieczne były zmiany 

personalne i organizacyjne. Ks. sen. Paweł Kubiczek na konferencji księży w Piszu w kwietniu 1975 r. 

przedstawił propozycję zmian, co tak zostało odnotowane w protokole:  

„NIDZICA – DZIAŁDOWO: – należy zlikwidować jako samodzielną parafię w Działdowie i uczynić z niej miejsce 

pobytu wikariusza; – należy zlikwidować stacje kaznodziejskie w: Burkacie /kościół wydzierżawić lub sprzedać, lub 

oddać na fundusz mienia kościelnego/, Iłowie i Białutach. 

OLSZTYN – OSTRÓDA: – należy utrzymać dotychczasowy stan rzeczy, tzn. administrator w Olsztynie, wikariusz 

w Ostródzie; – należy zastanowić się nad możliwością uzyskania miejsca w Olsztynku dla księdza emeryta lub gości. 

SZCZYTNO – PASYM: – podjęto już uchwałę o zlikwidowaniu parafii w Rozogach z dniem 1.1.1976 i przyłączeniu jej 

jako stacji kaznodziejskiej do Szczytna; – należy podjąć starania o uzyskanie miejsca dla księdza-emeryta 

/Wielbark?, Rańsk?, Rozogi?/; – należy dążyć do tego, aby kościoły nieużywane przynosiły parafii dochód. 

KĘTRZYN: – należy myśleć o nowej plebanii. Są dwie możliwości: 1. miejsce na plebanii katolickiej w zamian za 

remont i możliwość korzystania lub dzierżawę przez katolików kościołów ewangelickich w Nakomiadach 

i Bezławkach; 2. budowanie nowej plebanii obok kościoła w Kętrzynie. Ta możliwość jest najbardziej 

prawdopodobna i znajduje się w fazie uzgodnień; – wobec przewidywanego /za 2 lata/ przejścia ks. Bakałarza na 

emeryturę należy pomyśleć o duszpasterzu, który obok pracy duszpasterskiej zajmowałby się dozorowaniem 

budowy nowej plebanii. 

RYN: – jest propozycja, aby miejscowy ksiądz zajął się parafią Kętrzyn lub Ełk, natomiast obecna plebania w Rynie 

byłaby pozostawiona do dyspozycji Kościoła np. jako dom wypoczynkowy. 

                                                           
42

 ADM, Konferencje Księży, Protokół z konferencji księży diecezji mazurskiej, która odbyła się w dniu 16 czerwca 1975 r. w Szczytnie, 
k. b. n., [skan dok., kk-prot-19750616] 

43
 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Protokół ze Zgromadzenia Diecezjalnego Diecezji Mazurskiej odbytego 29 marca 

1981 roku w Szczytnie, k. b. n., [skan dok., zd-prot-19810329]. 
44

 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Protokół z obrad Zgromadzenia Diecezjalnego Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji 
Mazurskiej, które odbyło się 18 kwietnia 1982 roku w Olsztynie, k. b. n., [skan dok., zd-prot-198200418]. 

45
 ADM, Nominacje, Pismo Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału do Spraw Wyznań 

w Suwałkach z dnia 20 sierpnia 1976 r., k. b. n., [skan dok., Tegler-19760820]. Ks. Fryderyk Tegler w piśmie do Konsystorza 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z dnia 1 kwietnia 1976 r. z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd wraz z rodziną do RFN 
napisał: „Prośbę swoją uzasadniam m.in. tym, że obecnie po zatwierdzeniu Układów przez Sejm PRL oraz Bundesrat RFN może 
z Polski wyjechać ok. 125 tys. Polaków narodowości niemieckiej, co poważnie zmniejszy liczbę naszych wiernych, a to pociągnie 
za sobą dalsze łączenie parafii, a tym samy pewna liczba księży stanie się zbędna”, por. ADM, Pismo ks. Fryderyka Teglera do  
Konsystorza z dnia 1 kwietnia 1976 r., k. b. n., [skan dok., Tegler-19760401]. Ks. Fryderyk Tegler, urodził się 21 sierpnia 1941 r. 
w Warpunach k. Mrągowa, ordynowany 3 grudnia 1972 r. Po ordynacji do sierpnia 1976 r. był w Rynie, najpierw wikariuszem, 
apotem krótko administratorem. Od 1973 r. był duszpasterzem młodzieżowym. W sierpniu 1976 r. ks. Tegler wyjechał do 
Niemiec. Nadal utrzymuje kontakty z Mazurami. 

46
 ADM, Nominacje, Pismo Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do ks. Henryka Sikory w Piszu z dnia 12 maja 1977 r., 

k. b. n., [skan dok., Sikora-19770512]. Ks. Henryk Sikora, urodził się 12 czerwca 1933 r. w Starym Bielsku. Od 1 marca 1954 r. 
został skierowany do Olsztyna do pomocy ks. sen. E. Friszke, a 11 kwietnia 1954 r. w Lipowie k. Ostródy został ordynowany na 
diakona. Od listopada 1955 r. pełnił obowiązki administratora parafii w Lipowie, Dąbrównie, Glaznotach, później w Działdowie, 
Lidzbarku Welskim, Prabutach i Mikołajkach Pomorskich. W Działdowie był do 1970 r., a następnie do maja 1977 r. w Piszu. 
Później wyjechał do Niemiec. 
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EŁK: – zaistniał tu problem mieszkania. Mieszkanie księdza zajęte jest przez p. Trojanowicza, a mieszkanie po 

p. Małłku zajmuje p. Tyszkiewicz; – istnieje też problem opieki duszpasterskiej. Ks. Pilch chciałby sprawy tamtejsze 

załatwić do końca. Kto miałby po nim objąć placówkę – ks. Tegler, ks. Jagucki czy ks. Sikora?; – pomoc w powyższej 

sytuacji obiecał ks. Biskup i Urząd d/s Wyznań.  

MIKOŁAJKI: – wobec obowiązków organizatora i dyrektora Muzeum należy uwolnić Ks. Pilcha z administracji parafii 

ełckiej. 

MRĄGOWO: – wszystko jest w parafii ułożone.  

SORKWITY: – sprawa budowy czy przebudowy Domu Starców jeszcze nie ustalona; – w tym roku odbędzie się 

w budynku Domu Starców obóz młodzieżowy; – jest propozycja ze strony władz państwowych, aby w części 

kościoła w Biskupcu można było urządzić muzeum; – nie załatwiona jest sprawa kościołów w Kobułtach 

i Jezioranach.  

PISZ: – warto zastanowić się nad wymianą z katolikami, tak aby w zamian za ich wejście do Rozóg i Kociołka 

Szlacheckiego można było odprawiać nabożeństwa ewangelickie w katolickiej kaplicy w Nidzie i korzystać 

z katolickiej kancelarii. Z obecnej sali w Rucianem stworzyć salę noclegową”
47

.  

Do tej wizji ustosunkowali się uczestnicy konferencji, m.in. ks. J. Otello, ks. H. Sikora, ks. J. Krzywoń. Najbardziej 

niepokoiła sytuacja parafii w Ełku, gdzie od grudnia 1970 r. nie było na miejscu duszpasterza, a mieszkanie 

służbowe dla ewentualnego wikariusza było zajęte przez lokatora. Podsunięto także propozycję, aby, w związku 

z reorganizacją administracyjną, siedzibę tej parafii przenieść do Suwałk. Rozważano także sprawę Białegostoku po 

ewentualnym włączeniu Ełku do parafii w Giżycku”
48

. 

Na wrześniowej konferencji w Giżycku ks. J. Jagucki, jako administrator parafii w Ełku (od lipca 1975 r.) 

poinformował, że jest tam jeden pokój wolny oraz że  

„Przedsiębiorstwo Turystyczne chce kupić cały dom z kaplicą. Jeśli władze miejskie zapewnią kaplicę i mieszkanie 

dla księdza, można by dokonać sprzedaży; – można też starać się o mieszkanie własnościowe – spółdzielcze dla 

księdza, a nabożeństwa odbywać w kaplicy prawosławnej; – mniej więcej po 6 latach można by przenieść centrum 

parafii do Suwałk, gdy będzie tam zaspokojony głód mieszkaniowy; – w Białymstoku należy zmniejszyć ilość 

nabożeństw, gdyż prawie nikt nie przychodzi i zająć się raczej pracą duszpasterską”
49

.  

„Przy okazji wypłynęła na forum sprawa parafii w Rynie. Ks. Senior P. Kubiczek stwierdził, że Ryn ma zostać 

przyłączony do parafii w Giżycku i jest przewidziany jako miejsce dla księdza-emeryta. Ks. F. Tegler ma otrzymać 

inną parafię”
50

. 

W 1976 r. proboszczami zostali: ks. J. Jagucki (wybory 9 maja 1976, wprowadzenie 20 czerwca 1976) 

i ks. J. Otello (wybory 5 września 1976)51. 

W tym samym roku w Diecezji Mazurskiej zostały zamknięte stacje kaznodziejskie w Biskupcu Pomorskim52, 

Klonie, Kruklankach, Rozogach, Rydzewie, Targowie, Trelkowie, a w 1977 r. zostały zamknięte stacje 

kaznodziejskie w Karwicy (z dn. 30.6.1977 r.), Nowej Wsi, Starym Mieście, Szymanach Dużych, Świętajnie. 

Zamknięte zostały także stacje kaznodziejskie w Burkacie i Iłowie. 

                                                           
47

 ADM, Konferencje Księży, Protokół z konferencji księży diecezji mazurskiej, która odbyła się w poniedziałek 28 kwietnia 1975 r. 
w Piszu, k. b. n., [skan dok., kk-prot-19750428]. 

48
 ADM, Konferencje Księży, Protokół z konferencji księży diecezji mazurskiej, która odbyła się w poniedziałek 28 kwietnia 1975 r. 

w Piszu, k. b. n., [skan dok., kk-prot-19750428]. 
49

 ADM, Konferencje Księży, Protokół z konferencji księży diecezji mazurskiej, która odbyła się 15 września 1975 r. w Giżycku, k. b. n., 
[skan dok., kk-prot-19750915]. 

50
 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Protokół z odbytego w dn. 25–01–1976 r. Zgromadzenia Diecezjalnego Ewangelicko-

Augsburskiej Diecezji Mazurskiej, k. b. n., [skan dok., zd-prot-19760125]. 
51

 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Sprawozdanie seniora ewang.-augsb. Diecezji Mazurskiej za rok 1976, k. b. n., [skan 
dok., zd-spr-sen-19770123]. 

52
 ADM, Pismo Konsystorza do Rady Diecezjalnej w Szczytnie z dnia 1 kwietnia 1977 r., [skan dok., BiskupiecP-19770401]. 
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W styczniu 1978 r. „Rada Diecezjalna po wnikliwym przedyskutowaniu sytuacji powstałej na skutek ustawicznych 

wyjazdów wiernych postanowiła przystąpić natychmiast do likwidacji następujących stacji kaznodziejskich: 

1. St[acja] kaz[nodziejska] Krutynia – parafia Mrągowo; 2. St. kaz. Baranowo – parafia Mikołajki; 3. St. kaz. 

Barczewo – parafia Olsztyn; 4. St. kaz. Pasłęk – parafia Olsztyn; 5. St. kaz. Białystok – parafia Pisz. Obiekty /kościoły 

i kaplice/ w wsp[omnianych] wyżej stacjach kaznodziejskich nastręczają parafiom wiele kłopotów w należytym ich 

utrzymaniu”
53

.  

Ostatecznie w 1978 r. zakończona została działalność stacji kaznodziejskiej w Białymstoku, Krutyni, 

Nakomiadach54.  

„Działalność stacji kaznodziejskiej Baranowo uznana została za zakończoną z dniem 31 marca 1979 roku”
55

.  

Została zakończona także działalność stacji kaznodziejskich w Barczewie, Gawrzyjałkach, Księżym Lasku, 

Okartowie, Orzyszu56, Spychowie.  

Konsystorz uznał z dniem 1 lipca 1981 r. działalność stacji kaznodziejskiej w Bezławkach za zakończoną57, 

a w 1983 r. stacji kaznodziejskiej w Jezioranach. Trzy lata później kolejne stacje kaznodziejskie: w Kobułtach, 

Krokowie, Wałach i Zalewie zostały uznane przez Konsystorz za nieczynne58. 

Natomiast w lutym 1982 r. Konsystorz wyraził  

„zgodę na zamianę nazwy »Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ełku ze stacjami kaznodziejskimi w Suwałkach 

i Gołdapi« na »Parafia Ewangelicko-Augsburska w Suwałkach ze stacjami kaznodziejskimi w Ełku i Gołdapi«”
59

.  

Z dniem 1 kwietnia 1978 r. ks. Paweł Bakałarz, dotychczasowy administrator parafii w Kętrzynie, został 

przeniesiony w stan spoczynku60, a administrację tej parafii Konsystorz powierzył ks. F. Dudzie z Olsztyna. 

Do Kętrzyna został skierowany najpierw na praktykę kandydacką, a z dniem ordynacji jako wikariusz 

diecezjalny, ks. Rudolf Bażanowski61. Również od kwietnia tegoż roku do parafii w Piszu został skierowany 

ks. Krzysztof Rej jako wikariusz62. Ten duchowny był pod opieką administratora ks. sen. P. Kubiczka ze 

Szczytna.  

                                                           
53

 ADM, Księga protokołów zebrań Rady Diecezjalnej od 19 marca 1973 do 8 września 2009 r., Protokół z obrad Rady Diecezjalnej 
w dniu 22 stycznia 1978 roku w Szczytnie, k. b. n. 

54
 ADM, Protokół z konferencji Księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Diecezji Mazurskiej, która odbyła się w Olsztynie 

19.3.1979 r., [skan dok., kk-prot-19790319]. 
55

 ADM, Pismo Konsystorza do Rady Parafialnej w Mikołajkach z dnia 22 marca 1979 r., k. b. n., [skan dok.:, Baranowo-19790322]. 
56

 ADM, Protokół z konferencji Księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Diecezji Mazurskiej, która odbyła się w Olsztynie 
19.3.1979 r., [skan dok., kk-prot-19790319]. 

57
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. sen. P. Kubiczka z dnia 5 sierpnia 1981 r., k. b. n., [skan dok., Bezławki-19810805]. 

58
 Wiadomości urzędowe, „Zwiastun”, 1986, nr 21/22, s. 336. 

59
 ADM, Pismo Konsystorza KEA do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ełku z dnia 11 marca 1982 r. k. b. n., [skan dok., Suwałki-

19820311]. 
60

 ADM, Pismo Konsystorza KEA do ks. sen. Pawła Kubiczka w Szczytnie z dnia 28 lutego 1978 r., k. b. n., [skan dok., Bakałarz-
19780228]. Ks. Paweł Bakałarz, urodził się 20 marca 1908 r. w Warszawie, ordynowany na diakona 18 maja 1952 r. 
w Skolimowie k. Warszawy (Tabicie). Od 16 czerwca 1952 r. aż do przejścia w stan spoczynku z dniem 1 kwietnia 1978 r. był 
w Kętrzynie. Zmarł 22 lipca 1984 r. w Bielsku-Białej. 

61
 Ks. Rudolf Bażanowski, urodził się 6 lutego 1953 r. w Kiczycach k. Skoczowa, ordynowany był 19 listopada 1978 r. w Goleszowie. 

Od 15 grudnia 1977 r. do 31 marca 1978 r. pomagał ks. sen. Pawłowi Kubiczkowi w parafii w Piszu, a od 1 kwietnia był 
w Kętrzynie. Od ordynacji był wikariuszem, a od 1984 r. do 30 czerwca 1997 r. proboszczem parafii w Kętrzynie. Od 27 kwietnia 
1997 do 5 lutego 2018 r. – proboszczem w Olsztynie. W latach 1991-2017 był zwierzchnikiem Diecezji Mazurskiej. 

62
 Ks. Krzysztof Rej, urodził się 25 lutego 1952 r. w Warszawie, ordynowany 26 grudnia 1976 r. w Warszawie, najpierw był 

wikariuszem Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, a od 1 kwietnia 1978 r. do 30 czerwca 2004 r. był duszpasterzem (proboszczem) 
w Piszu. W 2003 r. uzyskał doktorat. Następnie od lipca 2004 r. przeszedł do parafii w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie był do 
2014 r. 
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21 listopada 1978 r. zginął ks. Ryszard Bernard Otello, duszpasterz parafii w Działdowie. Pogrzeb odbył 

w Nidzicy 24 listopada 1978 roku63. Do Działdowa do pomocy w pracy parafialnej ks. J. Otello z Nidzicy 

Biskup Kościoła delegował z dniem 15 grudnia 1978 r. mgr teol. Jana Kantora64. Od maja 1979 r., jako 

praktykant, a od 15 czerwca 1980 r., czyli dnia ordynacji w Wodzisławiu Śląskim na ewangelickiego księdza, 

pomagał ks. Jerzemu Otello Zdzisław Sztwiertnia65, mieszkając w Działdowie. Ten duchowny był 

w Działdowie do 31 lipca 1983 roku66. Z końcem lipca 1982 r. Konsystorz zwolnił ks. J. Otello z administracji 

tej parafii, a mianował na to stanowisko ks. F. Dudę z Olsztyna67, który nie wyrażał na to zgody68. 

Ostatecznie administrację przejął 25 stycznia 1983 r.69, ale już końcem tego roku został z niej zwolniony, 

a Konsystorz mianował z dniem 1 stycznia 1984 r. na administratora parafii w Działdowie ks. Alfreda 

Tschirschnitza z Ostródy70, który sprawował ją do połowy października tegoż roku. Ks. bp. J. Narzyński po 

odejściu ks. Z. Sztwiertni w sierpniu 1983 r. skierował na praktykę kandydacką do Działdowa Erwina 

Miklera71, który był tu tylko do dnia swojej ordynacji, tj. do 30 września 1984 r. Z dniem 15 października 

1984 r. Konsystorz mianował administratorem parafii w Działdowie ks. Lecha Macieszczaka72, a którego już 

22 listopada tegoż roku skreślił z listy duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z powodu 

powtórnego chrztu73. Administrację tej parafii z urzędu przejął ks. sen. P. Kubiczek74 i sprawował ją do 

lutego 1986 r. Od marca 1986 r. ponownie administratorem na prośbę rady parafialnej w Działdowie75 

został ks. J. Otello z Nidzicy76. Do 1990 r. nie było na miejscu ordynowanego duchownego. W kwietniu 

1985 r. nabożeństwa odprawiał ks. A. Tschirschnitz i student teologii Paweł Kubiczek (junior)77, który też 

prowadził lekcje religii. W styczniu 1985 r. Konsystorz na wniosek parafii ogłosił wakans na stanowisko 

                                                           
63

 Ks. Ryszard Bernard Otello, syn ks. Jerzego Otello, urodził się 7 grudnia 1951 r. w Bydgoszczy, ordynowany 17 listopada 1974 r. 
w Nidzicy. Już jako student pomagał ks. sen. Kubiczkowi oraz ojcu w pracy duszpasterskiej. Po ordynacji został wikariuszem 
diecezjalnym. Zamieszkał w Działdowie, a z dniem 1 października 1978 r. mianowany został wikariuszem parafii w Nidzicy 
z siedzibą w Działdowie. Od stycznia 1976 r. pełnił także funkcję duszpasterza młodzieżowego. Zginął tragicznie w wypadku 
samochodowym 21 listopada 1978 r., gdy wracał z egzaminów doktoranckich z Warszawy. Spoczął na cmentarzu w Nidzicy.   

64
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Jana Kantora z dnia 15 grudnia 1978 r., [skan dok., Kantor-19781215].  

65
 Ks. Zdzisław Sztwiertnia, urodził się 14 grudnia 1953 r. w Goleszowie, ordynowany 15 czerwca 1980 r. w Wodzisławiu Śląskim. 

Przed ordynacją odbywał praktykę kandydacką w Działdowie, później był wikariuszem. W latach 1982–1983 był diecezjalnym 
duszpasterzem młodzieżowym. Z dniem 1 sierpnia 1983 r. został wikariuszem w Ustroniu, od 1992 r. był administratorem, a od 
1996 r. do 11 października 2020 r. proboszczem w Wiśle-Jaworniku.   

66
 Wiadomości urzędowe, „Zwiastun”, 1983, nr 16, s. 256. 

67
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Wydziału do Spraw Wyznań w Ciechanowie z dnia 7 lipca 1982 r., [skan dok., Dzialdowo-

19820707]; Pismo Biskupa Kościoła do ks. kons. F. Dudy z dnia 1 lipca 1982 r. [skan dok., Duda-19820701]. 
68

 ADM, Pismo ks. F. Dudy do Konsystorza z dnia 5 sierpnia 1982 r., [skan dok., Duda-19820805]; Pismo Diecezji Mazurskiej do 
Konsystorza z dnia 9 sierpnia 1982 r., [skan dok., Działdowo-19820809]. 

69
 ADM, Protokół z przejęcia administracji Parafii w Działdowie z dnia 25 stycznia 1983 r., [skan dok., Działdowo-19830125]. 

70
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. F. Dudy w Olsztynie, do ks. A. Tschirschnitza w Ostródzie z dnia 25 listopada 1983 r., [skan 

dok., Duda-19831125].  
71

 ADM, Pismo Biskupa do ks. F. Dudy z dnia 18 sierpnia 1983 r.; Pismo Biskupa do Erwina Miklera z dnia 16 września 1983 r.; Pismo 
parafian z Działdowa do Biskupa z dnia 10 października 1984 r. z prośbą o pozostawienie ks. E. Miklera. Ks. Erwin Mikler, urodził 
się 4 lutego 1957 r. Międzyrzeczu, ordynowany 30 września 1984 r. w Wałbrzychu. Praktykę kandydacką odbył w Działdowie. Po 
ordynacji został wikariuszem parafii w Ustroniu. Od 1 stycznia 1992 r. był proboszczem-administratorem, a od 25 kwietnia 1993 
do 23 grudnia 1995 r. proboszczem w parafii w Brennej-Górkach. Był asystentem, a następnie wykładowcą w katedrze Teologii 
Systematycznej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Zmarł po ciężkiej chorobie 23 grudnia 1995 r. 

72
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. L. Macieszczaka w Warszawie z dnia 17 września 1984 r., [skan dok., Macieszczak-19840917]. 

73
 ADM, Pismo Biskupa do L. Macieszczaka w Warszawie z dnia 26 listopada 1984 r., [skan dok., Macieszczak-19841126]. 

74
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. sen. P. Kubiczka z dnia 7 stycznia 1986 r., [skan dok., Kubiczek-19860107]. 

75
 ADM, Pismo Rady Parafialnej w Działdowie do Konsystorza z dnia 7 stycznia 1986 r., [skan dok., Dzialdowo-19860107].  

76
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. sen. P. Kubiczka i do ks. kons. J. Otello z dnia 7 marca 1986 r., [skan dok., Kubiczek-

19860307].  
77

 ADM, Notatka ze spotkania Rady Parafialnej w Działdowie z ks. sen. P. Kubiczkiem oraz ks. A. Tschirschnitzem dnia 19 lutego 
1985 r., [skan dok., Dzialdowo-19850219]; Pismo Diecezji Mazurskiej do ks. bpa J. Narzyńskiego z dnia 29 marca 1985 r., [skan 
dok., Dzialdowo-19850329] 
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proboszcza78, ale nikt się nie zgłosił. Jesienią 1985 r. na prośbę79 ks. sen. P. Kubiczka przybyła do Działdowa 

mgr teol. Halina Płoszek80. Rok później rada diecezjalna prosiła Konsystorz o skierowanie do Działdowa 

duchownego (administratora względnie wikariusza), a katechetkę pozostawić w Diecezji na okres 

przejściowy w Pasymiu81. 

Ks. bp J. Narzyński 28 lipca 1980 r. przesłał do ks. sen. P. Kubiczka telegraficzną wiadomość, że ma się zająć 

„parafią w Mrągowie przy pomocy ks. Firli, praktykantem dla Mrągowa od sierpnia”82, ponieważ Wydział do 

Spraw Wyznań w Olsztynie 8 lipca 1980 r. zwrócił się do Konsystorza  

„z uprzejmą prośbą o natychmiastowe odwołanie ks. Jana Krzywonia ze stanowiska administratora Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie”
83

.  

Ks. J. Krzywoń84 został zawieszony w czynnej służbie z dniem 1 sierpnia 1980 roku85. Administratorem 

z urzędu został ks. sen. P. Kubiczek, natomiast opiekę duszpasterską zlecono ks. W. Firli86 z Sorkwit, 

któremu Biskup Kościoła do pomocy skierował na praktykę kandydacką absolwenta teologii ewangelickiej, 

Mariana Bienioszka87, który później po ordynacji (7 lutego 1982 r.) był do października 1984 r. wikariuszem 

w Sorkwitach. Ks. W. Firla od 15 września 1980 r. był administratorem parafii w Mrągowie88, a od 1983 r. 

proboszczem (wybory odbyły się 10 lipca)89.  

W styczniu 1981 r. rada diecezjalna  

„po wnikliwym omówieniu decyzji Konsystorza o skreśleniu ks. Krzywonia z listy duchownych naszego Kościoła
90

 

wyraża swoje stanowisko w tej sprawie jak niżej:  

                                                           
78

 ADM, Pismo Parafii EA w Działdowie do Konsystorza z dnia 3 grudnia 1984 r.; Pismo Biskupa do Rady Parafialnej w Działdowie 
z dnia 30 stycznia 1985 r. 

79
 ADM, Pismo Diecezji Mazurskiej do ks. bpa J. Narzyńskiego z dnia 8 czerwca 1985 r., [skan dok., PłoszekH-19850608]. 

80
 Mgr Halina Płoszek (obecnie Radacz), urodziła się 12 sierpnia 1958 r. w Gdańsku. 25 stycznia 1987 r. w Lidzbarku Welskim została 

wprowadzona w urząd nauczania kościelnego (diakona) przez ks. sen P. Kubiczka. Pomagała od jesieni 1985 r. do wiosny 1989 r. 
w pracy katechetycznej i kaznodziejskiej administratorom parafii w Działdowie, a później do sierpnia 1998 r. była w Olsztynku – 
filiale parafii w Nidzicy. Od września 1998 r. pracuje w Żyrardowie. 

81
 ADM, Pismo Diecezji Mazurskiej do Konsystorza z dnia 6 października 1986 r., [skan dok., Działdowo-19861006].  

82
 ADM, Telegram do ks. sen. P. Kubiczka z dnia 28 lipca, k. b. n., [skan dok., Mrągowo-19800728].  

83
 ADM. Pismo Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału do Spraw Wyznań w Olsztynie do Konsystorza Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 1980 r., k. b. n., [skan dok., Krzywoń-19800708]. 
84

 Ks. Jan Krzywoń, urodził się 27 maja 1940 r. w Skoczowie, ordynowany 14 października 1962 r. w kościele Św. Trójcy 
w Warszawie. Po ordynacji był wikariuszem senioralnym z siedzibą w Świętajnie. Opiekował się także parafią w Jerutkach 
i w Gawrzyjałkach. Od sierpnia 1964 r. powierzono mu także opiekę w Rańsku i Targowie. Od września 1965 r. została mu 
powierzona parafia w Mrągowie wraz z Szestnem, Baranowem oraz Użrankami (administrator od 15 lutego 1967 r., od 1968 r. 
proboszcz: wybrany 16 czerwca, a 13 października 1968 r. instalowany). Potem doszła także parafia w Nawiadach wraz 
z Pieckami, a od 1970 r. Ukta. W lipcu 1980 r. Wydział do Spraw Wyznań z Olsztyna zażądał od władz Kościoła usunięcia 
ks. Krzywonia ze stanowiska administratora parafii. Po urlopie zdrowotnym wyjechał do Niemiec. Mieszkał w Hanowerze 
(Muehlenberg). Zmarł 15 maja 2021 r. przeżywszy prawie 81 lat. 

85
 ADM, Pismo Biskupa KEA do ks. J. Krzywonia w Mrągowie z dnia 13 sierpnia 1980 r., k. b. n., [skan dok., Bienioszek-19800813]; 

Pismo ks. J. Krzywonia do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wydziału do Spraw Wyznań z dnia 8 sierpnia 1980 r., k. b. n., 
[skan dok., Krzywoń-19800808]. 

86
 Ks. Wilhelm Firla, urodził się 26 lipca 1915 r. w Moszczenicy k. Rybnika, ordynowany był 14 kwietnia 1946 r. w Chorzowie. Po 

ordynacji objął administrację parafii w Gliwicach oraz okolicznych zborów. W czerwcu 1952 r. został skierowany do parafii 
w Sorkwitach, gdzie pracował do października 1984 r. Przez kilka lat kierował Domem Opieki dla Dorosłych. Od 15 września był 
administratorem, a od 30 października 1983 proboszczem parafii w Mrągowie. 31 sierpnia 1987 r. przeszedł w stan spoczynku, 
ale dalej pozostawał w służbie. Ostatnie dziękczynno-pożegnalne nabożeństwo w Mrągowie odbyło się 6 marca 1988 r. Później 
wyjechał do Niemiec. Zmarł 9 marca 1990 r. w Bad Segeberg (Niemcy). 

87
 Ks. Marian Bienioszek, urodził się 27 sierpnia 1957 r., ordynowany 7 lutego 1982 r. Od sierpnia 1980 r. odbywał praktykę 

kościelną w Sorkwitach, gdzie po ordynacji był do października 1984 r. wikariuszem. Od 15 października 1984 r. był we 
Włocławku. Od 1988 r. jest proboszczem parafii w Siemianowicach Śląskich.   

88
 ADM, Pismo Konsystorza KEA do ks. sen. P. Kubiczka z dnia 17 września 1980 r., k. b. n., [skan dok., Krzywoń-19800917]. 

89
 Wiadomości z Kościoła, „Zwiastun”, 1983, nr 21, s. 336. 

90
 ADM, Pismo Konsystorza KEA do ks. J. Krzywonia w Mrągowie z dnia 23 grudnia 1980 r., k. b. n., [skan dok., Krzywoń-19801223].  
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a) Ks. Krzywoń przepracował w naszym Kościele jako ordynowany ksiądz przez okres 18 lat. Lecz na skutek 

przebytej choroby oraz na podstawie opinii lekarzy został w sposób administracyjny skreślony z listy czynnych 

duchownych. 

b) Mając na uwadze odbyty długoletni staż pracy jako duchownego, uważamy za celowe pozostawienie 

ks. Krzywoniowi możliwość wykonywania pomocniczej pracy w Kościele”
91

.  

We wrześniu 1981 r. ks. Jan Krzywoń wraz rodziną (żoną i czwórką dzieci) wyjechał do RFN. Ks. sen. 

P. Kubiczek podczas Zgromadzenia diecezjalnego w 1882 r. wyjaśniał:  

„W ubiegłorocznym sprawozdaniu powiedziałem ‘są takie wypadki, że człowiek chciałby przyjść z pomocą. Nie 

zawsze jest to możliwe. Taka jest bolesna prawda’. Chcę tu wyraźnie podkreślić, że władze państwowe i wojskowe 

wykazały nie tylko maksimum cierpliwości, ale rzeczywiście i szczerze szukały możliwości, co zrobić, żeby pomóc 

ks. Krzywoniowi. Ks. Jan Krzywoń poprosił o stały wyjazd do RFN. Zgodę otrzymał i wyjechał. Takie rozwiązanie było 

może najlepsze, w szczególności w odniesieniu do rodziny (żony i czworo dzieci). Nie ulega jednak najmniejszej 

wątpliwości, że mamy do czynienia z tragedią człowieka”
92

. 

Nie był to jedyny problem personalny, z jakim musiała zmierzyć się Diecezja Mazurska. Już w 1977 r. rada 

diecezjalna  

„na podstawie przepisów dyscyplinarnych upomniała ks. W. Pilcha z powodu jego nieobecności na diecezjalnych 

konferencjach księży”
93

. 

W lutym 1983 r. ks. W. Pilchowski94 napisał, że  

„Parafia Ewangelicka w Mikołajkach nie podejmuje od dnia 16 lutego 1983 roku rozmów z Konsystorzem Kościoła 

EA w PRL w obecnym składzie i zleciła przekazanie swego zwierzchnictwa innemu Kościołowi Ewangelickiemu 

w Polsce Ludowej”
95

. 

Sprawę omawiano m.in. na Zgromadzeniu diecezjalnym w Olsztynie.  

„Bardzo istotnym problemem, który zajął blisko 1,5 godziny czasu, była sprawa parafii w Mikołajkach. Zebrani 

delegaci domagali się od ks. Wł. Pilchowskiego, który niespodziewanie przybył na obrady, aby dokładnie wyjaśnił 

Zgromadzeniu Diecezjalnemu, dlaczego pragnie wraz z całą parafią wystąpić z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

W odpowiedzi na to pytanie ks. Wł. Pilchowski odczytał protokół ze Zgromadzenia Parafialnego, które miało 

miejsce 16 stycznia br. w Mikołajkach. Według tego protokołu Zgromadzenie Parafialne zgłosiło swój akces do 

Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Swoją decyzję motywowano brakiem zrozumienia i pomocy ze strony 

Senioratu Diecezji i Konsystorza, szczególnie w rozgrywkach z katolikami /sprawa kościoła w Baranowie/. 

Ciekawym szczegółem w tym protokole była podana liczba parafian – 400, wobec 130 uwidocznionej 

w sprawozdaniu za rok ubiegły. 

Po wystąpieniu ks. Wł. Pilchowskiego głos zabrał ks. W. Firla. Dał wyraz zaniepokojeniu o dalsze losy parafii 

w Mikołajkach. Jego zdaniem ks. Pilchowski i Parafianie są na niewłaściwej drodze, na drodze, która już prowadzi 

do rozbicia jednoty naszego Kościoła w dobie ataków ze strony katolików. Z protokołu nie wynika, aby 

Zgromadzenie Parafialne w Mikołajkach było jednomyślne co do przejścia do Kościoła E[ewangelicko]-

R[eformowanego]. Był to tylko pojedynczy głos jednej z parafianek. Następnie wypłynęła sprawa kościoła 

w Baranowie, który został zajęty przez katolików. Podobno wobec braku naszych wyznawców, nie były odprawiane 

                                                           
91

 ADM, Księga protokołów, Protokół z obrad Rady Diecezjalnej z dnia 26.01.81 w Olsztynie, k. b. n.; Pismo Diecezji Mazurskiej do 
Konsystorza KEA w Warszawie z dnia 6 lutego 1981 r., k. b. n., [skan dok., Krzywoń-19810206].   

92
 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Sprawozdanie seniora Ewang.-Augsb. Diecezji Mazurskiej za rok 1981, złożone na 

Zgromadzeniu Diecezjalnym dnia 18 kwietnia 1982 r. w Olsztynie, k. b. n., [skan dok., zd-prot-19820418]. 
93

 ADM, Księga protokołów, Protokół z obrad Rady Diecezjalnej w dniu 18 lipca 1977 r. w Szczytnie. 
94

 Ks. Władysław Pilch/Pilchowski, urodził się 16 października 1913 r., studiował teologię na Uniwersytecie Warszawskim, 
30 czerwca 1939 r. ukończył studia i został kandydatem teologii. Ordynowany był 15 maja 1947 r. w Olsztynie przez bpa Jana 
Szerudę. Pracę na Mazurach rozpoczął w Piszu w czerwcu 1946 r., a od sierpnia 1946 r. do 31 października 1985 r. był w parafii 
w Mikołajkach, skąd opiekował się wieloma parafiami i zborami. Od 1973 r. organizował i prowadził Muzeum Reformacji. 
W grudniu 1981 r. zmienił nazwisko z Pilch na Pilchowski. Zmarł 23 sierpnia 2008 r. w Mikołajkach. 

95
 ADM, Pismo ks. W. Pilchowskiego Do wiadomości Synodu Kościoła EA w PRL, k. b. n., [skan dok.,  Mikołajki-19830216]. 
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tam nabożeństwa. Tymczasem według danych ks. Pilchowskiego, w Baranowie jest około 100 naszych wyznawców. 

Ks. Firla stwierdził dalej, że wyciąganie dawnych bolączek sprzed lat nie jest podstawą ani usprawiedliwieniem, aby 

odżegnywać się od Senioratu i Konsystorza. Trzeba zaniechać tych żalów w imię jedności naszego Kościoła. 

Po wypowiedzi ks. Firli ks. Pilchowski opuścił Zgromadzenie Diecezjalne, motywując to złym samopoczuciem. 

Zabierając głos ks. J. Otello nadmienił, że sprawa Mikołajek ma swoje głębsze podłoże, krótko je naświetlając. 

18 stycznia parafia w Mikołajkach zgłosiła swój akces do Kościoła E[wangelicko]-Reformowanego z negatywnym 

skutkiem. Podkreślił, że ks. Firla mówił bardzo rzeczowo, czego ks. Pilchowski nie mógł znieść”
96

. 

Na skutek uchwał Konsystorza podjętych 19 maja 1983 r. i ostrzeżenia o skreśleniu z listy duchownych97 

ks. W. Pilchowski pismem z dnia 25 czerwca 1983 r. odwołał  

„akces zgłoszony przeze mnie do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i do Kościoła Polsko-Katolickiego”
98

. 

Ks. W. Pilchowski był proboszczem w Mikołajkach do 31 października 1985 r., a od 1 listopada tegoż roku 

administratorem tej parafii został ks. K. Rej z Pisza99.  

Przed 1985 r. w parafiach Diecezji Mazurskiej miały miejsce jeszcze następujące zmiany personalne.  

Ks. Janusz Jagucki z Giżycka już od 1 lipca 1975 r. został administratorem parafii w Ełku wraz ze stacjami 

kaznodziejskimi w Białymstoku, Gołdapi i Suwałkach100. Niecały rok później, tj. z dniem 1 kwietnia 1976 r. 

powierzono mu także administrowanie parafii w Rynie101. Jego opiece duszpasterskiej podlegało w sumie 

dwanaście placówek. Od grudnia 1977 r. do listopada 1978 r. pomagał mu praktykant, Janusz Sikora, który 

zamieszkał w Rynie102. Później praktykę kandydacką odbywali w Rynie pomagając ks. J. Jaguckiemu: Marcin 

Undas, Waldemar Szczugieł i Jerzy Below (od grudnia 1982 r.)103. Biskup Kościoła, ks. J. Narzyński, 

w czerwcu 1985 r. delegował J. Belowa do pomocy w pracy parafialnej ks. J. Jaguckiemu na terenie parafii 

w Suwałkach104. Z powodu braku mieszkania w Suwałkach, dopiero od października był w tej parafii, ale 

dalej mieszkał w Rynie. Z dniem ordynacji został wikariuszem Diecezji Mazurskiej z siedzibą w Suwałkach 

i był tu do końca grudnia 1986 r. Jego administratorem od 1 października 1985 r. był ks. sen. P. Kubiczek105. 

W połowie października 1984 r. z Sorkwit odwołany został ks. wikariusz Marian Bienioszek, a na jego 

miejsce Biskup Kościoła skierował jako praktykanta106 Krzysztofa Mutschmanna107, natomiast 

administratorem parafii został mianowany proboszcz parafii kętrzyńskiej108, ks. R. Bażanowski109.  

                                                           
96

 ADM, Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Diecezjalnego Mazurskiej Diecezji, które odbyło się w Olsztynie dnia 10 kwietnia 
1983 r., [skan dok., zd-prot-19830410].  

97
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. W. Pilchowskiego z dnia 25 maja 1983 r., [skan dok., Pilch-19830523].  

98
 ADM, Pismo ks. W. Pilchowskiego do Konsystorza KEA w Warszawie z dnia 25 czerwca 1983 r., [skan dok., Pilch-19830625]. 

99
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. W. Pilchowskiego i ks. K. Reja z dnia 8 września 1985 r., [skan dok., Rej-19850908]. 

100
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. J. Jaguckiego z dnia 20 sierpnia 1975 r., k. b. n., [skan dok., JaguckiJ-19750820]. 

101
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. sen. P. Kubiczka z dnia 9 marca 1976 r., k. b. n., [skan dok., JaguckiJ-19760309]; ADM, Pismo 

Biskupa Kościoła do ks. J. Jaguckiego z dnia 13 kwietnia 1976 r., k. b. n., [skan dok., JaguckiJ-19760413]. 
102

 ADM, Kopia pisma Biskupa Kościoła do Janusza Sikory z dnia 30 listopada 1977 r., [skan dok., SikoraJ-19771130]. 
103

 ADM, Kopia Upoważnienia wystawionego przez Biskupa Kościoła Jerzemu Belowowi do nauczania religii na terenie parafii 
w Rynie z dnia 1 grudnia 1982 r., [skan dok., Below-19821201].  

104
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do mgr teol. Jerzego Belowa z dnia 7 czerwca 1985 r., [skan dok., Below-19850607]. 

105
 Ks. J. Jagucki w lipcu 1985 r. zwrócił się do Konsystorza z prośbą o zwolnienie z obowiązków administratora parafii w Suwałkach. 

Por.: ADM, Pismo ks. J. Jaguckiego do Konsystorza z dnia 29 lipca 1985 r., [skan dok., Suwałki-19850729]. Przekazanie 
administracji nastąpiło w Mrągowie 9 grudnia 1985 r. Por.: ADM, Protokół z przekazania administracji Parafii E.-A. w Suwałkach, 
[skan dok., Suwałki-19851209]. 

106
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Krzysztofa Mutschmanna z dnia 3 października 1984 r., k. b. n., [skan dok., Mutschmann-

19841003]. 
107

 Ks. Krzysztof Mutschmann, urodził się 30 marca 1959 r. w Toruniu, ordynowany 29 czerwca 1986 r. w Sycowie. Do Sorkwit na 
praktykę kandydacką przybył w połowie października 1984. Po ordynacji – wikariusz, a od 2 maja 1992 r. jest proboszczem 
parafii w Sorkwitach. 
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Struktura, władze i duszpasterze Diecezji Mazurskiej w latach 1985–1991  

W Diecezji Mazurskiej, którą kierował ks. sen. Paweł Kubiczek wspólnie z radą diecezjalną, na koniec 

1985 r. w 14 parafiach (o jedną mniej niż na koniec 1975 r.) i 40 stacjach kaznodziejskich (o 26 mniej) było 

4674 (o 1560 mniej) wiernych i pracowało tylko 9 księży, praktykant oraz katechetka. Stan poszczególnych 

parafii przedstawiał się następująco: 

1. Działdowo; stacja kaznodziejska: Lidzbark Welski; 146 wiernych; administrator: ks. sen. P. Kubiczek, 
katechetka Halina Płoszek 

2. Giżycko; st. kazn.: Pozezdrze, Węgorzewo, Wydminy; 385 wiernych; proboszcz: ks. J. Jagucki 

3. Kętrzyn; st. kazn.: Barciany, Bartoszyce, Reszel, Srokowo; 600 wiernych; prob.: ks. R. Bażanowski 

4. Mikołajki; 325 wiernych; administrator ks. K. Rej z Pisza 

5. Mrągowo; st. kazn.: Nawiady, Piecki, Szestno, Użranki; 300 wiernych; prob.: ks. W. Firla 

6. Nidzica; st. kazn.: Gardyny, Jabłonka, Krokowo, Róg, Wały; 600 wiernych; prob. ks. J. Otello 

7. Olsztyn; st. kazn.: Łęguty, Morąg, Olsztynek, Pasłęk, Zalewo; 670 wiernych; prob.: ks. F. Duda 

8. Ostróda; st. kazn.: Iława; 230 wiernych; prob.: ks. A. Tschirschnitz 

9. Pasym; st. kazn.: Dźwierzuty, Jedwabno; 190 wiernych; administrator ks. sen. P. Kubiczek ze Szczytna 

10. Pisz; st. kazn.: Biała Piska, Drygały, Ruciane-Nida, Ukta, Wejsuny; 150 wiernych; prob.: ks. K. Rej 

11. Ryn; st. kazn.: Sterławki Wielkie; 238 wiernych; administrator ks. J. Jagucki z Giżycka 

12. Sorkwity; st. kazn.: Biskupiec, Kobułty, Rasząg, Rybno, Warpuny; 300 wiernych; administrator 
ks. R. Bażanowski, praktykant mgr K. Mutschmann 

13. Suwałki; st. kazn.: Ełk, Gołdap; 140 wiernych; administrator ks. sen. P. Kubiczek, wikariusz ks. J. Below 

14. Szczytno; st. kazn.: Rańsk, Wielbark; 400 wiernych; prob.: ks. sen. P. Kubiczek 

 

Zgromadzenie diecezjalne w Szczytnie z udziałem wiceprezesa Konsystorza, inż. Tadeusza Wegenera, 

24 marca 1985 r. wybrało do rady diecezjalnej Udo Safryna na kuratora, a Gertrudę Matwij na wicekuratora 

oraz ks. J. Otello na konseniora110, ale Konsystorz nie uznał tego wyboru, a na to stanowisko powołał ks. 

F. Dudę111, ponieważ on również kandydował, ale uzyskał mniej głosów. Ks. J. Otello został natomiast przez 

tenże Konsystorz powołany na drugiego konseniora112. Przez pięć lat w Diecezji Mazurskiej było więc dwóch 

konseniorów. Ks. kons. F. Duda miał zajmować się sprawami nauczania kościelnego, a ks. kons. J. Otello –

zakresem spraw administracyjnych i gospodarczych na terenie Diecezji113. Zgromadzenie to wybrało także 

delegatów do Synodu Kościoła: Udo Safryna z Kętrzyna i Margretę Zalewską z Pasymia114. 

Latem 1989 r. wyjechał na stałe do RFN kurator Udo Safryn. Rada diecezjalna postanowiła, że wybory 

nowego kuratora odbędą się w 1991 r., a w wiosennej sesji Synodu Kościoła weźmie udział, jako zastępca 

                                                                                                                                                                                                 
108

 Ks. R. Bażanowski został wybrany na proboszcza parafii w Kętrzynie 29 kwietnia 1984 r., por.: ADM, Pismo Biskupa Kościoła do 
ks. R. Bażanowskiego z dnia 23 maja 1984 r., [skan dok., BażanowskiR-19840523]. Instalacja na proboszcza odbyła się 
24 czerwca 1984 r., por.: Poświęcenie ołtarza i instalacja proboszcza w Kętrzynie, „Zwiastun”, 1984, nr 15/16, s. 250–251.  

109
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. R. Bażanowskiego z dnia 18 września 1984 r., [skan dok., BażanowskiR-19840918].  

110
 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Protokół ze Zgromadzenia Diecezjalnego, które odbyło się w Szczytnie 24 marca 

1985 r., k. b. n., [skan dok., zd-prot-19850324]. 
111

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. kons. F. Dudy z dnia 2 kwietnia 1985 r., [skan dok., Duda-19850402]. 
112

 ADM, Pismo Biskupa KEA do ks. J. Otelli z dnia 2 kwietnia 1985 r., k. b. n., [skan Otello-19850402]; Wiadomości urzędowe, 
„Zwiastun”, 1985, nr 9, s. 143. 

113
 ADM, Protokół z posiedzenia Rady Diecezjalnej odbytego w dniu 6 maja 1985 roku w Szczytnie. 

114
 Pismo Diecezji Mazurskiej do Konsystorza z 25 marca 1985 r., [skan dok., zd-del-SK-19850325]. 
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Gertuda Matwij115. W marcu 1991 r. Zgromadzenie diecezjalne wybrało nowego kuratora rady diecezjalnej, 

Piotra Farona z Mikołajek116.  

Następną nową radę diecezjalną wybrał pierwszy Synod diecezjalny Diecezji Mazurskiej podczas pierwszej 

sesji 30 listopada 1991 r. w Olsztynie117. 

Z końcem września 1985 r. ks. J. Jagucki na własną prośbę został zwolniony ze stanowiska administratora 

parafii w Suwałkach, w czerwcu następnego roku Konsystorz odwołał go z takiego stanowiska w parafii 

ryńskiej. Administrowanie w Suwałkach powierzono ks. sen. P. Kubiczkowi118, natomiast Konsystorz od lipca 

1986 r. mianował ks. Erwina Jurczoka119 administratorem parafii w Rynie. Do parafii w Suwałkach, po 

odwołaniu z końcem grudnia 1986 r. ks. J. Belowa120, Biskup Kościoła skierował na praktykę kandydacką 

i jako pomoc w pracy parafialnej ks. sen. P. Kubiczkowi studenta teologii Pawła Kubiczka juniora121, 

a z dniem 20 listopada 1987 r. magistra teologii Piotra Sitka122, który z dniem ordynacji, to jest 13 grudnia 

1987 r. został mianowany wikariuszem tej parafii123. Z końcem tego roku ks. sen. P. Kubiczek został 

odwołany ze stanowiska administratora w Suwałkach, a od stycznia 1988 r. ponownie administrację 

powierzono ks. J. Jaguckiemu z Giżycka124. 

Do osieroconej po nagłej śmierci w kwietniu 1985 r. ks. Henryka Szredera125 parafii w Pasymiu, której 

administrowanie powierzono ks. sen. P. Kubiczkowi126 i któremu pomagał student teologii Marek Terlik127, 

ks. bp Janusz Narzyński w lutym 1988 r. delegował mgr teologii Witolda Twardzika128.  

W tym samym czasie skierował do parafii w Mikołajkach do pomocy ks. K. Rejowi mgr teol. Piotra Żwaka129. 

                                                           
115

 ADM, Księga protokołów zebrań Rady Diecezjalnej 1973–2009, Protokół z posiedzenia Rady Diecezjalnej w dniu 4.12.1989 
w Rynie. 

116
 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Protokół ze Zgromadzenia Diecezjalnegi Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji 

Mazurskiej – Sorkwity 23.03.1991 r., [skan dok., zd-prot-19910323]; Protokół zatwierdzony przez Konsystorz 11.04.1991, por.: 
ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. sen. P. Kubiczka z dnia 16 kwietnia 1991 r., [skan dok., zd-zatw-19910416]. 

117
 ADM, Protokół z 1 sesji I Synodu Diecezji Mazurskiej z 30 listopada 1991 r. 

118
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. sen. P. Kubiczka z dnia 8 września 1985 r., [skan dok., JaguckiJ-19850908]. 

119
 Ks. Erwin Jurczok, urodził się 26 lutego 1939 r. w Cieszynie, ordynowany był 10 czerwca 1962 r. w Cieszynie. Po ordynacji został 

skierowany do parafii w Sycowie i Międzyborzu. Pod jego opieką były także parafie w Kępnie i Ostrzeszowie. Od 1 stycznia 
1985 r. został administratorem parafii w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim i Stawiszynie. Od 1 lipca 1986 r. był w Rynie. W stan 
spoczynku przeszedł 1 lipca 1998 r. Mieszkał w Ławkach k. Rynu. Zmarł nagle 8 marca 2011 r. 

120
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. J. Belowa w Suwałkach z dnia 23 grudnia 1986 r., [skan dok., Below-19861223]. Ks. Jerzy 

Below, urodził się 14 lipca 1959 r. w Zelowie, ordynowany był 24 listopada 1985 r. w Mikołowie. Praktykę kandydacką odbywał 
w Rynie i Suwałakch, a także i wikariat. Z dniem 31 grudnia 1986 r. został odwołany z Diecezji Mazurskiej i skierowany jako 
wikariusz do parafii w Bielsku-Białej z siedzibą w parafii Czechowice-Dziedzice. Od 1991 r. pracuje w Ośrodku Wydawniczym 
Kościoła „Augustana” w Bielsku Białej. 

121
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Pawła Kubiczka z dnia 8 grudnia 1986 r., [skan dok., KubiczekP-j-19861208]. 

122
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do mgr Piotra Sitka z dnia 20 listopada 1987 r., k. b. n., [skan dok., Sitek-19871120]. 

123
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do mgr Piotra Sitka z dnia 30 listopada 1987 r., k. b. n., [skan dok., Sitek-19871130]. Ks. Piotr Sitek, 

urodził się 6 grudnia 1963 r. w Bielsku-Białej, ordynowany 13 grudnia 1987 r. w Świętochłowicach. Jeszcze przed ordynacją, 
20 listopada 1987 r. został skierowany do Suwałk, gdzie później był wikariuszem, administratorem, a od 7 listopada 1993 r. – 
proboszczem. Z końcem sierpnia 1997 r. odszedł z Suwałk do Goleszowa, gdzie został wybrany na proboszcza pomocniczego. 
Pod koniec 2013 r. został skreślony z listy księży. 

124
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. sen. P. Kubiczka i do ks. J. Jaguckiego z dnia 14 grudnia 1987 r., [skan dok., Kubiczek-

19871214]. 
125

 Ks. Henryk Szreder, urodził się 5 maja 1916 r. w Warszawie, ordynowany 9 listopada 1952 r. w Warszawie. Został skierowany na 
Mazury, zamieszkał najpierw w Klonie, a później w Rozogach. Od ordynacji do 18 czerwca 1974 r. opiekował się parafią 
w Rozogach oraz okolicznymi zborami. Od 1 lipca 1970 r. był administratorem w Pasymiu. Zmarł nagle 2 kwietnia 1985 r. 
w Pasymiu. Spoczął na cmentarzu w Szczytnie. 

126
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. sen. P. Kubiczka z dnia 23 kwietnia 1985 r., [skan dok., Kubiczek-19850423].  

127
 ADM, Pismo Seniora Diecezji Mazurskiej do ks. Waldemara Preissa w Warszawie z dnia 25 maja 1987 r., [skan dok., TerlikM-

19870525]. 
128

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do mgr Witolda Twardzika z dnia 10 lutego 1988 r., k. b. n., [skan dok., Twardzik-19880210]. 
Ks. Witold Twardzik urodził się 18 stycznia 1964 r. w Świdnicy, ordynowany był 30 października 1988 r. w Mikołajkach. 
Od początku, to jest od lutego 1988 r. jest w parafii w Pasymiu, gdzie nie tylko troszczy się o zbór, ale także o zabytkowe 
kościoły. Od 5 maja 1996 r. jest tu proboszczem. Organizuje regularnie koncerty w Pasymiu i Dźwierzutach.   
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„20 grudnia 1987 r. parafia w Mrągowie wybrała swego proboszcza. Został nim ks. Piotr Mendroch
130

 z Rybnika. 

6 marca [1988 r.] odprawi nabożeństwo pożegnalne ks. emeryt Wilhelm Firla; 13 marca natomiast nowo wybrany 

proboszcz”
131

. 

Podsumowując 1988 r. Senior powiedział:  

„Pracę duszpasterską w Diecezji wykonywało do 30 października 1988 roku 11 księży, 2 mgr teologii i jedna 

katechetka. Od dnia 30 października 1988 roku, to jest od dnia ordynacji mgr Piotra Żwaka i mgr Witolda Twardzika 

na księży Kościoła, w Diecezji pracuje 13 duchownych [w 14 parafiach i 36 stacjach kaznodziejskich]. Każda 

placówka ma swojego pracownika. Na jednego duszpasterza przypada przeciętnie 307 parafian”
132

.  

W związku z chorobą ks. F. Dudy, proboszcza parafii w Olsztynie, rada diecezjalna zgłosiła wniosek do 

Konsystorza, który w grudniu 1988 r. podjął uchwałę o zwolnieniu go z administracji stacji kaznodziejskich 

i odłączeniu ich od parafii olsztyńskiej, a przydzieleniu Łęgut, Morąga i Pasłęka do parafii w Ostródzie, 

natomiast Olsztynka do parafii w Nidzicy133. Od 1 stycznia 1989 r. stacje kaznodziejskie Pasłęk, Morąg, 

Łęguty dołączone zostały do parafii w Ostródzie, a Olsztynek do Nidzicy134. W 1990 r. została zamknięta 

stacja kaznodziejska w Wielbarku135.  

W związku z nieporozumieniami z administratorem ks. K. Rejem, ks. P. Żwak, który uskarżał się na brak 

mieszkania na plebanii oraz na „celowe utrudnianie” mu sytuacji w parafii mikołajskiej136, zdecydował się 

skierować prośbę do Konsystorza. Poprosił „wobec niemożności dalszego pozostania w Parafii 

w Mikołajkach” o przeniesienie go do Opola bądź zwolnienie z obowiązków wikariusza137. Konsystorz 

skreślił go z listy księży z dniem 30 czerwca 1989 r.138 

Do Mikołajek ks. bp J. Narzyński skierował 24 października 1989 r. do pomocy ks. K. Rejowi na praktykę 

kościelną mgr teologii Marka Uglorza139, który po ordynacji był tu tylko końca maja 1990 roku140. 

                                                                                                                                                                                                 
129

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do mgr Piotra Żwaka z dnia 3 lutego 1988 r., k. b. n., [skan dok., Żwak-19880203]. Ks. Piotr Żwak, 
syn ks. Stanisława Żwaka, ordynowany był 30 października 1988 r. w Mikołajkach. Ks. bp J. Narzyński skierował go 3 lutego 
1988 r. do Mikołajek na praktykę kandydacką. Był tu do 30 czerwca 1989 r. Został skreślony z listy księży Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego. Od tamtej pory jest tłumaczem języka niemieckiego i angielskiego. 

130
 Ks. Piotr Mendroch, urodził się 7 kwietnia 1953 r., ordynowany był 10 grudnia 1978 r. w Jaworzu. W latach 1979–1984 był 

wikariuszem ks. Manfreda Uglorza w Starym Bielsku. Od 1984 do lutego 1988 r. administrował parafię w Rybniku i Czerwonce. 
Od 1 (7) marca 1988 do 31 grudnia 2019 r. był proboszczem w Mrągowie. Z dniem 1 stycznia 2020 r. przeszedł w stan 
spoczynku. Zamieszkał w pobliżu Mrągowa. 

131
 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Sprawozdanie Seniora Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Mazurskiej za rok 1987, 

wygłoszone na Zgromadzeniu Diecezjalnym dnia 28 lutego 1988 r. w Sorkwitach, [skan dok., zd-spr-sen-19880228]. 
132

 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Sprawozdanie Seniora Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Mazurskiej za rok 1988, 
wygłoszone na Zgromadzeniu Diecezjalnym dnia 26 lutego 1989 r. w Sorkwitach, [skan dok., zd-spr-sen-19890226]. 

133
 ADM, Księga protokołów zebrań Rady Diecezjalnej od 19 marca 1973 do 8 września 2009 r., Protokół z posiedzenia Rady 

Diecezjalnej EA D[iecezji] Maz[urskiej] z dnia 5 grudnia 1978 roku, k. b. n.  
134

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. Franciszka Dudy w Olsztynie, ks. Jerzego Otello w Nidzicy i ks. Alfreda Tschirschnitza 
w Ostródzie  z dnia 23 grudnia 1988 r., [skan dok., Otello-19881223]; [skan dok., Duda-19881223]. 

135
 ADM, Pismo Konsystorza do Parafii EA w Szczytnie z dnia 11 września 1990 r.: „Uznać działalność stacji kaznodziejskiej 

w Wielbarku za zakończoną”. 
136

 ADM, Pismo ks. Piotra Żwaka do ks. sen. P. Kubiczka w Szczytnie z dnia 17 maja 1989 r., [skan dok., Żwak-19890517]; Pismo ks. 
P. Żwaka do ks. K. Reja w Piszu z dnia 17 maja 1989 r. [skan dok., Żwak-19890517]. 

137
 ADM, Pismo ks. P. Żwaka do Konsystorza w Warszawie z dnia 29 maja 1989 r. [skan dok., Żwak-19890529]. 

138
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. P. Żwaka z dnia 4 lipca 1989 r., [skan dok., Żwak-19890717]. 

139
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Marka Uglorza z dnia 24 października 1989 r., [skan dok., Uglorz-19891024]. Ks. Marek Jerzy 

Uglorz, urodził się 12 listopada 1964 r. w Cieszynie, ordynowany był 7 stycznia 1990 r. w Starym Bielsku. Był w Mikołajkach od 
24 października 1988 do 30 czerwca 1990 r., najpierw na praktyce, a następnie jako wikariusz. Od 1 lipca 1990 r. był 
w Skoczowie, od 1 lutego 1996 r. – administratorem, a następnie proboszczem parafii Brenna – Górki. W 2004 r. zrezygnował ze 
stanowiska proboszcza i poświęcił się wyłącznie pracy naukowej. Jest profesorem teologii i wykłada m.in. w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie. Prowadzi także spotkania rekolekcyjne. 

140
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. M. Uglorza z dnia 5 maja 1990 r. [skan dok., Uglorz-19900505]. 
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15 lipca 1990 r. w Sorkwitach odbyła się ordynacja czterech duchownych, z których ks. Franciszek Czudek141 

został skierowany jako wikariusz do Mikołajek, a ks. Waldemar Kurzawa142 do Działdowa, gdzie był na 

praktyce kandydackiej już od lutego 1989 r. 

 

Diecezja Mazurska w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku 

Na dzień 1 stycznia 1991 roku w 14 parafiach (o jedną mniej niż 1975 r.) i 35 (-31) stacjach 

kaznodziejskich143 (filiałach) Diecezji Mazurskiej było 3937 (-2297) wiernych i pracowało 14 (+1) księży oraz 

katechetka. 

1. Działdowo; st. kazn.: Lidzbark Welski; 138 wiernych; administrator ks. J. Otello, wikariusz ks. W. Kurzawa  

2. Giżycko; st. kazn.: Pozezdrze, Węgorzewo, Wydminy; 371 wiernych; prob.: ks. J. Jagucki 

3. Kętrzyn; st. kazn.: Barciany, Bartoszyce, Reszel, Srokowo; 600 wiernych; prob.: ks. R. Bażanowski 

4. Mikołajki; 170 wiernych; administrator ks. K. Rej, wikariusz ks. F. Czudek  

5. Mrągowo; st. kazn.: Nawiady, Piecki, Szestno, Użranki; 338 wiernych; prob.: ks. P. Mendroch 

6. Nidzica; st. kazn.: Gardyny, Jabłonka, Olsztynek, Róg; 530 wiernych; prob.: ks. J. Otello, katechetka 

H. Płoszek 

7. Olsztyn; 273 wiernych; prob.: ks. F. Duda 

8. Ostróda; st. kazn.: Iława, Łęguty, Morąg, Pasłęk; 260 wiernych; prob.: ks. A. Tschirschnitz 

9. Pasym; st. kazn: Dźwierzuty, Jedwabno; 210 wiernych; administrator ks. sen. P. Kubiczek, wikariusz 

ks. W. Twardzik  

10. Pisz; st. kazn.: Biała Piska, Drygały, Ruciane-Nida, Ukta, Wejsuny; 106 wiernych; prob.: ks. K. Rej 

11. Ryn; st. kazn.: Sterławki Wielkie; 193 wiernych; prob.: ks. E. Jurczok 

12. Sorkwity; st. kazn.: Biskupiec, Rasząg, Rybno, Warpuny; 330 wiernych; administrator ks. P. Mendroch, 

wikariusz ks. K. Mutschmann  

13. Suwałki; st. kazn.: Ełk, Gołdap; 148 wiernych; administrator ks. J. Jagucki, wikariusz ks. P. Sitek  

14. Szczytno; st. kazn.: Rańsk; 270 wiernych; prob.: ks. sen. P. Kubiczek.  

 

W 1991 r. nastąpiła ważna zmiana w życiu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 3 maja odbyła się 

konsekracja i introdukcja ks. Jana Szarka na urząd Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce144. 

Wybory nowego zwierzchnika odbyły się 6 stycznia 1991 r. podczas 9 sesji VIII Synodu w Warszawie145. 

                                                           
141

 Ks. Franciszek Czudek, urodził się 1 lutego 1942 r. w Pogórzu k. Skoczowa, ordynowany był 15 lipca 1990 r. w Sorkwitach. 
Po ordynacji został skierowany do Mikołajek i tu był najpierw wikariuszem, później administratorem, a od 24 września 1995 r. 
proboszczem. Z dniem 1 stycznia 2008 r. przeszedł w stan spoczynku. Zmarł 1 marca 2018 r. w Mikołajkach. Wybudował dom 
gościnny, dwa domy opieki (w Mikołajkach i Ukcie). Spełnił w ten sposób marzenia poprzednika – ks. Pilcha. 

142
 Ks. Waldemar Kurzawa, urodził się 8 marca 1964 r. w Namysłowie, ordynowany był 15 lipca 1990 r. w Sorkwitach, Praktykę 

kandydacką odbywał od 12 lutego 1989 r. w Działdowie pod okiem ks. kons. Jerzego Otello z Nidzicy. Od 10 marca 1996 r. jest 
proboszczem tej parafii. W latach 2007-2008 wybudował piękny kościół Zbawiciela w Działdowie. 

143
 Według przyjętego w 1991 r. nowego ZPW stacje kaznodziejskie stały się filiałami. 

144
 Trzy ważne majowe dni, „Zwiastun”, 1991, nr 10/11, s. 148–157. 

145
 A. Hauptman, Sprawozdanie z 9. Sesji VIII kadencji Synodu naszego Kościoła, który obradował 5 i 6 stycznia 1991 w Warszawie, 

„Zwiastun”, 1991, nr 3, s. 18–22 i 27.  
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Również w Diecezji Mazurskiej nastąpiła zmiana na stanowisku seniora oraz kuratora. Wybrany 23 marca 

1991 r. przez Zgromadzenie diecezjalne na seniora Diecezji Mazurskiej ks. Rudolf Bażanowski z Kętrzyna, 

28 kwietnia 1991 r. został instalowany na to stanowisko przez ks. bp J. Narzyńskiego w asyście ks. sen. 

P. Kubiczka i ks. sen. Jana Waltera z Warszawy146.  

Ponadto w dniach od 30 maja do 1 czerwca 1991 r. podczas 11 sesji VIII Synodu w Wiśle-Jaworniku zostało 

uchwalone nowe Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Na podstawie 

nowego prawa wewnętrznego Konsystorz 20 czerwca 1991 r. zarządził „przeprowadzenie wyborów 

delegatów świeckich do synodów diecezjalnych do dnia 31.10.1991 r.”147  

Pierwsza sesja I Synodu Diecezji Mazurskiej odbyła się 30 listopada 1991 r. w Olsztynie. W sesji wzięło 

udział 13 księży, katechetka oraz 29 z 31 delegatów świeckich. Delegatem Konsystorza był ks. radca Jan 

Gross. Synod ten wybrał na kuratora rady diecezjalnej prof. Jana Kiszę z Olsztyna, na radcę duchownego 

ks. Alfreda Tschirschnitza ze Szczytna, na radcę świeckiego Adolfa Potraffkę z Kętrzyna. Wybrana została 

diecezjalna komisja rewizyjna. Delegatami świeckimi do Synodu Kościoła wybrane zostały: Gertruda Matwij 

z Giżycka i Elżbieta Retkowska z Nidzicy. Zgodnie z nowym Zasadniczym Prawem Wewnętrznym do Synodu 

Kościoła z urzędu wchodził kurator i biskup diecezjalny albo senior diecezji. Na tej sesji Synodu 

diecezjalnego ks. Rudolf Bażanowski został wybrany na biskupa diecezjalnego148. Jego konsekracja na ten 

urząd odbyła się w Olsztynie 22 marca 1992 r.149   

Po przejściu z końcem kwietnia 1991 r. ks. sen. P. Kubiczka w stan spoczynku parafię w Szczytnie przejął ks. 

Alfred Tschirschnitz, dotychczasowy proboszcz z Ostródy. Został on przez zgromadzenie parafialne 17 marca 

1991 r. wybrany na proboszcza w Szczytnie150. Do Ostródy w czerwcu 1991 r. Biskup J. Szarek skierował na 

praktykę kandydacką Ryszarda Pitruskiego151, który przez ks. bpa J. Szarka został tu 9 stycznia 1993 r. 

ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego152. Tegoż samego dnia Renata Wencławska-

Pitruska została wprowadzona w urząd nauczania kościelnego. 

30 kwietnia 1992 r. przeszedł w stan spoczynku ks. kons. J. Otello. Od września do Nidzicy został skierowany 

jako administrator153 ks. Władysław Wantulok154. Z dniem 1 lipca 1995 r. zastąpił go155 ks. Roland Zagóra156.  

                                                           
146

 ADM, Zgromadzenia Diecezjalne 1965–1991, Protokół ze Zgromadzenia Diecezjalnego Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji 
Mazurskiej – Sorkwity 23.03.1991 r., [skan dok., zd-prot-19910323]; Protokół zatwierdzony przez Konsystorz 11.04.1991, por. 
ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. sen. P. Kubiczka z dnia 16 kwietnia 1991 r., [skan dok., zd-zatw-19910416]. 

147
 Wiadomości urzędowe, „Zwiastun”, 1991,  nr 15/16.  

148
 ADM, Protokół z 1 sesji I Synodu Diecezji Mazurskiej z 30 listopada 1991 r. 

149
 Aktu konsekracji dokonał ks. bp Jan Szarek w asyście biskupów diecezjalnych: Pawła Anweilera i Michała Warczyńskiego. 

W uroczystości wzięli udział m.in.: zastępca biskupa Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Litwie, ks. Jonas Kalvanas, 
bp Edmund Piszcz (Kościół Rzymskokatolicki), ks. sup. Eugeniusz Mroczyński (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), 
ks. Aleksander Szełomow (Kościół Prawosławny), o. Tymoteusz Fesz (Kościół Bizantyjsko-Ukraiński), p. Roman Przedwojski 
(Wojewoda Olsztyński), p. Jerzy Bukowski (Prezydent Olsztyna). 

150
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. A. Tschirschnitza z dnia 16 kwietnia 1991 r., [skan dok., Tschirschnitz-19910416]. 

151
 Ks. Ryszard Pitruski urodził się 28 września 1966 r. w Ząbkowicach Śląskich, ordynowany był 9 stycznia 1993 r. w Ostródzie. 

Latem 1991 r. został skierowany do Ostródy na praktykę kościelną. Po ordynacji był wikariuszem, od 1997 r. był 
administratorem, a od 11 maja 2002 r. proboszczem parafii w Ostródzie. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 22 lipca 
2007 r. 

152
 ADM, Sprawozdanie biskupa na 5 sesji I Synodu Diecezji Mazurskiej z dnia 26 lutego 1994 r. 

153
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. W. Wantuloka z dnia 24 czerwca 1992 r., [skan dok., Wantulok-19920624]. 

154
 Ks. Władysław Wantulok, urodził się 22 lipca 1962 r. w Wiśle, ordynowany był 13 grudnia 1987 r. w Świętochłowicach. 

Po ordynacji był wikariuszem w Jaworzu. Od 1 września 1992 do 30 czerwca 1995 r. był w Nidzicy. Następnie powrócił do 
Jaworza, jako wybrany 26 marca 1995 r. proboszcz. 

155
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. W. Wantuloka i ks. R. Zagóry z dnia 10 maja 1995 r., [skan dok., Wantulok-19950510].  

156
 Ks. Roland Zagóra, urodził się 8 stycznia 1966 r. w Cieszynie, ordynowany był 13 października 1991 r. w Ustroniu. Po ordynacji był 

wikariuszem w Elblągu, później w Krakowie, a od 1 lipca 1994 r. w Jaworzu. Od 1 lipca 1995 r. został administratorem parafii 
w Nidzicy. Od 14 września 1997 r. jest proboszczem tej parafii. Jest wizytatorem nauczania kościelnego oraz koordynatorem 
Diakonii Mazurskiej. 
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Od listopada 1992 r. skierowany został na praktykę kandydacką157 do Kętrzyna Cezary Królewicz158. Był tu 

do końca stycznia 1995 roku159. Od lutego do września 1995 r. w Kętrzynie160 był ks. Sławomir Fonfara161. 

Tego wikariusza w październiku zastąpił tu ks. Paweł Hause162. 

We wrześniu 1995 r. proboszczem parafii w Mikołajkach (wybrany 3 września) został ks. F. Czudek163. 

W 1996 r. proboszczem został ks. Waldemar Kurzawa w Działdowie (wybory – 14.01.1996; instalacja – 

10.03.1996)164 i ks. Witold Twardzik w Pasymiu (wybory – 25.02.1996 r.; instalacja – 5.05.1996)165. 

Od stycznia 1997 r. administratorem PEA w Ostródzie został mianowany dotychczasowy wikariusz 

ks. Ryszard Pitruski166.  

Podczas pierwszej sesji drugiego Synodu Diecezji Mazurskiej 22 lutego 1997 r. została wybrana rada 

diecezjalna w składzie: prof. Jan Kisza – kurator, ks. Krzysztof Mutschmann – radca duchowny, Wanda 

Wróblewska – radca świecki. Delegatami do Synodu Kościoła zostali: Ryszard Jerosz ze Szczytna, Erwin Kruk 

z Olsztyna167.  

W Olsztynie w 1997 r. ks. kons. Franciszek Duda przeszedł w stan spoczynku168, a proboszczem tej parafii 

został ks. bp Rudolf Bażanowski169. Od lipca 1997 r. administratorem parafii w Kętrzynie został mianowany 

dotychczasowy wikariusz, ks. Paweł Hause170. Z Suwałk odszedł do Goleszowa ks. Piotr Sitek, a na jego 

miejsce administratorem został mianowany ks. Robert Penczek171, dotychczasowy wikariusz Diecezji 

Pomorsko-Wielkopolskiej. We wrześniu (14) tegoż roku odbyła się także instalacja ks. R. Zagóry na 

                                                           
157

 ADM, Pismo ks. bpa J. Szarka do C. Królewicza z dnia 22 października 1992 r., [skan dok., Królewicz-19921022]. 
158

 Ks. Cezary Królewicz, urodził się 18 września 1969 r. w Rudzie Śląskiej, ordynowany był 26 maja 1996 r. Od 1 listopada 1992 do 
końca stycznia 1995 r. jako praktykant pomagał w parafii w Kętrzynie, później był w Zabrzu i tam odbyła się jego ordynacja. Jako 
wikariusz pracował w Zabrzu, Gliwicach, a od 1997 r. w Legnicy. 30 stycznia 2005 r. został proboszczem pomocniczym 
w Mikołajkach. W grudniu zrezygnował z tej funkcji i został skierowany jako administrator do parafii w Lubaniu. 

159
 ADM, Pismo ks. bpa J. Szarka do C. Królewicza z dnia 18 listopada 1994 r., [skan dok., Królewicz-19941118].  

160
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Sławomira Fonfary z dnia 18 listopada 1994 r., [skan dok., Fonfara-19941118]; Pismo Biskupa 

Kościoła do ks. S. Fonfary z dnia 6 października 1995 r., [skan dok., Fonfara-19951006]. 
161

 Ks. Sławomir Fonfara, urodził się 23 lipca 1968 r. w Cieszynie, ordynowany był 20 listopada 1994 r. w Skoczowie. Od lutego do 
września 1995 r. był wikariuszem w Kętrzynie, a następnie w Ustroniu. Od września 1999 r. jest w parafii w Brzegu. Jest także 
kapelanem Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. 

162
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. P. Hause z dnia 6 października 1995 r., [skan dok., Hause-19951006]. Ks. Paweł Hause, 

urodził się 7 czerwca 1964 r. w Jeleniej Górze, ordynowany był 24 lipca 1993 r. w Zabrzu. Po ordynacji był wikariuszem 
w Zabrzu, a od lipca 1994 r. w Ustroniu. Od 1 października 1995 r. jest w Kętrzynie: od kwietnia 2000 r. – proboszczem tej 
parafii. Od 18 lutego 2018 r. jest biskupem Diecezji Mazurskiej. 

163
 ADM, Protokół instalacji – wprowadzenia na urząd proboszcza … w Mikołajkach w dniu 24 września 1995 r., [skan dok., Czudek-

19950924].  
164

 ADM, Protokół instalacji – wprowadzenia na urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Działdowie w dniu 10 marca 
1996 r., [skan dok., Kurzawa-19960310]. 

165
 ADM, Protokół instalacji – wprowadzenia na urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu w dniu 5 maja 

1996 r., [skan dok., Twardzik-19960505]. 
166

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. R. Pitruskiego w Ostródzie i do ks. W. Kurzawy w Działdowie z dnia 13 stycznia 1997 r., [skan 
dok., Pitruski-19970113].  

167
 ADM, Protokół z 1 sesji II Synodu Diecezji Mazurskiej z dnia 22 lutego 1997 r. 

168
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. F. Dudy z dnia 7 kwietnia 1997 r., [skan dok., Duda-19970407]. 

169
 ADM, Protokół instalacji – wprowadzenia z dnia 27 kwietnia 1997 r.  

170
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. P. Hause z dnia 21 marca 1997 r., [skan dok., Hause-19970321]. 

171
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. R. Penczka z dnia 2 lipca 1997 r., [skan dok., Penczek-19970702]. Ks. Robert Penczek, urodził 

się 4 marca 1968 r. w Zduńskiej Woli, ordynowany był 24 lipca 1993 w Zabrzu. Po ordynacji był wikariuszem Diecezji Pomorsko-
Wielkopolskiej z siedzibą w Elblągu, a od 1 września 1997 r. został skierowany do parafii w Suwałkach jako proboszcz-
administrator. Od 24 kwietnia 1999 do 25 września 2009 r. był proboszczem tej parafii. Później pełnił służbę duszpasterską 
w Skoczowie i Węgrowie. Zmarł 17 stycznia 2014 r. w Zduńskiej Woli.  
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proboszcza parafii w Nidzicy (wybory 6 czerwca 1997)172. Od sierpnia w Mikołajkach był ks. wikariusz Robert 

Opala173, który pomagał ks. proboszczowi F. Czudkowi w pracy duszpasterskiej. 

Z kolei w 1998 r. w stan spoczynku na własną prośbę przeszedł ks. Erwin Jurczok174. Administratorem parafii 

w Rynie175 został ks. Jan Neumann176. Z końcem września z Olsztynka  została przeniesiona katechetka 

H. Płoszek-Berndt177. Filiał w Olsztynku, dotychczas przynależny (przez ostatnie 10 lat) do Nidzicy, został 

przyłączony ponownie do parafii w Olsztynie. Do parafii w Olsztynie od lipca 1999 r. został skierowany na 

praktykę kandydacką mgr teologii Krystian Borkowski178. 

Ks. Jan Neumann został w lutym 2000 r. proboszczem parafii w Rynie179, a w kwietniu ks. Paweł Hause 

w Kętrzynie180. 

W listopadzie 2000 r. Synod Kościoła wybrał na urząd Biskupa Kościoła ks. Janusza Jaguckiego, proboszcza 

parafii w Giżycku. W związku z tym od stycznia 2001 r. w Giżycku służbę duszpasterską pełnił ks. Daniel 

Ferek181, a administratorem z urzędu Konsystorz mianował biskupa diecezjalnego, ks. Rudolfa 

Bażanowskiego.  

W marcu 1991 r. Konsystorz postanowił wyłączyć stację kaznodziejską w Ukcie z parafii w Piszu i włączyć ją 

do parafii w Mikołajkach182. W lipcu 1996 r. kościół w Szestnie, który był dzierżawiony przez parafię 

rzymskokatolicką, został jej sprzedany za 350 tys. zł spłacanych w ratach przez 30 lat183. Konsystorz w marcu 

1997 r. uznał działalność filiału w Szestnie za zakończoną184. W Pieckach (stacja kaznodziejska parafii 

w Mrągowie) w marcu 1998 r. spalił się budynek, w którym odbywały się ewangelickie nabożeństwa; 

ewangelicy uczęszczali odtąd do Nawiad lub do Mrągowa. W 1993 r. odbywały się nabożeństwa już nie 

w kaplicy prawosławnej, ale w mieszkaniu prywatnym w Ełku, a w Olecku regularnie kilku ewangelików 

gromadziło się w mieszkaniu prywatnym na nabożeństwach185. Rok później, od 2 października 1994 r., 
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 ADM, Protokół instalacji – wprowadzenia z dnia 14 września 1997 r.  
173

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. R. Opali z dnia 12 maja 1997 r., [skan dok., Opala-19970512]. Ks. Robert Opala, urodził się 
22 listopada 1962 r. w Częstochowie, ordynowany był 7 września 1996 r. w Częstochowie. Po ordynacji był wikariuszem 
w Krakowie. Od sierpnia do 14 lutego 1998 r. był w Mikołajkach, a następnie poszedł do Radomia, a we wrześniu 2000 r. został 
przeniesiony do Konina. W tym roku zrezygnował z pracy w Kościele. 

174
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. E. Jurczoka w Rynie z dnia 3 kwietnia 1998 r., [skan dok., Jurczok-19980403]. 

175
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. J. Neumanna z dnia 22 maja 1998 r., [skan dok., Neumann-19980522].  

176
 Ks. Jan Neumann, syn ks. Alfreda Neumanna, urodził się 25 stycznia 1966 r. w Cieplicach Zdroju, ordynowany był 24 lipca 1993 r. 

w Zabrzu. Po ordynacji został skierowany do parafii w Nowym Sączu. Od 1 lutego 1997 r. był w Katowicach-Szopienicach. 
Od lipca 1998 r. skierowany został do Rynu. Od 5 lutego 2000 r. jest proboszczem tej parafii. 

177
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do H. Płoszek-Berndt z dnia 17 września 1998 r., [skan dok., PłoszekH-19980917]. 

178
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do mgr Krystiana Borkowskiego z dnia 23 czerwca 1999 r. [skan dok., Borkowski-19990623]. 

Ks. Krystian Borkowski, urodził się 8 sierpnia 1974 r. w Szczecinie, ordynowany był 10 grudnia 2000 r. w Mysłowicach. Praktykę 
kandydacką od 1 lipca 1999 r. odbywał w parafii w Olsztynie z siedzibą w Olsztynku. Po ordynacji do końca sierpnia 2002 r. był 
tu wikariuszem. Pełnił też funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Następnie został skierowany do parafii w Krakowie. 
1 lipca 2006 r. powrócił do Diecezji Mazurskiej, do parafii w Giżycku, gdzie od 13 września 2008 r. jest proboszczem. 

179
 ADM, Protokół instalacji – wprowadzenia na urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rynie w dniu 5 lutego 2000 r., 

[skan dok., Neumann-20000205]. 
180

 ADM, Protokół instalacji – wprowadzenia na urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie w dniu 1 kwietnia 
2000 r., [skan dok., Hause-20000401]. 

181
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Rady Parafialnej w Giżycku i do ks. Daniela Ferka z dnia 11 grudnia 2000 r. [skan dok., Ferek-

20001211]. Ks. Daniel Ferek, urodził się 31 sierpnia 1974 r. w Cieszynie, ordynowany był 5 września 1999 r. w Żorach. 
Po ordynacji był wikariuszem w Wiśle, a od 1 stycznia 2001 r. do lipca 2006 r. w Giżycku. Od 30 lipca 2006 r. jest proboszczem 
parafii w Wodzisławiu Śląskim.  

182
 ADM, Pismo Konsystorza do Parafii EA w Piszu z dnia 19 marca 1991 r., [skan dok., Ukta-19910319]. 

183
 ADM, Akt notarialny z dnia 26 lipca 1996 r. 

184
 ADM, Pismo Prezesa Konsystorza do biskupa Diecezji Mazurskiej z dnia 21 marca 1997 r. 

185
 ADM, Sprawozdanie z wizytacji kościelnej z dnia 7 marca 1993 r. w Suwałkach. Konsystorz uchwałą z dnia 16 marca 1995 r. na 

wniosek Synodu diecezjalnego erygował filiał parafii suwalskiej w Olecku. Por.: ADM, Pismo Biskupa Kościoła z dnia 16 marca 
1995 r. 



23 

rozpoczęto odprawianie nabożeństw w Brzeźnicy (parafia w Kętrzynie – teren filiału w Srokowie) 

w udostępnionej kaplicy, którą urządzili miejscowi katolicy dla swojego kultu186.  

 

Na koniec 2000 r. w Diecezji Mazurskiej w 14 parafiach i 35 filiałach (zamknięty filiał w Szestnie; 

erygowany w Olecku) było 3596 wiernych, wśród których pełniło posługę duszpasterską 13 proboszczy, 

1 proboszcz-administrator i 1 wikariusz (w nawiasach podano średnią frekwencję na nabożeństwach):  

1. Działdowo 85 (34) wiernych; filiał Lidzbark Welski 45 (26) wiernych; proboszcz ks. Waldemar Kurzawa 
(instalowany 10.03.1996 r.) 

2. Giżycko 283 wiernych; filiały: Węgorzewo 35, Wydminy 21, Pozezdrze 11 wiernych; proboszcz ks. Janusz 
Jagucki do 31.12.2000 r., od 1.01.2001 r. wikariusz ks. Daniel Ferek 

3. Kętrzyn 293 (80) wiernych; filiały: Barciany 68 (20), Bartoszyce 50 (15–20), Srokowo – Brzeźnica 109  
(15–20), Reszel 6 (2-3) wiernych; proboszcz ks. Paweł Hause (instalowany 1.04.2000 r.) 

4. Mikołajki 252 (130) wiernych; filiał Ukta 19 wiernych (nie było nabożeństw – kaplica w budowie); 
proboszcz ks. Franciszek Czudek (instalowany 24.09.1995 r.) 

5. Mrągowo 234 (100) wiernych; filiały: Nawiady 26 (20), Piecki (bez nabożeństw), Użranki 13 (10) 
wiernych; proboszcz ks. Piotr Mendroch (instalowany 29.05.1988 r.) 

6. Nidzica 224 (40%) wiernych; filiały: Jabłonka 43 (80%), Róg 34 (90%), Gardyny 61 (60%) wiernych; 
proboszcz ks. Roland Zagóra (instalowany 14.09.1997 r.) 

7. Olsztyn; 225 (76) wiernych; filiał Olsztynek 25 (12) wiernych; proboszcz ks. bp Rudolf Bażanowski 
(instalowany 27.04.1997 r.), wikariusz ks. Krystian Borkowski (ordynowany 10.12.2000 r.) 

8. Ostróda 126 wiernych; filiały: Iława 39, Łęguty 31, Morąg 40, Pasłęk 42 wiernych; proboszcz-
administrator ks. Ryszard Pitruski (mianowany od 1.01.1997 r.)  

9. Pasym 57 (25–30) wiernych; filiały: Dźwierzuty 106 (20–30), Jedwabno 28 (10) wiernych; proboszcz 
ks. Witold Twardzik (instalowany 5.05.1996 r.) 

10. Pisz 52 (90%) wiernych; filiały: Biała Piska 16 (100%), Drygały 4 (100%), Ruciane-Nida 12 (100%), 
Wejsuny 26 wiernych; proboszcz ks. Krzysztof Rej (wybrany 24.06.1984 r.) 

11. Ryn 121 (40) wiernych; filiał Sterławki Wielkie 29 (20) wiernych; proboszcz ks. Jan Neumann 
(instalowany 5.02.2000 r.) 

12. Sorkwity 205 wiernych; filiały: Rybno 50, Biskupiec 43, Rasząg 29, Warpuny 8 wiernych; proboszcz 
ks. Krzysztof Mutschmann (instalowany 2.05.1992 r.) 

13. Suwałki 104 (27–30) wiernych; filiały: Gołdap 39 (10–20), Olecko 14 (6–10) wiernych, Ełk (brak 
nabożeństw); proboszcz ks. Robert Penczek (instalowany 24.04.1999 r.) 

14. Szczytno 177 (50–65) wiernych; filiał Rańsk 20 (15–20) wiernych; proboszcz ks. dr Alfred Tschirschnitz 
(instalowany 3.11.1991 r.) 

 

1.5. Zmiany organizacyjne i personalne w latach 2001 – 2017 r. 

Na pierwszej sesji trzeciego Synodu Diecezji Mazurskiej 16 lutego 2002 r., w związku z upływem  

10-letniej kadencji, przeprowadzone zostały wybory biskupa diecezjalnego. Ponownie wybrany został 

dotychczasowy zwierzchnik Diecezji Mazurskiej, ks. bp Rudolf Bażanowski. Wybrana została także rada 

diecezjalna w składzie: prof. Jan Kisza – kurator, ks. Krzysztof Mutschmann – radca duchowny, Wanda 

                                                           
186

 ADM, Sprawozdanie biskupa Diecezji Mazurskiej złożone na 6 sesji I Synodu dnia 25 lutego 1995 r. 
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Wróblewska – radca świecki. Delegatami do Synodu Kościoła zostali: Erwin Kruk z Olsztyna, Ryszard Jerosz 

ze Szczytna187.   

W 2002 r. została erygowana nowa parafia ewangelicko-augsburska w Białymstoku188. Duszpasterzem tej 

parafii mianowany został ks. Grzegorz Giemza189 z Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, a do 

pomocy został skierowany student teologii, Tomasz Wigłasz190, który po ordynacji 6 czerwca 2004 r. został 

wikariuszem tej parafii.  

W 2003 r. nastąpiły zmiany w strukturze parafii w Kętrzynie; wyodrębnione zostały dwa filiały: 

w Koczarkach i w Brzeźnicy191. W 2004 r. zamknięty został filiał parafii kętrzyńskiej w Reszlu192. 

W następnym roku zostały zamknięte filiały w Warpunach (parafia w Sorkwitach) i w Ełku (parafia 

Suwałki)193. W 2005 r. Konsystorz w 2005 r. uznał również za zamknięty filiał w Drygałach i w Ruciane-Nida 

(parafia w Piszu). 

Z końcem sierpnia 2002 r. został odwołany z Olsztyna ks. Krystian Borkowski194, a na jego miejsce został 

skierowany ks. Sebastian Mendrok195. W maju odbyła się uroczystość instalacji na proboszcza w Ostródzie 

ks. R. Pitruskiego196. Dnia 21 grudnia 2002 r. w Mikołajkach był ordynowany ks. Dawid Mendrok197. Był tu do 

czerwca 2004 r. 

Po odejściu ks. dra Krzysztofa Reja z Pisza od sierpnia 2004 r. do tej parafii skierowany został ks. Paweł 

Szwedo198, który od stycznia 2005 r. był mianowany proboszczem-administratorem199. 

Od lipca do grudnia 2004 r. w Mikołajkach był wikariusz ks. Bogusław Cichy200. W styczniu 2005 r. odbyła się 

w Mikołajkach instalacja ks. Cezarego Królewicza na proboszcza pomocniczego201. Był tu tylko do 14 grudnia 

                                                           
187

 ADM, Protokół z 1 sesji III Synodu DM z dnia 12 lutego 2002 r. 
188

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła z dnia 5 września 2002 r. Wojewoda Podlaski został powiadomiony o erygowaniu parafii pismem 
z dnia 14 września, przyjął je 18 września, a 20 września 2002 r. potwierdził jego przyjęcie i tym samym Parafia Ewangelicko-
Augsburska w Białymstoku uzyskała osobowość prawną. Por.: ADM, Sprawozdanie biskupa diecezjalnego na 2 sesji III Synodu 
DM z dnia 22 lutego 2003 r. 

189
 Ks. Grzegorz Giemza, urodził się 24 sierpnia 1969 r. w Katowicach, ordynowany był 14 maja 1994 r. w Łodzi. Po ordynacji był 

wikariuszem Diecezji Warszawskiej. W latach 2002–2015 był ogólnopolskim duszpasterzem młodzieży, a w latach 1996–2015 
ogólnopolskim duszpasterzem ewangelizacyjno-misyjnym. Od 1997 r. do 2017 był dyrektorem Centrum Misji i Ewangelizacji 
w Dzięgielowie. W latach 2012–2017 był prezesem Synodu Kościoła. Od 18 lutego 2016 r. jest dyrektorem Polskiej Rady 
Ekumenicznej. 

190
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do T. Wigłasza z 23 października 2002 r., [skan dok., Wigłasz-20021023]. Ks. Tomasz Wigłasz, 

urodził się 17 lutego 1979 r. w Cieszynie, ordynowany był 6 czerwca 2004 w Olsztynie. Od listopada 2002 r. jest w Białymstoku. 
Od czerwca 2008 r. jest proboszczem-administratorem tej parafii. Jest jednocześnie kapelanem (w stopniu majora) 
Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. 

191
 ADM, Pismo Diecezji Mazurskiej do Konsystorza z dnia 3 marca 2003 r.; Protokół z 2 sesji III Synodu DM z dnia 22 lutego 2003 r.  

192
 ADM, Pismo Konsystorza do Rady Parafialnej w Kętrzynie z dnia 7 czerwca 2004 r. 

193
 ADM, Pismo Konsystorza do Rady Parafialnej w Sorkwitach z dnia 23 lutego 2005 r.; Pismo Konsystorza do Rady Parafialnej 

w Suwałkach z dnia 23 lutego 2005 r. 
194

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. K. Borkowskiego z dnia 26 marca 2002 r., [skan dok., Borkowski-20020326]. 
195

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. S. Mendroka z dnia 22 kwietnia 2002 r., [skan dok., MendrokS-20020422]. Ks. Sebastian 
Mendrok, urodził się 5 czerwca 1975 r. w Koninie, ordynowany był 23 czerwca 2002 r. w Skoczowie. Po ordynacji od 15 sierpnia 
2002 r. był wikariuszem w Olsztynie z siedzibą w Olsztynku, później od lipca 2004 r. w Kłodzku, a od 15 sierpnia 2005 r. 
w Świętochłowicach, zaś od 1 sierpnia 2008 r. w Katowicach-Szopienicach. Od 1 września 2008 r. został proboszczem-
administratorem w Bytomiu. 

196
 ADM, Protokół instalacji – wprowadzenia z dnia 11 maja 2002 r., [skan dok., Pitruski-20020511]. 

197
 Ks. Dawid Mendrok, urodził się 14 sierpnia 1978 r. w Koninie, ordynowany był 21 grudnia 2002 r. w Mikołajkach. Praktykę 

kościelną odbywał w Mikołajkach od 1 maja 2002 r., po ordynacji do końca czerwca 2004 r. był tu wikariuszem. Od lipca 2004 r. 
był w parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu, zaś od 2015 r. jest we Włocławku. 

198
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. P. Szwedo z dnia 21 lipca 2004 r., [skan dok., Szwedo-20040721]. Ks. Paweł Szwedo urodził się 

25 marca 1969 r. w Toruniu, ordynowany na ewangelickiego księdza został 25 listopada 2000 r. w Mikołowie. Po ordynacji był 
wikariuszem w Tychach. Od sierpnia 2004 r. do sierpnia 2007 r. był w Piszu, a następnie proboszczem w Kluczborku. Obecnie 
jest w Węgrowie. 

199
 ADM, Pismo Konsystorza do bpa R. Bażanowskiego z dnia 23 listopada 2004 r., [skan dok., Szwedo-20041123]. 
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2005 roku202. 4 grudnia 2005 r. w Olsztynie został ordynowany ks. Andrzej Wójcik203, który od sierpnia 

2004 r. był na praktyce kandydackiej do pomocy biskupowi diecezjalnemu204.  

W połowie roku 2006 w Giżycku nastąpiła zmiana duchownych. Na miejsce ks. Daniela Ferka, który został 

wybrany proboszczem w Wodzisławiu Śląskim205, proboszczem-administratorem został ks. Krystian 

Borkowski206. Ks. Andrzej Mateusz Wójcik został w sierpniu odwołany z PEA w Olsztynie i przeniesiony 

decyzją Konsystorza do Wielunia207. Na jego miejsce biskup Janusz Jagucki skierował na praktykę 

kandydacką mgr teol. Marka Michalika208. Skierowany od września 2005 r. na praktykę kandydacką mgr 

teol. Marcin Pysz do PEA w Kętrzynie209 został ordynowany210 1 października 2006 r. w Bielsku-Białej. 

Podczas pierwszej sesji czwartego Synodu Diecezji Mazurskiej obradującego w lutym 2007 r. w Mikołajkach 

została wybrana rada diecezjalna w składzie: prof. Jan Kisza – kurator, ks. Krzysztof Mutschmann – radca 

duchowny, Wanda Wróblewska – radca świecki. Delegatami do Synodu Kościoła zostali: Ryszard Jerosz ze 

Szczytna, Władysław Wiliński z Mrągowa211. 

W lipcu 2007 r. zginął tragicznie w wypadku samochodowym 41-letni proboszcz parafii ostródzkiej, 

ks. Ryszard Pitruski. Administratorem osieroconej parafii został ks. Waldemar Kurzawa z Działdowa212. 

Dopiero od października do Ostródy został skierowany wikariusz, ks. Sebastian Kozieł213. Konsystorz uznał, 

że od września 2007 r. stanowisko diakona, Renaty Pitruskiej, w parafii ostródzkiej zostało zamknięte214. 

Ks. P. Szwedo z końcem sierpnia 2007 r. przeszedł z Pisza do Kluczborka, gdzie został proboszczem215, a do 

piskiej parafii skierowano ks. Marcina Pysza216. Po odwołaniu ks. Marka Michalika do Olsztynka Konsystorz 

skierował diakona Marcina Pilcha217, który pełnił pomocniczą służbę duszpasterską w parafii olsztyńskiej do 

                                                                                                                                                                                                 
200

 Ks. Bogusław Cichy, urodził się 17 sierpnia 1974 r. w Cieszynie, ordynowany był 10 lutego 2002 r. w Brennej. Był wikariuszem 
w Brennej. Następnie od 1 lipca do 31 grudnia 2004 r. był w Mikołajkach. Od stycznia 2005 r. był w Gliwicach, a w czerwcu 
2007 r. został wybrany na proboszcza w Chorzowie. 

201
 ADM, Protokół instalacji – wprowadzenia z dnia 30 stycznia 2005 r., [skan dok., Królewicz-20050130]. 

202
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. C. Królewicza w Mikołajkach z dnia 22 listopada 2005 r. 

203
 ADM, Pismo Konsystorza do A. Wójcika w Olsztynku z dnia 16 listopada 2005 r. Ks. Andrzej Mateusz Wójcik, urodził się 

7 kwietnia 1979 r. w Cieszynie, ordynowany był 4 grudnia 2005 r. w Olsztynie, gdzie już od 1 sierpnia 2004 r. odbywał praktykę 
kościelną. Tu też był do końca sierpnia 2006 r. jako wikariusz. Od 1 września 2006 r. był w Wieluniu, a od 2007 r. w Gliwicach. 
Od 27 marca 2011 r. jest tam proboszczem. 

204
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do A. Wójcika z dnia 20 kwietnia 2004 r., [skan dok., Wójcik-20040420]. 

205
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. D. Ferka w Giżycku z dnia 23 maja 2006 r. 

206
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. K. Borkowskiego w Krakowie z dnia 23 maja 2006 r.  

207
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. A. Wójcika w Olsztynku z dnia 14 sierpnia 2006 r. 

208
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do A. Michalika w Legnicy z dnia 16 sierpnia 2006 r. Ks. Marek Michalik, urodził się 8 stycznia 

1981 r. w Cieszynie, ordynowany był 20 maja 2007 r. w Łodzi. Od 1 września 2006 r. do dnia ordynacji odbył w Olsztynie 
praktykę kandydacką, był tu do 30 czerwca 2007 r. Później był wikariuszem w Wiśle Centrum, zaś od 1 lutego 2011 r. jest 
proboszczem w Wiśle Czarnem. 

209
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Marcina Pysza w Jaworzu z dnia 23 sierpnia 2005 r. 

210
 ADM, Pismo Konsystorza do M. Pysza w Kętrzynie z dnia 7 lipca 2006 r. 

211
 ADM, Protokół z 1 sesji IV Synodu DM z dnia 24 lutego 2007 r. 

212
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. W. Kurzawy z dnia 14 sierpnia 2007 r. 

213
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. S. Kozieła w Warszowicach z dnia 16 sierpnia 2007 r. Ks. Sebastian Kozieł, urodził się 17 marca 

1978 r. w Cieszynie, ordynowany był 17 lipca 2005 r. w Katowicach. Po ordynacji był wikariuszem w Żorach, a od 1 października 
2017 r. w Ostródzie, gdzie był tylko do końca kwietnia 2010 r. Przeszedł do parafii w Jeleniej Górze-Cieplicach. 

214
 ADM, Pismo Konsystorza do Rady Parafialnej w Ostródzie z dnia 19 września 2007 r. 

215
 ADM, Pismo Konsystorza do Rady Parafialnej w Kluczborku z dnia 16 lipca 2007 r. 

216
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. M Pysza w Kętrzynie z dnia 16 lipca 2007 r. 

217
 ADM, Pismo Konsystorza do Diakona Marcina Pilcha w Kutnie z dnia 20 kwietnia 2007 r. Diakon Marcin Pilch urodził się 

5 stycznia 1970 r. w Wiśle, 23 grudnia 2000 r. był ordynowany na diakona, a na księdza 30 sierpnia 2009 r. w Pszczynie. 
Po ordynacji na diakona pracował w Kutnie. Studiował zaocznie teologię w ChAT. W Olsztynie był od 1 lipca 2007 r. Zaraz po 
ordynacji na księdza podjął się pracy w Czeskim Cieszynie w Kościele Czesko-Braterskim. 
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końca sierpnia 2009 r. Po przejściu ks. M. Pilcha (wcześniej diakona) do Czeskiego Cieszyna, do Olsztynka, 

filiału parafii olsztyńskiej, został skierowany na praktykę kościelną Łukasz Gaś218. 

Z końcem roku przeszedł w stan spoczynku mikołajski proboszcz, ks. Franciszek Czudek, a proboszczem-

administratorem Konsystorz mianował od stycznia 2008 r. ks. Bogusława Juroszka219. We wrześniu 2009 r. 

został on instalowany na proboszcza tej parafii220. 

Od 1 czerwca 2008 r. Konsystorz mianował ks. Tomasza Wigłasza na proboszcza-administratora parafii 

w Białymstoku221, a od 1 września 2008 r. mianował dotychczasowego wikariusza ks. Sebastiana Kozieła 

proboszczem-administratorem parafii w Ostródzie222. We wrześniu 2008 r. został instalowany na 

proboszcza parafii w Giżycku ks. Krystian Borkowski223. 

W październiku 2009 r. ks. Robert Penczek, który już od sierpnia do listopada 2008 r. przebywał na urlopie 

zdrowotnym224, zrezygnował ze stanowiska proboszcza w Suwałkach225. Przedtem, pod koniec września 

2009 r., na wniosek rady diecezjalnej i prośby ks. R. Penczka Konsystorz udzielił mu 3-miesięcznego urlopu 

zdrowotnego226. Od 1 stycznia 2010 r. Konsystorz mianował ks. Tomasza Wigłasza proboszczem-

administratorem parafii EA w Suwałkach227; od 25 września do końca grudnia 2009 r. administratorem tej 

parafii był z urzędu biskup diecezjalny, zaś do pomocy i na praktykę kandydacką z dniem 25 września został 

tam skierowany mgr teol. Dawid Robert Banach228. Od maja 2010 r. ks. M. Pysz mianowany został 

proboszczem-administratorem parafii w Piszu229. Z końcem kwietnia 2010 r. odszedł z Ostródy ks. Sebastian 

Kozieł230, a na jego miejsce Konsystorz mianował proboszczem-administratorem ks. Wiesława Suchoraba231. 

Ten duchowny był w Ostródzie tylko do początku grudnia 2010 r. Wyjechał na Dolny Śląsk, stamtąd poprosił 

o urlop zdrowotny, Konsystorz odwołał go z dniem 1 stycznia 2011 r. ze stanowiska proboszcza-

administratora parafii w Ostródzie232. Administrację w parafii ostródzkiej powierzył biskupowi 

diecezjalnemu. Opiekę duszpasterską w tej parafii sprawował praktykant parafii olsztyńskiej, a od ordynacji 

jej wikariusz, ks. Łukasz Gaś233.  

                                                           
218

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Łukasza Gasia w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2009 r.  
219

 ADM, Pismo Konsystorza do Rady Parafialnej w Mikołajkach z dnia 29 czerwca 2007 r. Ks. Bogusław Juroszek, urodził się 
7 stycznia 1978 r. w Cieszynie, ordynowany był 2 marca 2003 r. w Cieszynie, gdzie był też wikariuszem. Od 1 stycznia 2008 r. jest 
w Mikołajkach. Od 19 września 2009 r. jest proboszczem tej parafii. 

220
 ADM, Protokół instalacji – wprowadzenia z dnia 19 września 2009 r. 

221
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. T. Wigłasza w Białymstoku z dnia 20 maja 2008 r. 

222
 ADM, Pismo Konsystorza do Rady Parafialnej w Ostródzie z dnia 24 lipca 2008 r. 

223
 ADM, Protokół instalacji – wprowadzenia z dnia 13 września 2008 r. 

224
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. K. Borkowskiego w Giżycku z dnia 24 lipca 2008 r. informujące o powierzeniu „obowiązków 

proboszcza-administratora Parafii w Suwałkach na czas urlopu zdrowotnego Księdza Roberta Penczka”. 
225

 ADM, Pismo Konsystorza z dnia 27 listopada 2009 r. informujące o przyjęciu rezygnacji. 
226

 ADM, Pismo Konsystorza do ks. R. Penczka w Suwałkach z dnia 30 września 2009 r. 
227

 ADM, Pismo Konsystorza do bpa R. Bażanowskiego z dnia 3 grudnia 2009 r. 
228

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Dawida Roberta Banacha w Nidzicy z dnia 22 sierpnia 2009 r. Ks. Dawid Robert Banach, urodził 
się 18 sierpnia 1985 r. w Nidzicy, ordynowany był 6 stycznia 2011 r. w Warszawie. Od 25 września 2009 r. był na praktyce 
kandydackiej w Suwałkach, po ordynacji – wikariuszem, a od 2015 r. – proboszczem-administratorem tej parafii. Od 
24 listopada 2019 r. jest proboszczem w Suwałkach.  

229
 ADM, Pismo Konsystorza do Rady Parafialnej w Piszu z dnia 16 kwietnia 2010 r. 

230
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. S. Kozieła w Ostródzie z dnia 11 marca 2010 r.; Pismo Konsystorza do Rady Parafialnej 

w Ostródzie z dnia 11 marca 2010 r. 
231

 ADM, Pismo Konsystorza do ks. Wiesława Suchoraba w Jeleniej Górze z dnia 11 marca 2010 r. Ks. Wiesław Suchorab, urodził się 
1 lutego 1964 r. w Wilkasach k. Giżycka, ordynowany był 24 lipca 1993 r. w Zabrzu. Po ordynacji był wikariuszem w Gorzowie 
Wielkopolskim, od 1998 r. był w Jeleniej Górze-Cieplicach. Od maja 2010 do 1 stycznia 2011 r. był administratorem w Ostródzie. 
Zrezygnował ze służby w Kościele. 

232
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do bpa R. Bażanowskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. 

233
 ADM, Sprawozdanie biskupa diecezjalnego na 5 sesji IV Synody DM z dnia 26 lutego 2011 r. Ks. Łukasz Gaś, urodził się 

30 września 1984 r. w Szczecinie, ordynowany był 6 stycznia 2011 r. w Warszawie. Od sierpnia 2009 r. był na praktyce 
kandydackiej w Olsztynie, a po ordynacji – wikariuszem. 16 sierpnia 2011 r. wyprowadził się z Olsztynka, a od września został 
skierowany do Bażanowic – filiału parafii w Cieszynie. 
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Od stycznia 2010 r. na nowo został erygowany filiał w Ełku, ale z przynależnością do parafii w Piszu234. 

Parafia w Sorkwitach na przełomie 2009 i 2010 roku sprzedała kościół w Rybnie parafii 

rzymskokatolickiej235. 

 

Na koniec 2010 r. w Diecezji Mazurskiej funkcjonowało 15 parafii z 33 filiałami (zamknięte: Drygały, Ełk, 

Reszel, Ruciane-Nida, Warpuny; erygowane: Brzeźnica, Ełk, Koczarki), w których było zarejestrowanych 

3554 wiernych. 

1. Białystok 28 wiernych; proboszcz-administrator ks. Tomasz Wigłasz  

2. Działdowo 81 wiernych; filiał: Lidzbark Welski 45 wiernych; proboszcz ks. Waldemar Kurzawa 

3. Giżycko 276 wiernych; filiały: Pozezdrze 7, Węgorzewo 28, Wydminy 13 wiernych; proboszcz ks. Krystian 
Borkowski 

4. Kętrzyn 249 wiernych; filały: Barciany 84, Bartoszyce 31, Brzeźnica 49, Koczarki 54, Srokowo 78 wiernych; 
proboszcz ks. Paweł Hause 

5. Mikołajki 243 wiernych; filiał: Ukta 26 wiernych; proboszcz ks. Bogusław Juroszek 

6. Mrągowo 284 wiernych; filiały: Nawiady (bez nabożeństw), Piecki (bez nabożeństw), Użranki 
12 wiernych; proboszcz ks. Piotr Mendroch 

7. Nidzica 231 wiernych; filiały: Gardyny 56, Jabłonka 42, Róg 33 wiernych; proboszcz ks. Roland Zagóra 

8. Olsztyn 213 wiernych; filiał: Olsztynek 24 wiernych; proboszcz ks. bp Rudolf Bażanowski, 
praktykant/wikariusz (od 6.01.2011) ks. Łukasz Gaś 

9. Ostróda 126 wiernych; filiały: Iława 35, Łęguty 28, Morąg 31, Pasłęk 37 wiernych; proboszcz-
administrator ks. Wiesław Suchorab 

10 Pasym 50 wiernych; filiały: Dźwierzuty 105, Jedwabno 35 wiernych; proboszcz ks. Witold Twardzik 

11. Pisz 70 wiernych; filiały: Biała Piska 29, Ełk 6, Wejsuny 38 wiernych; proboszcz-administrator ks. Marcin 
Pysz 

12. Ryn; 120 wiernych; filiał: Sterławki Wielkie 26 wiernych; proboszcz ks. Jan Neumann 

13. Sorkwity 194 wiernych; filiały: Biskupiec 35, Rasząg 23, Rybno 47 wiernych; proboszcz ks. Krzysztof 
Mutschmann 

14. Suwałki 109 wiernych; filiały: Gołdap 33 wiernych, Olecko (bez nabożeństw); proboszcz-administrator 
ks. Tomasz Wigłasz z Białegostoku, praktykant/wikariusz (od 6.01.2011) ks. Dawid Banach 

15 Szczytno 170 wiernych; filiał: Rańsk 20 wiernych; proboszcz ks. prof. Alfred Tschirschnitz. 

 

W 2010 r. biskupem Kościoła został ks. Jerzy Samiec (uroczystość introdukcji miała miejsce w kościele 

Św. Trójcy w Warszawie 6 stycznia 2010)236. 

18 lipca 2011 r. zmarł po dłuższej chorobie ks. prof. Alfred Tschirschnitz, proboszcz parafii w Szczytnie. 

Konsystorz z dniem 28 lipca 2011 r. mianował ks. Witolda Twardzika z Pasymia proboszczem-

administratorem osieroconej parafii237. Od września tego roku do Szczytna został skierowany na praktykę 

                                                           
234

 ADM, Protokół z 4 sesji IV Synodu DM z dnia 27 lutego 2010 r. 
235

 ADM, Pismo Konsystorza do Rady Parafialnej w Sorkwitach z dnia 23 listopada 2009 r. 
236

 https://bik.luteranie.pl/pl/biskup_kosciola/biskup_kosciola_jerzy_samiec.html, [odczyt: 18.04.2021]. 
237

 ADM, Pismo Konsystorza do ks. W. Twardzika w Pasymiu z dnia 11 sierpnia 2011 r. 
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kandydacką Pavlo Shvarts238. Konsystorz na wniosek parafii ogłosił wakans na stanowisko proboszcza. 

Od kwietnia 2012 r. proboszczem był ks. Szymon Czembor239. 

W sierpniu 2011 r. został odwołany ze stanowiska wikariusza parafii w Olsztynie ks. Łukasz Gaś240, na jego 

miejsce Biskup Kościoła skierował na praktykę kandydacką Karola Długosza241, który rok później 

z początkiem września kontynuował ją w Żorach242. Do Ostródy zaś od 16 sierpnia 2011 r. skierowany został 

wikariusz, ks. Rafał Dawid243. 

Podczas pierwszej sesji piątego Synodu Diecezji Mazurskiej z udziałem ks. bpa J. Samca w lutym 2012 r. 

odbyły się wybory biskupa diecezjalnego. Ponownie Synod wybrał dotychczasowego zwierzchnika Diecezji, 

ks. Rudolfa Bażanowskiego. Kuratorem rady diecezjalnej została Wanda Wróblewska, radcą duchownym 

ks. Krzysztof Mutschmann, a radcą świeckim Ryszard Jerosz. Delegatami do Synodu Kościoła z Diecezji 

Mazurskiej zostali: Ryszard Jerosz ze Szczytna i Robert Kempa z Giżycka244.  

Synod diecezjalny podczas drugiej sesji 2 marca 2013 r. przegłosował wniosek parafii w Mrągowie 

o zamkniecie filiałów w Nawiadach i Pieckach245.  

Od 1 września 2012 r. na praktykę kandydacką do Olsztyna został skierowany Oskar Wild246, a do parafii 

w Piszu mgr teol. Adrian Lazar. Z dniem 15 lutego 2013 r. A. Lazar został odwołany z Pisza i skierowany do 

Wołczyna w Diecezji Katowickiej247. Od 1 marca 2013 r. ks. Marcin Pysz, od 7 października 2012 r. proboszcz 

parafii w Piszu248, został mianowany administratorem parafii w Ostródzie249. Do 8 czerwca 2013 r. w tej 

parafii był ks. Rafał Dawid250, natomiast od 9 czerwca 2013 r. Konsystorz skierował jako wikariusza do 

Ostródy ks. Wojciecha Płoszka, dotychczasowego wikariusza w Poznaniu251. W parafii w Szczytnie od 

1 września 2013 r., po rezygnacji ks. Szymona Czembora252 ze stanowiska proboszcza tej parafii i jego 

odejściu, duszpasterzem został ks. Alfred Borski253. Konsystorz do końca sierpnia 2014 r. powierzył 

                                                           
238

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Pavlo Shvartsa z dnia 17 sierpnia 2011 r.  
239

 ADM, Pismo Konsystorza do ks. Szymona Czembora z dnia 23 lutego 2012 r. Ks. Szymon Czembor, urodził się 6 grudnia 1970 r. 
w Tomaszowie Mazowieckim, ordynowany był 6 listopada 1994 r. w Ustroniu. W latach 1994–1996 był wikariuszem w Ustroniu, 
później (1996–1998) w Warszawie (Św. Trójcy) i w Toronto. Od 1998 r. do marca 2013 r. był proboszczem w Tarnowskich 
Górach i administratorem parafii w Laryszowie. Od kwietnia 2012 do sierpnia 2013 r. pełnił urząd proboszcza w Szczytnie, 
a później został skierowany do parafii w Wieluniu. 

240
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. Ł. Gasia z dnia 22 czerwca 2011 r.  

241
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Karola Długosza z dnia 27 czerwca 2011 r.  

242
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do K. Długosza w Olsztynku z dnia 5 lipca 2012 r. 

243
 ADM, Pismo Konsystorza do Rady Parafialnej w Katowicach-Szopienicach z dnia 1 czerwca 2011 r. Ks. Rafał Kamil Dawid, urodził 

się 22 marca 1979 r. w Łasku, ordynowany był 30 sierpnia 2009 r. w Pszczynie. Odbywał praktykę kościelną w Ukcie pod opieką 
ks. F. Czudka, a później na Śląsku. Był wikariuszem w Katowicach-Szopienicach. Od 16 sierpnia 2011 do końca lipca 2013 r. był 
w Ostródzie. Później zrezygnował z pracy w Kościele. 

244
 ADM, Protokół z 1 sesji V Synodu DM z dnia 18 lutego 2012 r. 

245
 ADM, Protokół z 2 sesji V Synodu DM z dnia 2 marca 2013 r. 

246
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Oskara Wilda z dnia 5 lipca 2012 r. 

247
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do A. Lazara w Piszu z dnia 7 lutego 2013 r. 

248
 Zgromadzenie parafialne wybrało 19 sierpnia 2012 r., a instalacja na proboszcza odbyła się 7 października 2012 r. w Wejsunach, 

por.: Protokół instalacji –wprowadzenia na stanowisko proboszcza … w Piszu w dniu 7 października 2012 r. 
249

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. M. Pysza w Piszu z dnia 27 lutego 2013 r. 
250

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. R. Dawida w Ostródzie z dnia 22 marca 2013 r. Ks. Rafał Dawid pozostał w Diecezji 
(w Ostródzie) do końca lipca 2013 r., por.: ADM, Pismo Konsystorza do ks. R. Dawida z dnia 29 maja 2013 r.  

251
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. W. Płoszka w Poznaniu z dnia 22 marca 2013 r. 

252
 ADM, Biskup Kościoła do ks. Sz. Czembora w Szczytnie z dnia 3 lipca 2013 r.  

253
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. Alfreda Borskiego w Lippstadt i do Rady Parafialnej w Szczytnie z dnia 3 lipca 2013 r. 

Ks. Alfred Borski urodził się 29 lipca 1963 r. w Pszczynie, ordynowany był 26 lipca 1992 r. w Mikołowie przez bpa J. Szarka, od 
1 listopada 1990 r. praktyka kandydacka, a od ordynacji wikariusz w Cieszynie. W latach 2000–2002 ogólnopolski duszpasterz 
młodzieży. Od 1 września 2002 do 30 czerwca 2003 r. administrator parafii Włocławek, Lipno i Rypin. Następnie mieszkał do 
27 sierpnia 2013 r. w Lippstadt (Niemcy). Od 1 września 2013 do 17 listopada 2018 r. był w Szczytnie. Od 18 listopada 2018 r. 
jest proboszczem w Skoczowie. Wydawał „Informator Parafialny”, „Gazetę Ewangelicką” w Cieszynie, a w Szczytnie „Nasz 
Informator”. 
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administrowanie parafii w Szczytnie ks. Witoldowi Twardzikowi254. Z parafii w Olsztynie z końcem czerwca 

2013 r. został odwołany z praktyki kandydackiej mgr teol. Oskar Wild255, a na jego miejsce został skierowany 

od 15 lipca mgr teol. Adrian Lazar256. Do parafii w Piszu została skierowana od 6 maja 2013 r. na praktykę 

kandydacką absolwentka ChAT Marta Zachraj257, a do parafii w Mikołajkach od 30 września 2013 r. mgr 

teol. Robert Augustyn258, który dzięki przychylności ks. Bogusława Juroszka, od grudnia 2013 r. średnio raz 

w miesiącu pomagał ks. Pawłowi Hause w parafii w Kętrzynie. Od dnia ordynacji, która miała miejsce 

w Skoczowie 13 grudnia 2014 r., wikariuszami zostali ks. Adrian Lazar259 w Olsztynie i ks. Robert Augustyn260 

w Mikołajkach, a więc w miejscach, gdzie przed ordynacją byli na praktyce kandydackiej.  

Od 1 listopada 2013 r. filiał w Koczarkach, który dotychczas przynależał do parafii w Kętrzynie, został 

przyłączony do parafii w Rynie261.  

Od 1 września 2014 r. ks. Alfred Borski został mianowany przez Konsystorz proboszczem-administratorem 

parafii w Szczytnie262. Od 1 stycznia 2015 r. ks. Dawid Robert Banach został mianowany przez Konsystorz 

proboszczem-administratorem parafii w Suwałkach263, a ks. Wojciech Płoszek w Ostródzie264. Z początkiem 

września 2015 r. do parafii Piszu został skierowany na praktykę kandydacką Bogusław Sebesta265, natomiast 

z końcem września tegoż roku odwołana została stąd Marta Zachraj266. 

16 października 2015 r. ks. Krzysztof Mutschmann złożył rezygnację z funkcji radcy duchownego rady 

diecezjalnej. Tę funkcję przejął ks. Tomasz Wigłasz, który podczas sesji Synodu Diecezji Mazurskiej w dniu 

18 lutego 2012 r. wybrany był jako zastępca267.  

Z końcem sierpnia 2016 r. odszedł z parafii w Mikołajkach wikariusz ks. Robert Augustyn268, a na jego 

miejsce został skierowany na praktykę kandydacką p. Marcin Pawlas269, który był tu do końca sierpnia 

                                                           
254

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. W. Twardzika z dnia 3 lipca 2013 r.; Pismo Konsystorza do ks. W. Twardzika i do Rady 
Parafialnej w Szczytnie z dnia 4 września 2014 r. 

255
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Oskara Wilda w Olsztynku z dnia 11 czerwca 2013 r. 

256
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Adriana Lazara w Wołczynie z dnia 26 czerwca 2013 r. 

257
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Marty Zachraj z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

258
 ADM, Pismo Biskupa do Roberta Augustyna w Wiśle z dnia 18 września 2013 r. 

259
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. A. Lazara i do Rady Parafialnej w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2014 r. Ks. Adrian Lazar, urodził się 

17 grudnia 1986 r. w Warszawie, ordynowany był 13 grudnia 2014 r. w Skoczowie. Praktykę kandydacką od 1 września 2012 do 
15 lutego 2013 r. odbywał w Piszu, następnie został wysłany do Wołczyna. Od 15 lipca 2013 do 31 stycznia 2018 r. był w parafii 
w Olsztynie z miejscem zamieszkania w Olsztynku. Od lutego do listopada 2018 r. był wikariuszem diecezjalnym w Kętrzynie, 
a po odejściu ks. A. Borskiego do Skoczowa, powierzono mu parafię w Szczytnie. Od 18 września 2021 r. jest proboszczem tej 
parafii. 

260
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. R. Augustyna i do Rady Parafialnej w Mikołajkach z dnia 18 grudnia 2014 r. Ks. Robert Augustyn,  

urodził się 20 sierpnia 1988 r., ordynowany był 13 grudnia 1014 r. w Skoczowie. W Mikołajkach był od 1 października 2013 do 
31 sierpnia 2016 r. Z Mikołajek przeniesiony został na Śląsk. Pracuje w parafii Katowice-Szopienice. 

261
 ADM, Protokół z posiedzenia rady diecezjalnej z dnia 18 października 2013 r.; Pismo Diecezji Mazurskiej do ks. J. Neumanna 

w Rynie i do ks. P. Hausego w Kętrzynie z dnia 21 października 2013 r.: „Rada Diecezjalna … w nawiązaniu do pism ks. Pawła 
Hause … postanowiła zobowiązać Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rynie do opieki duszpasterskiej 
i administracyjnej filiału w Koczarkach”. Protokół z 3 sesji V Synodu DM z dnia 1 marca 2014 r.: „Parafia EA w Kętrzynie zwróciła 
się do Synodu o zmianę podziału administracyjnego Diecezji i przekazanie swojego filiału w Koczarkach pod jurysdykcję PEA 
w Rynie”. 

262
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. A. Borskiego i do Rady parafialnej z dnia 4 września 2014 r. 

263
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. D. Banacha w Suwałkach z dnia 27 listopada 2014 r. 

264
 Ks. Wojciech Płoszek, urodził się 25 grudnia 1985 r. w Bydgoszczy, ordynowany był 25 kwietnia 2010 r. w Poznaniu. Po ordynacji 

był wikariuszem w Poznaniu. Od czerwca 2013 r. jest w Ostródzie; od 1 stycznia 2015 r. jako proboszcz-administrator, od 
1 października 2016 r. jako proboszcz. 

265
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do B. Sebesty w Kłodzku z dnia 20 lipca 2015 r. 

266
 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do M. Zachraj w Piszu z dnia 20 lipca 2015 r. 

267
 ADM, Pismo ks. Krzysztofa Mutschmanna do Rady Diecezjalnej w Olsztynie z dnia 16 października 2015 r.; Pismo Diecezji 

Mazurskiej do Konsystorza z dnia 20 października 2015 r. 
268

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do ks. R. Augustyna w Mikołajkach z dnia 6 lipca 2016 r. 
269

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Marcina Pawlasa w Świętochłowicach z dnia 18 lipca 2016 r. 
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2017 r.270 Od września tegoż roku zastąpił go Piotr Uciński271. 1 października 2016 r. ks. Wojciech Płoszek 

został instalowany na stanowisko proboszcza parafii w Ostródzie272. 

18 marca 2017 r. podczas pierwszej sesji VI Synodu Diecezji Mazurskiej z udziałem ks. bpa J. Samca, 

wybrana została rada diecezjalna. Kuratorem została ponownie Wanda Wróblewska, radcą duchownym – 

ks. Tomasz Wigłasz (jego zastępcą – ks. Bogusław Juroszek), a radcą świeckim ponownie Ryszard Jerosz. 

Delegatami do Synodu Kościoła zostali: Ryszard Jerosz ze Szczytna, Robert Kempa z Giżycka, Krzysztof 

Różański z Białegostoku273. 

25 listopada 2017 r. Synod Diecezji Mazurskiej wybrał ks. Pawła Hause z Kętrzyna na biskupa diecezjalnego 

Diecezji Mazurskiej274. Introdukcja na ten urząd odbyła się 17 lutego 2018 r. w Mikołajkach275. Przekazanie 

dokumentów i administracji Diecezji Mazurskiej miało miejsce 18 lutego 2018 r. w Olsztynie w obecności ks. 

bpa Jerzego Samca, członków rady diecezjalnej: Wandy Wróblewskiej, Ryszarda Jerosza, ks. radcy Tomasza 

Wigłasza oraz przedstawiciela diecezjalnej komisji rewizyjnej, ks. Alfreda Borskiego276. 

3 grudnia 2017 r. ks. Łukasz Stachelek został wybrany na proboszcza parafii w Olsztynie277, a instalacja 

odbyła się 4 lutego 2018 r.278 

 

Na koniec 2017 r. w 15 parafiach (o jedną więcej niż w 1991 r.) i 31 (-4) filiałach było 3491 (-446) 

wiernych. Posługę duszpasterską pełniło 16 (+1) ordynowanych księży. Na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego funkcjonuje 13 parafii, a 2 (Białystok i Suwałki) na terenie województwa 

podlaskiego. 

1. Białystok 47 wiernych; proboszcz-administrator ks. Tomasz Wigłasz  

2. Działdowo 75 wiernych; filiał: Lidzbark Welski 42 wiernych; proboszcz ks. Waldemar Kurzawa 

3. Giżycko 281 wiernych; filiały: Pozezdrze 3, Węgorzewo 21, Wydminy 8 wiernych; proboszcz ks. Krystian 
Borkowski 

4. Kętrzyn 314 wiernych; filiały: Barciany 82, Bartoszyce 33, Brzeźnica 46, Srokowo 76; proboszcz ks. biskup-
elekt Paweł Hause 

5. Mikołajki 224 wiernych; filiał: Ukta 24 wiernych; proboszcz ks. Bogusław Juroszek  

6. Mrągowo 297 wiernych; filiał: Użranki 7 wiernych; proboszcz ks. Piotr Mendroch 

7. Nidzica 233 wiernych; filiały: Gardyny 54, Jabłonka 42, Róg 30 wiernych; proboszcz ks. Roland Zagóra  

8. Olsztyn 210 wiernych; filiał: Olsztynek 28 wiernych; proboszcz ks. bp Rudolf Bażanowski, wikariusz ks. 
Adrian Lazar  

9. Ostróda 86 wiernych; filiały: Iława 24, Łęguty 13, Morąg 23, Pasłęk 19 wiernych; proboszcz ks. Wojciech 
Płoszek 

10. Pasym 58 wiernych; filiały: Dźwierzuty 103, Jedwabno 31 wiernych; proboszcz ks. Witold Twardzik  
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 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do M. Pawlasa w Mikołajkach z dnia 4 lipca 2017 r. 
271

 ADM, Pismo Biskupa Kościoła do Piotra Ucińskiego w Zielonej Górze z dnia 4 lipca 2017 r. 
272

 ADM, Protokół instalacji – wprowadzenia na stanowisko proboszcza … w Ostródzie w dniu 1 października 2016 r. Wybory miały 
miejsce 24 lipca 2016 r. 

273
 ADM, Protokół z 1 sesji VI Synodu DM z dnia 18 marca 2017 r. Wybory Konsystorz zatwierdził 23 marca 2017 r., por.: Pismo 

Biskupa Kościoła do Rady Diecezjalnej w Olsztynie z dnia 31 marca 2017 r.  
274

 ADM, Protokół z sesji VI Synodu DM z dnia 25 listopada 2017 r. 
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 https://old2020.luteranie.pl/o_kosciele/kierownicze_gremia_kosciola/konferencja_biskupow_kosciola/bp_pawel_hause.html; 
https://old2020.luteranie.pl/nowosci/nowy_biskup_diecezji_mazurskiej,5310.html, [odczyt: 2.02.2021]. 

276
 ADM, Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18 lutego 2018 r. Dokument także w posiadaniu autora. 

277
 ADM, Pismo Konsystorza do ks. Ł. Stachelka i do Rady Parafialnej w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2017 r. 

278
 ADM, Protokół instalacji –wprowadzenia na stanowisko proboszcza PEA w Olsztynie z dnia 4 lutego 2018 r. 
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11. Pisz 80 wiernych; filiały: Biała Piska 22, Ełk 7, Wejsuny 39 wiernych; proboszcz ks. Marcin Pysz   

12. Ryn 117 wiernych; filiały: Sterławki Wielkie 28, Koczarki 35 wiernych; proboszcz ks. Jan Neumann  

13. Sorkwity 185 wiernych; filiały: Biskupiec 24, Rasząg 21, Rybno 35 wiernych; proboszcz ks. Krzysztof 
Mutschmann  

14. Suwałki 61 wiernych; filiały: Gołdap 24, Olecko 6 wiernych (nie ma nabożeństw); proboszcz-
administrator ks. Dawid Banach  

15. Szczytno 233 wiernych; filiał: Rańsk 40 wiernych; proboszcz-administrator ks. Alfred Borski  

 

W 2017 r. poszczególne parafie posiadały następujące obiekty kultu279 (w nawiasach rok 

wybudowania/przebudowy lub nabycia/użytkowania): 

1. Białystok – kaplica w plebanii (od 2006) 

2. Działdowo – kościół Zbawiciela (2008), Lidzbark Welski – kościół (1829), Bryńsk – kościół wydzierżawiony 
parafii katolickiej, Uzdowo – kościół wydzierżawiony parafii katolickiej 

3. Giżycko – kościół (1827 r.), Pozezdrze – kaplica na cmentarzu, Węgorzewo – kaplica (1983/1998) 
w wydzierżawionym/sprzedanym kościele, Wydminy – kaplica (własność od 1998 r.) w budynku 
wielorodzinnym 

4. Kętrzyn – kościół św. Jana (1480/1690/1817), Barciany – kaplica (1991 r.), Bartoszyce – kaplica, Srokowo 
– kościół (1937/1953), Brzeźnica – gościnnie w kaplicy katolickiej 

5. Mikołajki – kościół Św. Trójcy (1842), Ukta – kościół ap. Piotra (2003) 

6. Mrągowo – kościół (1754/1961), Użranki – gościnnie w budynku gminnym 

7. Nidzica – kościół św. Krzyża (1860/1948), Gardyny – kaplica w budynku parafialnym (1956), Jabłonka – 
kaplica (1972), Róg – kościół Łaski Bożej (1989), Białuty – kościół nieużytkowany w ruinie 

8. Olsztyn – kościół Chrystusa Zbawiciela (1877), Olsztynek – kaplica (1939)  

9. Ostróda – kaplica w budynku parafialnym (2013), Iława – kaplica (1964), Łęguty – kościół (1738), Pasłęk – 
kościół św. Jerzego (1408/1520/1592/1822) – współwłasność z parafią prawosławną  

10. Pasym – kościół (1391/1583/1750), Dźwierzuty – kościół (XIV w./1695), Jedwabno – kaplica w budynku 
parafialnym  

11. Pisz – kaplica w plebanii; Biała Piska – kaplica (1946), Wejsuny – kościół (1910) 

12. Ryn – kaplica, Koczarki – kaplica (2003), Sterławki Wielkie – kaplica  

13. Sorkwity – kościół (1593), Kobułty – ruiny kościoła280, Rasząg – kościół (1925), Rybno – gościnnie 
w sprzedanym parafii katolickiej kościele, Warpuny – kościół (1882) 

14. Suwałki – kościół Św. Trójcy (1841/1952) i kaplica na cmentarzu, Gołdap – kaplica w budynku 
parafialnym (1955) 

15. Szczytno – kościół (1719), Rańsk – kościół (1827)  
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 Więcej o losach byłych obiektów kultu w artykule: „Sprawa utraty i zbycia obiektów sakralnych (kościołów ewangelickich) po 
1971 r. w Diecezji Mazurskiej”, por.: https://luteranie-dzialdowo.pl/wp-content/uploads/2021/12/Sprawa-k-ewang-1971.pdf. 

280
 23 czerwca 2020 r. na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości kościół w ruinie w Kobułtach 

został przekazany na rzecz Gminy Biskupiec. 


