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Wstęp

W drugiej połowie XIX wieku na terenie Litwy Pruskiej, a zatem zamieszka-
łym przez Litwinów w dużym stopniu zasymilowanych ze społeczeństwem nie-
mieckim, rządcy diecezji warmińskiej starali się rozszerzyć i zintensyfikować 
działalność pastoralną. Rozbudowa struktur parafialnych na terenach diaspo-
ry katolickiej wymagała jednak determinacji ze strony duchowieństwa, a tak-
że zaplecza finansowego, ponieważ powstające placówki katolickie borykały się 
najczęściej z problemami materialnymi. Jednym z nadgranicznych ośrodków 
duszpasterskich w Prusach Wschodnich było Bilderweitschen. Jego dzieje nie 
doczekały się jeszcze pełnego opracowania. Cenne informacje na temat dzia-
łalności Kościoła katolickiego w tym regionie do pierwszej połowy XX wieku 
podaje ks. Andrzej Kopiczko1. Nie wyczerpują one jednak szeregu zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem poszczególnych parafii, a zwłaszcza placówki 
duszpasterskiej w Bilderweitschen. Żeby je uzupełnić, warto skupić się szcze-
gólnie na zarysowaniu jej dziejów, liczebności miejscowych katolików, życiu 

1 Zob. zwł.: A. Kopiczko, Rozwój Kościoła katolickiego na terytorium dzisiejszego Obwodu 
Kaliningradzkiego (do 1947 r.). Zarys problematyki, w: Czynem i prawdą. Księga pamiątkowa na 
siedemdziesiąte piąte urodziny księdza arcybiskupa Edmunda Piszcza, red. C. Rogowski, W. Nowak, 
A. Kopiczko, Olsztyn 2004, s. 99–118.
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religijnym, a także finansach. W tym celu należy przeprowadzić analizę archi-
waliów zgromadzonych w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie 
oraz Archiwum Zarządu Generalnego Stowarzyszenia św. Bonifacego, które 
mieści się w Bonifatiuswerk w Paderborn. Pomocne będą również artykuły i no-
tatki prasowe z tamtego okresu. 

1. Rys historyczny 

Do połowy XIX wieku Bilderweitschen2 oraz pobliskie tereny podlegały 
opiece pastoralnej księży z Drangowskiego koło Tylży. Sporadycznie sprawo-
wano wówczas katolickie nabożeństwa w Stołupianach, Piłkałach i Lasdeh-
nen. W 1848 roku właściciele ziemscy z Bilderweitschen i okolic zwrócili się do 
ks. Johannesa Zebermanna z Tylży z prośbą dotyczącą budowy świątyni, do 
której uczęszczaliby katolicy z powiatów stołupiańskiego i piłkalskiego. Podob-
ną prośbę wystosowano również do króla pruskiego3. Niestety, przez dwa lata 
nie można było zrealizować postulatów wspólnoty katolickiej. Dopiero przyję-
cie oktrojowanej konstytucji z 31 stycznia 1850 roku zagwarantowało Kościo-
łowi katolickiemu samodzielną organizację w państwie pruskim, a tym samym 
możliwość tworzenia nowych placówek duszpasterskich4. 

Nadgraniczną stację misyjną w miejscowości Bartschkehmen, leżącą kilka 
kilometrów od Bilderweitschen, założono w 1852 roku. Ks. Paul Romahn od-
notował, że w Bartschkehmen wynajęto dom chałupnika za 30 talarów rocznie. 
Jedno z pomieszczeń przeznaczono na cele kultu, drugie natomiast na miesz-
kanie dla księdza5. W liście z 29 września 1852 roku biskup warmiński infor-
mował zarząd Towarzystwa św. Wojciecha we Fromborku o wydarzeniach we 
wschodniej części diecezji. Stwierdzał w nim, że duszpasterstwo wśród kato-
lików w powiatach stołupiańskim i piłkalskim powierzył ks. Josephowi Jusz-
kiewiczowi, Rosjaninowi z pochodzenia. Zamieszkał on w Bartschkehmen 
prawdopodobnie 4 października 1852 roku, a ordynariusz warmiński miano-
wał go kuratusem. Miał on zagwarantowane uposażenie o wartości 400 talarów 

2 W niniejszym artykule zachowano, najczęściej spotykany w polskojęzycznej literaturze przedmiotu, 
niemiecki zapis nazw miejscowości Bartschkehmen (Barczkiejmy) i Bilderweitschen (Budrewicze). 
Nie odstąpiono od tej reguły nawet w przypadku zmiany nazw miejscowości wprowadzonych przez 
władze hitlerowskie (od 1938 Bilderweitschen określano mianem Bilderweiten). 

3 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, Braunsberg 1927, s. 39; por. Archiwum Archidiecezji 
Warmińskiej w Olsztynie (dalej: AAWO), Bilderweitschen 2b.

4 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, Studium 
prozopograficzne, Olsztyn 2004, s. 19.

5 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 39; zob. także AAWO, AB II A 12 (1871), 
Konferenz Dekane in Frauenburg 10. August 1871. W Diasporaführer podano informację, że stację 
misyjną w Barschkehmen założono już w 1851 roku, zob. Diasporaführer, Paderborn 1937, s. 135. 
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rocznie6. Nominowanie samodzielnego duszpasterza w Bartschkehmen wiąza-
ło się z utworzeniem kuracji w tej miejscowości. Wymieniano ją w dokumenta-
cji diecezjalnej już w 1853 roku. Warto nadmienić, że włączono ją do dekanatu 
sambijskiego, który utworzono 15 stycznia 1852 roku. Obejmował on parafie 
znajdujące się na terenach Litwy Pruskiej7. 

Bezpośrednia bliskość granicy państwowej motywowała jednak władze die-
cezjalne do poszukiwania innego miejsca z zamiarem tworzenia infrastruktu-
ry parafialnej8. W liście z 10 lipca 1852 roku, adresowanym do władz diecezji 
warmińskiej, ks. Johannes Zabermann wspominał, że w tygodniu po uroczysto-
ści Narodzin św. Jana Chrzciciela (czyli po 24 czerwca) udzielono w Stołupia-
nach i Piłkałach 891 komunii św., a liczbę osób z tego rejonu przystępujących 
do sakramentów szacowano na 1200. Tylżycki proboszcz podjął również kwe-
stię budowy kościoła na tych terenach. Biskup warmiński Józef Ambroży Geritz 
w celu przeprowadzenia wizji lokalnej wysłał do Bilderweitschen swoich przed-
stawicieli: ks. Franza Krausego ze Świętej Lipki i ks. Franza Thiedigka z Ornety9. 
W czasie zgromadzenia, które miało miejsce 20 sierpnia 1852 roku, do Zarządu 
Kościelnego nowej placówki duszpasterskiej zostało wybranych trzech gospo-
darzy: Joseph Lisautzki z Bartschkehmen, Georg Prussat z Jodrinken i Joseph 
Balmus z Kosakweitschen. Zadecydowano, że każdy gospodarz przeznaczy 
2 talary na erygowanie systemu parafialnego, natomiast każdy pracownik 
dniówkowy, jak również służący – po 5 srebrnych groszy. Protokół zebrania zo-
stał doręczony biskupowi warmińskiemu10. 

Ks. Thiedigk, relacjonując sytuację na obszarze kuracji, skonstatował, że 
nowy duszpasterz ma dużo pracy. W celu odwiedzin chorych musiał pokonać 
odległość 2–5 mil. Wynajęty dom był ponadto za mały na potrzeby miejsco-
wych katolików, bowiem w nabożeństwach uczestniczyło niejednokrotnie 800–
1000 wiernych11. Ks. Juszkiewicz postanowił zatem przenieść jedną z kaplic 
z Królestwa Kongresowego i zwrócił się do ordynariusza warmińskiego z proś-
bą o pozwolenie. Biskup z pewnością wydał odpowiednią zgodę, skoro zde-
montowano obiekt, a następnie wzniesiono go ponownie na nowym miejscu 
w Bartschkehmen. Drewniana kaplica miała 47 stóp długości, 26 stóp szeroko-
ści i 8 stóp wysokości. Przedstawiciele miejscowej wspólnoty katolickiej wyrazili 
wdzięczność władzom diecezjalnym za duszpasterza i jednocześnie wystąpili 

6 AAWO, Bilderweitschen 2b; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 39.
7 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, dz. cyt., 

s. 20, 36, 243.
8 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 39.
9 Tamże; por. AAWO, Bilderweitschen 2b; zob. także A. Kopiczko, Rozwój Kościoła katolickiego…, 

dz. cyt., s. 106.
10 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 39.
11 Tamże.
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z prośbą o przyznanie praw parafialnych. Niestety, w nocy 15/16 czerwca 1857 
roku pożar strawił obiekt sakralny12. Warto także wspomnieć, że dzięki pomocy 
Towarzystwa św. Wojciecha we Fromborku erygowano w Bartschkehmen kato-
licką szkołę. Liczba dzieci tej konfesji w wieku szkolnym miała wówczas wyno-
sić 92. W 1854 roku przeniesiono tę placówkę oświatową do Bilderweitschen13. 
Jej likwidacja przez władze państwowe nastąpiła 1 kwietnia 1876 roku14. 

Na prośbę katolików z Bartschkehmen biskup warmiński zezwolił na po-
nowne wybudowanie kaplicy, jednakże zastrzegł, że będzie ona jedynie filią. Po-
lecił równocześnie, aby duszpasterz zamieszkał w Bilderweitschen. W dniach, 
kiedy w Bartschkehmen przypadałyby nabożeństwa, miejscowych katolików 
zobowiązano do zapewnienia mu nieodpłatnego transportu15. Nie wiadomo 
jednak, czy zrealizowano te plany. Podczas poszukiwania odpowiedniej parceli 
pod budowę kościoła zdecydowano się na Bilderweitschen, chociaż w pobliżu 
znajdowały się Stołupiany, mające prawa miejskie. Liczba katolików w tym mie-
ście wynosiła jednak 14, a w odległości jednej mili od niego – 965. W promieniu 
jednej mili od Bilderweitschen mieszkało natomiast 492 katolików, ale w dalszej 
odległości – aż 70216. Biskup warmiński Józef Ambroży Geritz powierzył opie-
kę pastoralną nad opisywaną kuracją ks. Augustowi Schwarkowi z Tylży, który 
otrzymał nominację na kuratusa w 1858 roku17. 

Priorytetowym zadaniem stojącym przed duszpasterzem z Bilderweitschen 
była budowa własnej świątyni. Rok później, a zatem do czasu jego nominacji 
na administratora w Kłajpedzie, zdołano zebrać na ten cel ok. 4 tys. talarów. 
Jego następcą został ks. Heinrich Ludwig Stankewitz, który starał się o pozwo-
lenie na budowę kościoła. Obawiano się, że negatywne relacje interkonfesyjne 
z ewangelikami zaprzepaszczą szansę na realizację inwestycji. Kuratus żalił się, 
że miejscowy luterański proboszcz ks. Johann Eduard Fuchs nakłonił okolicz-
nych właścicieli ziemskich do wystosowania protestu przeciwko budowie kato-
lickiej świątyni. Przyczyną niezadowolenia miało być zbyt bliskie usytuowanie 
przyszłej budowli, w której nabożeństwa zakłócałyby przebieg ewangelickiej 
liturgii. Ostatecznie w 1860 roku wzniesiono murowany kościół z czerwonej 
cegły, na planie prostokąta, nakryty dachem dwuspadowym, z wyodrębnionym 
prezbiterium zwieńczonym absydą, flankowaną niewielkimi pomieszczeniami 
12 Tamże, s. 39–40; por. AAWO, Bilderweitschen 2b; A. Kopiczko, Rozwój Kościoła katolickiego…, dz. 

cyt., s. 106.
13 Por. P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 40.
14 Archiwum Zarządu Generalnego Stowarzyszenia św. Bonifacego w Paderborn (dalej: Arch. 

Paderborn), Teczka: Bilderweitschen, k. 23v; por. Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (15 
grudnia 1879). 

15 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 40.
16 Tamże.
17 Tamże; A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 2, 

Słownik, Olsztyn 2003, s. 261.
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na planie kwadratu (zakrystie). W 1895 roku podano jego wymiary: długość 
– 59 stóp, szerokość – 38 stóp oraz wysokość – 24 stopy. Absyda zaś liczyła 
10 stóp długości i 17 stóp szerokości18. Poświęcenie miało miejsce w dziewięt-
nastą niedzielę po Zielonych Świątkach 1860 roku, a konsekracja 24 sierpnia 
1862 roku. Nadano mu wezwanie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. Uroczystości konsekracyjnej przewodniczył biskup pomocniczy diece-
zji warmińskiej Antoni Frenzel19. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku w ko-
ściele znajdowało się 36 ławek, a liczbę miejsc siedzących określano na 20620. 

W 1877 roku odnotowano, że dwa razy w roku sprawowano katolickie na-
bożeństwa w miejscowości Wisborienen, która znajdowała się 4 mile od Bil-
derweitschen. Wynajmowano w tym celu odpowiedni lokal. Koszty związane 
z posługą duszpasterza w tej miejscowości pokrywało Stowarzyszenie św. Bo-
nifacego i Wojciecha we Fromborku, przekazując na ten cel 66 marek rocznie21.

W 1888 roku dziekan dekanatu litewskiego ks. Johann Zabermann suge-
rował przeniesienie kościoła z Bilderweitschen do Stołupian. Katolicy z Ejd-
kun mieliby możliwość dotarcia koleją do tego miasta w ciągu 10 minut. Warto 
dodać, że proboszcz kilka razy w roku sprawował nabożeństwa w języku nie-
mieckim dla wojska stacjonującego w Stołupianach, w tamtejszej stołówce żoł-
nierskiej. Brali w nich udział również miejscowi urzędnicy. Koszty rozbiórki 
dotychczasowej świątyni i wzniesienia jej na nowym miejscu nie byłyby zbyt 
wysokie. Zresztą już za czasów bpa Geritza magistrat w Stołupianach oferował 
nieodpłatnie działkę pod budowę obiektu sakralnego, jednak ordynariusz zade-
cydował, że kościół zostanie wzniesiony w Bilderweitschen22. W październiku 
1889 roku liczba katolickich żołnierzy miała jednak zostać zredukowana z 15 
do 5. Nie dysponowano informacjami dotyczącymi ewentualnego skoszarowa-
nia nowych. Podjęto zatem decyzję o porzuceniu planów przeniesienia kościo-
ła z Bilderweitschen. Należy podkreślić, że w Stołupianach przebywało jedynie 
czterech katolików, którzy bez większych przeszkód mogli dotrzeć do Bilder-
wietschen, ponieważ w tym czasie budowano nową szosę. Na dodatek radca 
budowlany Reichel wyrażał opinię, że podczas dekonstrukcji dotychczasowej 
świątyni utracono by wiele materiału, a rekonstrukcja i koszty transportu rów-

18 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1895; por. AAWO, 
Bilderweitschen 2b; M. Jodkowski, Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej w latach 1821–
1945, Olsztyn 2011, s. 49. 

19 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 40; „Ermländisches Kirchenblatt” 1937, 
nr 31, s. 407; A. Kopiczko, Rozwój Kościoła katolickiego…, dz. cyt., s. 106.

20 AAWO, AB I Q 7, Bilderweistchen 1928. 
21 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, k. 23. 
22 AAWO, AB IV 26, Bericht über die im Jahre 1888 abgehalten Revision des Dekanats Litthauen. 

Szerzej na temat planów przeniesienia placówki duszpasterskiej do Stołupian za czasów bpa Geritza 
zob. AAWO, Bilderweitschen 2b. 
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nałyby się wzniesieniu nowego obiektu. Poza tym ośmiu gospodarzy ze Stołu-
pian nie zagwarantowałoby transportu tego materiału23. 

Placówka duszpasterska w Bilderweitschen otrzymała pełne prawa parafial-
ne 5 lutego 1896 roku. Decyzję tę zaaprobowały władze państwowe, o czym 
poinformowano pismem z 5 grudnia 1897 roku24. Warto wspomnieć, że w prze-
szłości zabiegano o nie wielokrotnie. Ks. kuratus Carl Thiedmann zwracał się 
w tej sprawie do biskupa warmińskiego już 17 marca 1863 roku, prośbę po-
nowiono też 14 lutego 1865 roku25. Biskup warmiński wydał dekret erygujący 
parafię misyjną w Bilderweitschen już 25 czerwca 1870 roku26, jednak według 
przepisów prawa państwowego nadal nie miała ona pełni praw parafialnych. 
W 1926 roku podano informację, że na obszarze opisywanej parafii znajduje 
się ok. 660 miejscowości. Odległość do najdalej wysuniętego jej krańca wyno-
siła 6,5 mili27. 

W 1878 roku wymalowano absydę kościoła, wyremontowano wieżę oraz 
ufundowano nową puszkę na komunikanty28. Rok później informowano, że 
mieszkanie duszpasterza oraz drewniane budynki gospodarcze znajdują się 
w opłakanym stanie technicznym. W podobny sposób opisywano dawny, drew-
niany budynek szkolny, który przed adaptacją na cele edukacyjne był zagrodą 
chłopską29. W 1886 roku piorun uderzył w wieżę kościoła i uszkodził ją. Kosz-
ty reparacji zostały pokryte przez towarzystwo ubezpieczeń od ognia30. W 1888 
roku warunki lokalowe kuratusa nie uległy zmianie. Drewniana stajnia oraz sto-
doła wymagały prac naprawczych31. Na dodatek w kościele panowała wilgoć. 
W protokole powizytacyjnym sugerowano drenaż wokół jego fundamentów32. 
W tym okresie ks. Franz Neumann wybudował w Bilderweitschen nową pleba-
nię33. W 1895 roku znajdowała się ona w dobrym stanie34. Najprawdopodobniej 
na przełomie XIX i XX wieku przeprowadzono remont dachu kościoła. Napra-
wy wymagał także szczyt zachodni dzwonnicy oraz dach łupkowy nad absy-

23 AAWO, AB IV 26, Bericht über die im Jahre 1889 abgehalten Revision des Dekanats Litthauen. 
24 Urkunde über die Erhebung der bisherigen Missionspfarrei Bilderweitschen zu einer vollständigen 

katholischen Pfarrgemeinde, „Pastoralblatt für die Diözese Ermland” 1898, nr 1, s. 3–5; por. Arch. 
Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1902; Missionsbericht 1932; A. Kopiczko, 
Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, dz. cyt., s. 23; tenże, Rozwój 
Kościoła katolickiego…, dz. cyt., s. 106; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 40.

25 AAWO, AB II A 12 (1865). 
26 Urkunde über die Erhebung der bisherigen Missionspfarrei Bilderweitschen…, dz. cyt., s. 3. 
27 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1926.
28 AAWO, AB IV 26 (Tilsit, den 27 X 1878). 
29 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (15 grudnia 1879).
30 AAWO, AB IV 26 (Tilsit, den 8 IX 1886). 
31 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht v. J. 1888.
32 AAWO, AB IV 26, Bericht über die im Jahre 1889 abgehalten Revision des Dekanats Litthauen.
33 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 40.
34 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1895.
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dą35. Koszty tych prac szacowano jednak na ok. 800 marek, z czego 500 marek 
miała stanowić opłata za rusztowanie. W kasie kościelnej znajdowało się mało 
pieniędzy z uwagi na wytyczenie nowego cmentarza wraz z ogrodzeniem. In-
westycję planowano zatem przeprowadzić w 1903 roku36, jednak nie zdołano jej 
zrealizować przynajmniej do 1904 roku37 Przed I wojną światową dziekan deka-
natu litewskiego sugerował wykonanie prac budowlanych w opisywanej parafii 
na dość dużą skalę. Nie wiadomo, czy chodziło o budowę kaplicy w Szylenach 
(Schillehnen), czy też o inną inwestycję. Jego projekt wzbudził jednak irytację 
proboszcza z Bilderweitschen, ks. Josepha Nadolnego. W liście z 26 sierpnia 
1913 roku adresowanym do Kurii Biskupiej we Fromborku duszpasterz skon-
centrował się na domniemanym przekroczeniu kompetencji przez dziekana38. 

W czasie I wojny światowej, wskutek walk, które dwukrotnie przetoczyły się 
przez Bilderweitschen (w sierpniu i listopadzie 1914 roku), uszkodzeniu uległy 
kościół, plebania i budynki gospodarcze. Bezpowrotnie utracono także doku-
mentację parafialną39. Podczas plądrowania wsi przez rosyjskich żołnierzy nie-
mal cały inwentarz proboszcza został zrabowany. Zarekwirowano jedyną jego 
krowę, trzy świnie, prawie wszystkie kury, a konia zastrzelono. Zabrano trzy 
wozy, 10 korców owsa, a także niewymłócony owies i siano. Całkowicie splą-
drowano jadalnię i piwnicę; bieliznę i ubrania załadowano na wozy i wywie-
ziono. Proboszcz w tym czasie ratował się ucieczką do Tylży40. Po bitwie nad 
jeziorami mazurskimi (1914) powrócił wraz z częścią parafian do Bilderweit-
schen, jednak po kilku tygodniach ponowne zagrożenie zmusiło mieszkańców 
do ucieczki. Sporo członków wspólnoty katolickiej znalazło wówczas schronie-
nie w Braniewie. Proboszcz natomiast opuścił swoją parafię dopiero po komuni-
kacie dowódcy wojsk niemieckich nakazującym ewakuację miejscowości. Przez 
trzy poprzedzające dni duszpasterz nie zdejmował ubrania, bowiem wcześniej 
podczas jego krótkiej nieobecności na plebanii ukradziono mu zimową kurtkę 
i futro. Zaopatrzony wyłącznie w niezbędne rzeczy udał się wraz z pozostałymi 

35 AAWO, AB IV 26, Bericht über die Visitation im Dekanate Litthauen im Jahre 1901. 
36 AAWO, AB IV 26, List Otto Hinzmanna do Kurii Biskupiej we Fromborku (Bilderweitschen, den 

12 VIII 1902). 
37 Por. AAWO, AB IV 26, Bericht über die Visitation des Dekanats Litthauen im Jahre 1903; Die 

Visitation im Dekanate Lithauen im Jahre 1904. 
38 AAWO, AB II A 16 (1913), Pismo ks. Josepha Nadolnego do Kurii Biskupiej we Fromborku 

(Bilderweitschen, den 26 VIII 1913) i odpowiedź (Frauenburg, 4 IX 1913); M. Jodkowski, 
Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej…, dz. cyt., s. 159–160. 

39 AAWO, AB 279, Visitationsbericht über das Dekanat Litauen im Jahre 1916; Arch. Paderborn, 
Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1916; Kriegssturm um Ermlands Kirchen. Erinnerungen 
an die Augusttage 1914, „Ermländisches Kirchenblatt” 1939, nr 32, s. 427; zob. także AAWO, AB 
279 (Memel, 28 grudnia 1914). 

40 Aus der Russenzeit in Ostpreussen, „Bonifatiusblatt” 1915, nr 7, s. 210.
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członkami parafii w Dzień Zaduszny do Tylży. Warto wspomnieć, że wieś Bil-
derweitschen została niemal całkowicie zniszczona41.

W latach 1916–1918 odbudowano plebanię oraz naprawiono uszkodzenia 
kościoła parafialnego. W 1921 roku w kościele nie zainstalowano jeszcze orga-
nów. Trzy lata później zgłaszano potrzebę przeprowadzenia prac malarskich 
przy świątyni; ponadto brakowało dzwonów, drogi krzyżowej, świeczników 
oraz innych utensyliów, jak żyrandole, lampy ścienne, latarnie procesyjne oraz 
lavabo42. W 1925 roku na rzecz kościoła w Bilderweitschen zostały przekaza-
ne za pośrednictwem Stowarzyszenia św. Bonifacego w Paderborn stacje drogi 
krzyżowej43. Trudnym doświadczeniem dla opisywanej parafii był pożar, któ-
ry 21 grudnia 1927 roku strawił budynki gospodarcze użytkowane przez pro-
boszcza (stodoła i stajnia). Odbudowa pochłonęła oszczędności gromadzone 
zarówno w kasie kościelnej, jak i prywatne fundusze duszpasterza44. 

W 1928 roku zgłaszano konieczność remontu dzwonnicy. Ostatecznie rusz-
towanie wzniesiono dopiero w 1932 roku. Stwierdzono wówczas znaczne ubytki 
świątyni: niemal całkowicie skruszał hełm wieży oraz mur na wysokość metra. 
Uszkodzenia były widoczne także na dachu obiektu. Kosztorys planowanych 
remontów opiewał na 800 marek. Ponadto sygnalizowano potrzebę przepro-
wadzenia prac malarskich we wnętrzu kościoła. Fundusze, które zgromadzo-
no na ten cel, straciły wartość wskutek wcześniejszej inflacji. Koszty malarskie 
szacowano na 5 tys. marek45. Zimą 1932/1933 za pośrednictwem Stowarzysze-
nia św. Bonifacego w Paderborn przekazano na remont dzwonnicy w Bilder-
weitschen 600 marek46. Prace malarskie zaś przeprowadzono prawdopodobnie 
w 1938 roku47. 

W 1939 roku proboszcz z Bilderweitschen zgłaszał potrzebę budowy ga-
rażu przeznaczonego na samochód, bowiem dotychczas stał on zaparkowany 
w drewnianej szopie. Zgodnie z wytycznymi policji taki obiekt miał być od-
powiednio zaprojektowany, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa (m.in. 
przepisy przeciwpożarowe). Adaptacja stajni na ten cel kosztowałaby 429,87 
marek. Poza tym noszono się z zamiarem budowy nowej toalety. Warunki sa-
nitarne dotychczasowej pozostawiały wiele do życzenia. Nowy ustęp planowa-
no wznieść przy tylnej ścianie stajni. Proboszcz, kierując prośbę o zapomogę do 
diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia św. Bonifacego i Wojciecha we From-
borku, nadmienił ponadto, że zainstalowanie kanalizacji na plebanii, co w przy-
41 Tamże, s. 210–211.
42 AAWO, AB 279, Visitationsbericht 1921; Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (30 maja 1924).
43 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (10 października 1925). 
44 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (20 kwietnia 1929). 
45 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (17 września 1932).
46 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (26 listopada 1932); (9 marca 1933).
47 Por. „Ermländisches Kirchenblatt” 1937, nr 31, s. 407. 
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szłości mogło być wzięte pod uwagę, nie negowało zasadności funkcjonowania 
zewnętrznego ustępu, ponieważ korzystali z niego uczestnicy kościelnych na-
bożeństw. Inwestycja opiewała na 897,48 marek. Nie dysponowano wówczas 
oszczędnościami w kasie kościelnej, ponieważ nie spłacono jeszcze długu za 
wymalowanie i elektryfikację kościoła. Latem 1939 roku komitet diecezjalny 
fromborskiego Stowarzyszenia przekazał na ten cel 300 marek, zaś zarząd ge-
neralny w Paderborn – 400 marek48. Prawdopodobnie po raz ostatni zapomo-
gę z tej organizacji na rzecz parafii w Bilderweitschen ofiarowano w 1942 roku. 
1500 marek przeznaczono wówczas na spłatę zadłużenia parafii49. 

W XIX i pierwszej połowie XX wieku w Bartschkehmen i Bilderweistchen 
pracowali następujący duszpasterze, pełniący urząd kuratusa, komendariusza 
bądź proboszcza: Joseph Juszkiewicz (od 1852), August Schwark (od 1858), He-
inrich Ludwig Stankiewitz (od 1858), Carl Thiedmann (od 1862), Franz Schulz 
(od 1869), Franz Neumann (od 1889), Otto Hinzmann (od 1896), Joseph Na-
dolny (od 1911), Bruno Weski (od 1922 ), Leo Olszewski (od 1936) i Alois Ste-
inki (od 1938)50. 

1.1. Szyleny 
W 1910 roku na łamach „Adalbertusblatt” podano informację, że w Szyle-

nach (Schillehnen) i okolicy mieszka ok. 500 katolików. Opiekę pastoralną nad 
nimi sprawowali duszpasterze z Bilderweitschen i Riedelsbergu, którzy dwa 
razy w roku celebrowali w Szylenach nabożeństwa. Częstsze przyjazdy kato-
lickich księży utrudniały warunki lokalowe (właściciele domu, w którym spra-
wowano liturgię, użyczali go wyłącznie dwa razy w roku) oraz odległości do 
pozostałych placówek duszpasterskich (ok. 30 km od Bilderweitschen i ok. 40 
km od Riedelsbergu). Od 1911 roku zaczęto dojeżdżać do tej miejscowości kole-
ją. Sporadyczna możliwość uczestnictwa w życiu sakramentalnym przekładała 
się jednak na obojętność religijną miejscowej ludności. Zawieranie małżeństw 
mieszanych czy też formacja religijna dzieci we wspólnotach ewangelickich 
nie należały do rzadkości. Postanowiono zatem wybudować w Szylenach ka-
plicę51. Na pozwolenie władz państwowych czekano dziewięć miesięcy52. Proś-
by o wsparcie materialne inwestycji umieszczano m.in. w prasie53. Ostatecznie 

48 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (12 maja 1939).
49 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (13 stycznia 1942).
50 A. Kopiczko, Katalog duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Olsztyn 2003, s. 10. 
51 AAWO, AB 279, Bericht über die Visitation des Dekanats Litauen durch den Dekan Januskowski 

im Jahre 1911; O. Hinzmann, Herzliche Bitte um milde Gaben zum Bau einer Kirche in Schillehnen, 
„Adalbertusblatt” 1910, nr 49, s. 195–196; zob. także J. Nadolny, Schillehnen, „Adalbertusblatt” 
1913, nr 7, s. 28; Nadolny – ein Diasporapfarrer, „Ermländisches Kirchenblatt”, 1938, nr 34, s. 485. 

52 J. Nadolny, Schillehnen, dz. cyt., s. 164. 
53 Zob. „Gazeta Olsztyńska” z 22 kwietnia 1911; 20 kwietnia 1912; M. Jodkowski, Budownictwo sakralne 
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zainicjowano jej budowę przed rozpoczęciem I wojny światowej. Po wylaniu 
fundamentów, z powodu braku funduszy oraz toczących się walk przerwano 
inwestycję. Na dodatek robotnicy zatrudnieni przy pracach budowlanych zo-
stali powołani do służby wojskowej. Wyzwolenie terenów nadgranicznych spod 
okupacji rosyjskiej nastąpiło dopiero latem 1915 roku. Wznowienie budowy 
nie było jednak możliwe z przyczyn materialnych. Ponadto firma realizująca 
inwestycję została rozwiązana na początku 1916 roku. Poszukiwania kolejnej 
przeciągnęły się do jesieni tegoż roku, a żądania finansowe nowego przedsię-
biorcy okazały się dość wygórowane. Warto wspomnieć, że w 1916 roku w Szy-
lenach i okolicach miało mieszkać ok. 900 katolików. Brakowało wówczas na 
dalsze etapy inwestycji ok. 24 tys. marek54. Zarząd Generalny Stowarzyszenia 
św. Bonifacego w Paderborn przekazał na ten cel 5 czerwca 1916 roku i 24 lipca 
1918 roku po 1 tys. marek55. W październiku 1917 roku prac budowlanych na-
dal jednak nie kontynuowano56. Ostatecznie w 1919 roku zakończono budowę 
kaplicy, którą poświęcono św. Michałowi Archaniołowi. Znajdowało się w niej 
100 miejsc siedzących i 200 stojących. Z kaplicą zespolono także mieszkanie 
dla przyszłego duszpasterza. Składało się ono z ośmiu pomieszczeń. Z powo-
du niewystarczającego uposażenia nie można było nominować samodzielnego 
duszpasterza, dlatego podzielono je na trzy części, jeden pokój rezerwując dla 
proboszcza z Bilderweitschen. W 1924 roku brakowało jeszcze stajni, stodoły, 
ogrodu, zaś w kaplicy – drogi krzyżowej, świeczników, wiecznej lampki, fishar-
monii, wyposażenia zakrystii, lavabo oraz dzwonu. Nie przeprowadzono w niej 
do tego czasu prac malarskich. W comiesięcznych nabożeństwach uczestniczy-
ło przeciętnie 120 wiernych; do komunii św. przystępowało 40–45 osób. Na 
zakończenie 1923 roku stan kasy kościelnej wynosił 27 marek57. W maju 1930 
roku zamieszkał w tej miejscowości ks. kuratus Alois Schmauch, któremu po-
wierzono opiekę pastoralną nad katolikami w powiecie piłkalskim58. 

1.2. Stołupiany
Do wybuchu I wojny światowej katolicy ze Stołupian mieli możliwość uczest-

niczenia w comiesięcznych nabożeństwach sprawowanych dla wojska w kaplicy 
miejscowego garnizonu. Po zakończeniu działań militarnych proboszcz z Bil-

diecezji warmińskiej…, dz. cyt., s. 277.
54 AAWO, AB 279, Visitationsbericht über das Dekanat Litauen im Jahre 1916; Arch. Paderborn, 

Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1916 (6 maja 1916); (23 czerwca 1918); zob. także 
Schillehnen (Diözese Ermland), „Bonifatiusblatt” 1912, nr 3, s. 41–42. 

55 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (6 maja 1916); (23 czerwca 1918). 
56 AAWO, AB 279, Visitationsbericht 1917 (Memel, 10 października 1917). 
57 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (30 maja 1924); Arch. Paderborn, Teczka: Schillehnen 

(2 maja 1929); zob. także „Ermländisches Kirchenblatt” 1936, nr 39, s. 635.
58 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (17 września 1932).
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derweitschen ponownie rozpoczął celebrowanie Mszy św. dla żołnierzy. Ich 
uczestnictwo w liturgii nie było jednak zadowalające, wzrastała natomiast licz-
ba wiernych spośród ludności cywilnej, którzy brali udział w nabożeństwach. 
Od 1 kwietnia 1920 roku uniemożliwiono wspólnocie katolickiej korzystanie 
z dotychczasowego pomieszczenia przeznaczonego na cele kultu. Wskutek in-
terwencji jednego z radnych Stołupian udostępniono jej jedną z sal miejscowej 
szkoły. Po pierwszym nabożeństwie niezadowolenie okolicznej ludności było 
na tyle dotkliwe, że postanowiono urządzić własną kaplicę. Po dość długich po-
szukiwaniach zdecydowano się na adaptację magazynu w dawnym browarze. 
Przeprowadzono prace remontowo-budowlane o dość dużym zakresie. Prze-
budowa pomieszczenia musiała się opłacać, chociaż wydzierżawiono je jedy-
nie na 20 lat. Miejscowa wspólnota zgromadziła na ten cel ok. 6 tys. marek, na 
kolejnych 5 tys. marek zaciągnięto kredyt. W 1921 roku proboszcz z Bilderwe-
itschen zwracał się z prośbą do Zarządu Generalnego Stowarzyszenia św. Boni-
facego w Paderborn o pomoc w niwelowaniu zadłużenia. W marcu tegoż roku 
otrzymano z tego źródła 1 tys. marek59. 

Do umowy dotyczącej dzierżawy pomieszczenia adoptowanego na cele kul-
tu dołączono jednak aneks, w którym zagwarantowano dotychczasowemu wła-
ścicielowi możliwość jej wypowiedzenia. Wydzierżawiający skorzystał z niej 
i zażądał eksmisji wspólnoty katolickiej. Po wielomiesięcznym procesie, któ-
ry mógł zakończyć się na jej niekorzyść, zobowiązano się do 1 września 1924 
roku opuścić pomieszczenie. Właściciela obiektu obarczono jednak kosztami 
procesu oraz zobligowano do przekazania katolikom 2 tys. marek, najprawdo-
podobniej w ramach rekompensaty. Ta suma miała stanowić kapitał budowy 
nowej, własnej kaplicy. Wynajem lokalu bądź sali szkolnej wobec rozwijające-
go się w tym mieście duszpasterstwa nie był właściwym rozwiązaniem. Biskup 
warmiński 17 maja 1924 roku zaaprobował ideę budowy obiektu sakralnego. 
Zakup działki pod przyszłą świątynię oraz prace budowlane szacowano na ok. 
15 tys. marek. Warto nadmienić, że w 1924 roku na Mszach św. celebrowanych 
w tym mieście dwa razy w miesiącu brało udział przeciętnie 75 wiernych; sie-
dem osób przystępowało do komunii św.60. 

Kaplicę pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stołupianach wzniesio-
no w latach 1928–1929. Jej poświęcenie miało miejsce w 1929 roku. Wydatki 
związane z inwestycją wynosiły 10 tys. marek za parcelę oraz 68 tys. marek za 
wybudowanie obiektu sakralnego61. Tego samego roku Zarząd Generalny Sto-
59 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (8 marca 1921); zob. także Nadolny – ein Diasporapfarrer, 

dz. cyt., s. 485. 
60 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (30 maja 1924); Arch. Paderborn, Teczka: Stallupönen, 

An die Bonifatius-Druckerei Paderborn. 
61 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (17 września 1932); Bittgesuch der Kath. Pfarrgemeinde 

Bilderweitschen um Tilgung der Restschuld bei der Herz-Jesu-Kapelle Stallupönen O/Pr. März 



338 Studia Redemptorystowskie

warzyszenia św. Bonifacego w Paderborn przekazał na rzecz pokrycia długu 
wspólnoty katolickiej w Stołupianach 1600 marek62. Kilkaset marek ofiarował 
komitet diecezjalny Stowarzyszenia św. Bonifacego i Wojciecha we Frombor-
ku. W 1932 roku do spłaty pozostawała jeszcze pożyczka zaciągnięta w „Erm-
ländische Zeitung”, bezprocentowa, o wartości 4 tys. marek, oraz uzyskana od 
władz miejskich Stołupian, oprocentowana na 2%, opiewająca na 1001,29 ma-
rek63. Z zapomogi otrzymanej ponownie z Zarządu Generalnego Stowarzy-
szenia św. Bonifacego w Paderborn 800 marek przekazano na dalszą redukcję 
zadłużenia. Również władze państwowe w styczniu 1933 roku ofiarowały na ten 
cel zapomogę o wartości 1200 marek. Dług z powodu budowy opisywanej ka-
plicy wynosił w marcu 1933 roku jedynie 3 tys. marek. Zimą 1933/1934 roku 
zarząd generalny wspomnianego stowarzyszenia przyznał parafii w Bilderweit- 
schen dodatkowe 1700 marek na spłatę zobowiązań finansowych64. Następny 
1 tys. marek przekazano z tego źródła w 1939 roku65. 

2. Ludność katolicka

W 1877 roku odnotowano w Bilderweitschen 56 katolików66. Liczba rodzin 
katolickich na obszarze kuracji wynosiła 3267. W 1879 roku na jej terenie miesz-
kało 868 katolików (w tym w Bilderweitschen – 54). Żyli oni w rozproszeniu, 
w 88 miejscowościach. Odnotowano 28 katolickich rodzin oraz 74 dzieci w wie-
ku szkolnym. Największa liczba rodzin tej konfesji, żyjących w skupisku, wyno-
siła 5. Katolicy trudnili się pracą w gospodarstwach rolnych jako gospodarze 
bądź wyrobnicy. Warto nadmienić, że całkowita liczba ludności w miejscowo-
ści Bilderweitschen wynosiła wówczas 348. Od czasu ustanowienia opisywanej 
kuracji zmalała liczba małżeństw mieszanych oraz apostatów. 20–30 lat przed 
jej erygowaniem wiarę katolicką porzuciło jedynie 40–50 osób. Ten pozytywny 
bilans wynikał z uczestnictwa miejscowych katolików w życiu religijnym w pa-
rafiach poza granicami Królestwa Prus68. 

Już w tzw. sprawozdaniu misyjnym z 1879 roku informowano, że nabożeń-
stwa katolickie są sprawowane dwa razy w roku w oddalonych 4 mile od Bil-
derweitschen Szylenach. W tej okolicy ludność posługiwała się przeważnie 

1933; por. „Ermländisches Kirchenblatt” 1937, nr 51, s. 692.
62 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (3 grudnia 1929). 
63 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (17 września 1932).
64 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Bittgesuch der Kath. Pfarrgemeinde Bilderweitschen 

um Tilgung der Restschuld bei der Herz-Jesu-Kapelle Stallupönen O/Pr. März 1933.
65 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (26 maja 1939).
66 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, k. 24.
67 Tamże.
68 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (15 grudnia 1879).
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językiem litewskim. Od dłuższego czasu obserwowano również migrację z Ro-
sji w rejony Szylen wielu młodych, litewskojęzycznych ludzi chcących uniknąć 
poboru do służby wojskowej. Według spisu wiernych przyjmujących komunię 
św., odnotowano na tym obszarze 36 małżeństw mieszanych wyznaniowo oraz 
6 katolickich. Do spowiedzi wielkanocnej przystąpiło 252 wiernych. Należy 
przypuszczać, że miejscowi katolicy reprezentowali uboższą część społeczeń-
stwa; najmowali się przeważnie do pracy w gospodarstwach rolnych69.

Niespełna milę dzieliło Bilderweitschen od Ejdkun, które należały do dość 
ważnych nadgranicznych miejscowości w Prusach Wschodnich ze względu 
na dużą przepustowość stacji kolejowej. W 1879 roku odnotowano w niej 16 
dzieci katolickich w wieku szkolnym, wywodzących się przeważnie z rodzin 
urzędników zatrudnionych na kolei. Miejscowa szkoła publiczna miała cztery 
klasy. Niestety, spośród pracujących w niej nauczycieli żaden nie był katolikiem. 
Duszpasterz z Bilderweitschen zgłaszał postulat, aby w Ejdkunach wprowadzić 
katolickie nabożeństwa oraz zatrudnić w tamtejszej placówce oświatowej kato-
lickiego nauczyciela70. 

W 1883 roku opisywana kuracja liczyła 651 katolików (z czego 55 w Bilder-
weitschen). Katolickich rodzin mieszkających na stałe było 26. Kolejnego roku 
liczba mieszkańców Bilderweitschen wynosiła 348. Zgłoszono w tym czasie 
55 katolickich dzieci w wieku szkolnym (w tym 6 z Bilderweitschen). Wszyscy 
uczestniczyli w zajęciach protestanckich szkół71. Wskutek deportacji ludności, 
która nie mogła wylegitymować się obywatelstwem pruskim, w 1885 roku wy-
dalono z obszaru kuracji do zaboru rosyjskiego ponad 200 osób (w tym ponad 
60 rodzin)72. W 1888 roku liczba mieszkańców na obszarze kuracji wynosiła 
41 461 (z czego 293 w Bilderweitschen). Do opisywanej wspólnoty katolickiej 
należały 534 osoby (w tym 54 z Bilderweitschen). Odnotowano 27 katolic-
kich rodzin mieszkających na stałe na terenie kuracji. Do protestanckich szkół 
uczęszczało 46 katolickich dzieci (w tym 18 z Bilderweitschen)73.

W 1895 roku na obszarze kuracji mieszkało ok. 906 katolików (z czego 56 
w Bilderweitschen). Katolickich dzieci objętych obowiązkiem nauczania było 
wówczas 62 (w tym 8 z Bilderweitschen). W tym czasie nadal sprawowano dwa 
razy do roku nabożeństwa w Szylenach. Liczbę katolików z tych terenów ku-
ratus szacował na ok. 30074. W 1902 roku na terenie parafii Bilderweitschen 
mieszkało 83  859 osób różnych wyznań i religii (w tym 274 w Bilderweit-
69 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (15 grudnia 1879).
70 Tamże. W 1932 roku mieszkało w Ejdkunach 225 katolików; zob. Arch. Paderborn, Teczka: 

Bilderweitschen, Missionsbericht 1932.
71 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, k. 25.
72 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht v. J. 1888.
73 Tamże. 
74 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1895. 
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schen). Liczba katolików wynosiła 979 (w tym 56 w Bilerweitschen). Katolic-
kich dzieci w wieku szkolnym odnotowano 80 (z czego 14 w Bilderweitschen). 
Miejscowy duszpasterz uważał, że ok. 20 z nich nie uczestniczyło w katolic-
kich lekcjach religii75. W 1916 roku parafia liczyła ok. 1500 wiernych (z czego 
24 w Bilderweitschen). Zgłoszono wówczas 6 dzieci z Bilderweitschen w wieku 
szkolnym76. Z kolei w 1923 roku liczba parafian wzrosła do ok. 1800. Niekato-
lików było w tym czasie ok. 85 tys.77. W 1924 roku ks. proboszcz Bruno Weski 
udzielał lekcji religii następującej liczbie uczniów: w Bilderweitschen – 7 (czte-
ry razy w tygodniu), w Ejdkunach – 24 (raz w tygodniu; latem dojeżdżał rowe-
rem, a zimą przemierzał drogę pieszo), w Stołupianach – 19 (latem dwa razy 
w tygodniu, zimą zaś dwa razy w miesiącu) oraz w Bartschkehmen – 9 (latem 
raz w tygodniu, natomiast zimą raz w miesiącu). Z katechezy mogły korzystać 
również dzieci w Szylenach i Piłkałach, przy okazji comiesięcznego nabożeń-
stwa78. W 1926 roku na terenie parafii mieszkało na stałe ok. 1 tys. katolików, 
pobyt czasowy deklarowało ok. 30079. W 1929 roku szacowana przez probosz-
cza liczba katolików mieszkających na stałe w parafii wynosiła nadal ok. 1 tys., 
a robotników sezonowych – ok. 2 tys. Byli to Litwini80. Po trzech latach do opi-
sywanej parafii należało ok. 640 katolików (z czego 40 w Bilderweitschen). Oko-
ło 180 osób tej konfesji przebywało w niej tymczasowo. Do niekatolickich szkół 
uczęszczało w tym czasie 153 katolików (w tym 18 z Bilderweitschen). Oko-
ło 70 dzieci nie brało udziału w katolickiej katechezie. Na uczelniach wyższych 
kształciło się 6 parafian81.

W połowie lat trzydziestych XX wieku w parafii Bilderweitschen mieszkało 
ok. 700 katolików (z czego 50 w Bilderweitschen). Na terenie parafii przebywało 
ponadto ok. 121 katolików w ramach obowiązkowych obozów pracy, które kul-
tywowano w hitlerowskich Niemczech. Kolejnych 140 katolików skierowano 
do pomocy w majątkach rolnych. Akcja ta obejmowała również osoby niepeł-
noletnie. W opisywanej parafii przebywało wówczas 20 dzieci. Troje parafian 
studiowało w uczelniach wyższych82. Rok przed wybuchem II wojny światowej 
liczba katolików w Bilderweitschen wynosiła 45, a w pozostałych miejscowo-

75 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1902.
76 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1916.
77 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1923.
78 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (30 maja 1924). Dzieci przygotowujące się do przyjęcia 

I Komunii św., które mieszkały do 12 km od kościoła parafialnego, uczestniczyły w cotygodniowej 
katechezie w Bilderweitschen; dzieci spoza tego obszaru brały udział w pięcio–sześciotygodniowym 
turnusie, mieszkając w domu parafialnym; zob. Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (30 maja 
1924). 

79 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1926.
80 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1929.
81 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1932.
82 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1935.
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ściach parafii łącznie ok. 900 (w tym 180 w Ejdkunach). Tymczasowo na jej tere-
nie przebywało 50 osób tej konfesji. Do protestanckiej szkoły w Bilderweitschen 
uczęszczało 24 katolickich uczniów, zaś poza tą miejscowością – 73 parafian. 15 
dzieci nie zostało objętych katolicką katechezą. W uczelniach wyższych kształ-
ciło się siedem osób należących do opisywanej parafii83. 

3. Życie religijne

24 czerwca 1857 roku sakramentu bierzmowania udzielał w Bartschkehmen 
bp Antoni Frenzel84. W 1870 roku do komunii św. wielkanocnej przystąpiło 
408 wiernych85. W 1876 roku zgłoszono 26 chrztów, 6 ślubów oraz 9 pogrze-
bów. Komunię św. przyjęło 2010 katolików, a w okresie wielkanocnym – 465. 
W Mszach św. niedzielnych uczestniczyło ok. 240 wiernych86.

W 1878 roku ochrzczono 27 osób, pobłogosławiono 9 związków małżeń-
skich oraz pochowano 10 zmarłych. Rok później udzielono 2300 komunii św., 
a w okresie wielkanocnym – 676. Na niedzielne Msze św. przychodziło ok. 200 
wiernych87. W 1882 roku wizytował kurację w Bilderweitschen oraz udzielił sa-
kramentu bierzmowania biskup warmiński Filip Krementz88. W 1883 roku od-
notowano 25 chrztów, 5 ślubów i 7 pogrzebów. Rozdano ok. 2 tys. komunii św., 
a w okresie wielkanocnym – 595. W niedzielnych Mszach św. brało udział 200–
300 wiernych89. Cztery lata później liczba chrztów wynosiła 12, ślubów – 5, po-
grzebów – 10. Przewidywano, że zostanie udzielonych ok. 1800 komunii św. 
W okresie wielkanocnym do tego sakramentu przystąpiło 411 osób. Na nie-
dzielnych Mszach św. gromadziło się ok. 200 wiernych90. 

W 1894 roku ochrzczono 21 osób, asystowano przy zawarciu 4 związków 
małżeńskich oraz pochowano 17 zmarłych. Do komunii św. przystąpiło 1180 
osób, a w okresie wielkanocnym – 520. Na niedzielne Msze św. przychodzi-
ło ok. 150 wiernych91. W 1901 roku odnotowano 25 chrztów, 5 ślubów i 15 po-
grzebów. Komunię św. przyjęło 1988 osób, a w okresie wielkanocnym – 570. 
W niedzielnych Mszach św. uczestniczyło ok. 200 wiernych. W ciągu trzech 
poprzedzających lat stwierdzono trzy konwersje na katolicyzm. Cztery oso-
83 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1938.
84 AAWO, Bilderweitschen 2b.
85 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, dz. cyt., 

s. 244.
86 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, k. 24.
87 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (15 grudnia 1879).
88 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, dz. cyt., 

s. 243–244.
89 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, k. 25. 
90 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht v. J. 1888.
91 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1895.



342 Studia Redemptorystowskie

by zadeklarowały w tym czasie apostazję92. Wizytacja biskupia parafii połączo-
na z udzieleniem sakramentu bierzmowania przez bpa Andrzeja Thiela miała 
miejsce w dniach 9–10 lipca 1902 roku93. W 1907 roku do komunii św. wielka-
nocnej w Bilderweitschen przystąpiło 575 osób94.

W 1920 roku ochrzczono 47 dzieci (w tym 5 z rodzin mieszanych wyzna-
niowo oraz 8 panieńskich), w 1921 – 52 (w tym 6 z rodzin mieszanych oraz 
14 panieńskich), zaś w 1922 roku – 48 (w tym 7 z rodzin mieszanych oraz 11 
panieńskich). W 1920 pobłogosławiono 12 związków małżeńskich (w tym 3 
mieszane wyznaniowo – jedno z katolickim narzeczonym i dwa z katolicką na-
rzeczoną), w 1921 roku – 14 (w tym 5 mieszanych – jedno z katolickim narze-
czonym i cztery z katolicką narzeczoną), natomiast w 1922 roku – 10 (w tym 
jedno małżeństwo mieszane, z katolickim narzeczonym). Do komunii św. wiel-
kanocnej przystąpiło w 1920 roku 590 wiernych, w 1921 roku – 651, zaś w 1922 
roku – 53395. W 1921 roku proboszcz z Bilderweitschen odprawiał raz w mie-
siącu nabożeństwa w Szylenach oraz dwa razy w miesiącu w Stołupianach96. 

W 1929 roku w Bilderweitschen sprawowano Msze św. w każdą niedzie-
lę i święto (poza pierwszą niedzielą miesiąca). Na ogół celebrowano wówczas 
sumę. W niewykończonej kaplicy w Stołupianach nabożeństwa katolickie miały 
miejsce dwa razy w miesiącu, zapewne w niedzielę, o godzinie 8.00. W kaplicy 
w Szylenach Msze św. odbywały się raz w miesiącu (tego dnia nie odprawiano 

92 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1902.
93 Zob. „Gazeta Olsztyńska” z 8 lipca 1902. Ze względu na podniosły charakter tej uroczystości warto 

przybliżyć jej przebieg. Na przyjazd biskupa przygotowywano się przez kilka tygodni. W Ejdkunach 
przyozdobiono flagami ulicę prowadzącą do Bilderweitschen. Bramy powitalne ustawiono 
w Ejdkunach, na granicy polnej Bilderweitschen, w samej wsi oraz przy kościele. Biskup przyjechał 
popołudniowym pociągiem w środę 9 lipca 1902 roku, z Gąbina do Ejdkun. Na dworcu został 
powitany przez ks. Franza Skowronskiego, proboszcza w Szyłgałach, Zarząd Kościelny oraz znaczną 
liczbę katolików z zaboru rosyjskiego. Po kwadransie spędzonym na dworcu przygotowano kolumnę 
pojazdów. Otwierała ją grupa jeźdźców na koniach, następnie ustawiono przygotowany dla biskupa 
luksusowy powóz, do którego zaprzęgnięto cztery konie. Na końcu kawalkady wyznaczono miejsca 
rzędowi wozów. Przy kościele biskup został powitany przez ks. proboszcza Ottona Hinzmanna, 
a następnie uroczyście wprowadzony do świątyni, gdzie odniósł się do celu swojej wizyty. Potem 
odprawiono procesję za zmarłych, a następnie przeprowadzono wizytację. Następnego dnia, 
o godzinie 8.00, biskup sprawował cichą Mszę św. Ks. proboszcz Hinzmann wygłosił uroczystą 
homilię w języku litewskim, po czym celebrowano sumę. Po Mszy św. 201 katolików w wieku 9–59 
lat (sic!) przyjęło sakrament bierzmowania. W mowie skierowanej do nich biskup apelował, aby 
być wiernym w pielęgnowaniu praktyk religijnych i stałym w wyznawaniu wiary. Udział wiernych 
w tej uroczystości był znaczny. Około 350 osób przystąpiło do komunii św. W piątek, 11 lipca 1902 
roku, po Mszy św. ordynariusz sprawdził umiejętności dzieci, które licznie przybyły do kościoła. 
O godzinie 11.45 w kolumnie pojazdów opuścił Bilderweitschen. Na stacji w Stołupianach ks. 
Hinzmann podziękował biskupowi za wizytę; zob. „Ermländische Zeitung” 1902, nr 161 z 16 lipca. 

94 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, dz. cyt., 
s. 244, przyp. 181. 

95 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1923.
96 AAWO, AB 279, Visitationsbericht 1921. 
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Mszy św. w Bilderweitschen)97. W 1932 roku niedzielne Msze św. celebrowano 
w Bilderweitschen o godzinie 10.00 (na ogół suma), zaś w ciągu tygodnia o go-
dzinie 6.15 (latem) lub 7.00 (zimą). W kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Stołupianach Msze św. sprawowano przeważnie co dwa tygodnie, 
o godzinie 8.00. Miejscowa ludność miała także okazję uczestniczyć od cza-
su do czasu w celebracji sumy o godzinie 10.1598. W połowie lat trzydziestych 
XX wieku Msze św. niedzielne odprawiano w Bilderweitschen przeważnie 
o godzinie 10.00. Niedzielne i świąteczne nabożeństwa celebrowano dwa–trzy 
razy w ciągu miesiąca w Stołupinach – o 8.00 lub 10.00. Oprócz tego wierni 
mieli możliwość uczestniczyć w tym mieście w liturgii eucharystycznej w dni 
powszednie – przeważnie w piątki o godzinie 7.00. Do Ejdkun duszpasterz do-
jeżdżał zimą co sześć tygodni, sprawując Msze św. w miejscowej auli szkolnej 
o godzinie 8.00. Na terenie parafii katolickie nabożeństwa odbywały się ponad-
to w ramach tzw. Wędrującego Kościoła (Wandernde Kirche)99. W latach trzy-
dziestych XX wieku organizowano także pielgrzymki autobusowe do Świętej 
Lipki100. Rok przed wybuchem II wojny światowej w Bilderweitschen i Stołupia-
nach Msze św. niedzielne odprawiano na zmianę – o godzinie 8.00 lub 10.00. 
W Stołupianach przypadały one co dwa tygodnie101. 

4. Finanse placówki duszpasterskiej

Z tzw. sprawozdania misyjnego z 1877 roku dotyczącego kuracji w Bilder-
weitschen wynika, że kupno i adaptacja mieszkań (zapewne duszpasterza oraz 
użytkowane wcześniej przez katolickiego nauczyciela) wraz z gruntami koszto-
wały 6600 marek. Kosztorys budowy kościoła wraz z wyposażeniem wnętrza 
opiewał na 30 tys. marek. We tym roku placówka duszpasterska nie posiadała 
tzw. kapitału parafialnego. Kapitał fundacji mszalnych o wartości 3060 marek 
ulokowano w papierach hipotecznych. Na uposażenie duszpasterza składały się 
wpływy z kasy kościelnej stanowiące 150 marek oraz zapomoga ze Stowarzy-
szenia św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku – 1095 marek102. 

W 1879 roku kapitał kuracji wynosił 600 marek, z których odsetki były 
uprzednio przeznaczane na utrzymanie katolickiego nauczyciela103. Duszpa-
sterz pobierał wówczas 130 marek z fundacji mszalnych, 40 marek z iura stole 

97 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1929.
98 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1932.
99 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1935.
100 Por. „Ermländisches Kirchenblatt” 1937, nr 31, s. 407. 
101 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1938; zob. także Diasporaführer, dz. 

cyt., s. 137. 
102 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, k. 23v.
103 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (15 grudnia 1879).
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oraz 1095 marek ze Stowarzyszenia św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku. 
Roczna pensja proboszcza wynosiła zatem 1265 marek104. Zgodnie z założonym 
planem budżetowym, w 1884 roku duszpasterz z Bilderweitschen miał otrzy-
mać: 174 marki z fundacji mszalnych, 30 marek z iura stole, 150 marek z donacji 
miejscowej wspólnoty katolickiej i 1095 marek z diecezjalnego komitetu Stowa-
rzyszenia św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku. Roczna pensja probosz-
cza opiewała zatem na 1449 marek105. 

Na przewidziane uposażenie duszpasterza z Bilderweitschen w 1888 roku 
składały się następujące donacje: 160 marek z fundacji mszalnych, 30 marek 
z iura stole, 150 marek z datków miejscowej wspólnoty katolickiej, 150 marek 
z funduszy państwowych za sprawowanie nabożeństw dla żołnierzy w Stołupia-
nach oraz 1100 marek z diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia św. Boniface-
go i Wojciecha we Fromborku. Roczna pensja proboszcza wynosiła zatem 1590 
marek. W tym czasie katolickiemu organiście przekazywano 107 marek z fun-
duszy szkolnych i kościelnych, 96 marek z datków miejscowej wspólnoty kato-
lickiej, 25 marek z funduszy państwowych za pomoc podczas nabożeństw dla 
wojska w Stołupianach oraz 120 marek z diecezjalnego komitetu Stowarzysze-
nia św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku. Roczne uposażenie organisty 
równało się zatem sumie 348 marek106. 

W 1895 roku kapitał funduszy kościelnych opiewał na 910 marek, zaś tzw. 
proboszczowskich – na 9020 marek, które były wyłącznie fundacjami mszal-
nymi. Kapitał fundacji na utrzymanie kościelnego i organisty wynosił 920 ma-
rek. Na poczet wynagrodzenia kuratus otrzymywał w tym czasie: 176,10 marek 
z fundacji mszalnych, 30 marek z iura stole, 150 marek z donacji miejscowej 
wspólnoty katolickiej oraz 1100 marek z diecezjalnego komitetu Stowarzysze-
nia św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku. Roczne uposażenie duszpaste-
rza w Bilderweitschen wynosiło zatem 1456,10 marek. Warto dodać, że kuracja 
miała wówczas zadłużenie o wartości 1 tys. marek wynikające z budowy nowej 
plebanii107. 

W 1902 roku kapitał fundacji parafialnych miał wartość 200 marek, tzw. 
nieobciążonych fundacji proboszczowskich – 1314,24 marek, zaś fundacji 
mszalnych – 10 765 marek. Należy wspomnieć, że zgromadzono 17 fundacji 
mszalnych. Przychody proboszcza składały się z następujących donacji: z fun-
dacji mszalnych – 229,60 marek, z innych funduszy zgromadzonych przy pa-
rafii – 150 marek, z iura stole – 30 marek, z dotacji władz państwowych – 329 
marek, oraz z diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia św. Bonifacego i Wojcie-

104 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (15 grudnia 1879).
105 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, k. 26.
106 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht v. J. 1888.
107 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1895.
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cha we Fromborku – 1100 marek. W sumie proboszcz zarabiał 1838,60 ma-
rek rocznie. W tym czasie organiście wypłacano: z funduszy parafialnych – 150 
marek, z datków miejscowej wspólnoty parafialnej – ok. 70 marek, oraz z die-
cezjalnego komitetu Stowarzyszenia św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku 
– 120 marek. Roczna pensja organisty opiewała zatem na 340 marek108. W 1916 
roku kapitał tzw. nieobciążonych funduszy proboszczowskich wynosił 1500 
marek, zaś fundacji mszalnych – 8630 marek. Zadłużenie parafii wynosiło 650 
marek. Na poczet pensji proboszcz pobierał następujące przychody: 289 marek 
z fundacji mszalnych, 69 marek z innych fundacji erygowanych przy parafii, ok. 
30 marek z iura stole oraz 600 marek z diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia 
św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku109. 

Po I wojnie światowej informowano, że na cele parafialne jest pobierany po-
datek kościelny. W 1920 roku wynosił 50% wartości innych podatków opłaca-
nych przez parafian, a w 1921 roku – 5%. W 1922 roku zobligowano członków 
parafii do dobrowolnych wpłat do kasy kościelnej110. W 1924 roku miesięczna 
dopłata do pensji proboszcza z budżetu państwa wynosiła 240 marek, natomiast 
miesięczne iura stole – 10 marek. Poza tym otrzymywał on miesięcznie graty-
fikację za pięć intencji po 2 marki, czyli w sumie 10 marek. Każdego miesiąca 
wypłacano mu z kasy kościelnej 12 marek. Ponadto czerpał korzyści z grun-
tów rolnych należących do parafii (4 morgi), które przeznaczono na uprawę 
ziemniaków, pastwiska i łąki. Niektórzy parafianie przekazywali nieodpłatnie 
na potrzeby duszpasterza zboże i ziemniaki. Kolekty na rzecz parafii stanowiły 
rocznie ok. 180 marek111. 

W 1925 roku stawka podatku kościelnego równała się 12% wartości (praw-
dopodobnie) podatku dochodowego. Przewidywalny dochód z tego źródła 
opiewał na 1100 marek, jednakże uzyskano jedynie 1000 marek112. W 1928 
roku zmodyfikowano stawki podatku kościelnego do 10% wartości podatku 
dochodowego i 20% wartości podatku gruntowego. Ściąganie go odbywało się 
poprzez dobrowolne wpłaty, dlatego postulowany przychód z tego tytułu był 
tożsamy z rzeczywistymi donacjami i stanowił 1200 marek. W tym czasie po-
bierano również tzw. Kirchgeld, czyli podatek obejmujący wszystkich członków 
wspólnoty katolickiej, którzy ukończyli osiemnasty rok życia i podlegali pań-
stwowemu opodatkowaniu z racji odpowiednich dochodów lub posiadanych 
gruntów. Uzyskano z tego źródła 100 marek113.

108 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1902.
109 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1916.
110 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1923.
111 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (30 maja 1924). 
112 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1926.
113 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1929.
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W 1932 roku stawki podatku kościelnego ustalono na 10% wartości podat-
ku dochodowego i 15% wartości podatku gruntowego. W poprzedzającym roku 
rozliczeniowym postulowany przychód wynosił 1300 marek, jednakże uzyska-
no 1200 marek. W 1931 roku z podatku Kirchgeld otrzymano na cele para-
fialne 50 marek. W tzw. sprawozdaniu misyjnym redagowanym w 1932 roku 
informowano, że dług wspólnoty katolickiej z Bilderweitschen równa się 4 tys. 
marek, zaś katolików stołupiańskich – 7,5 tys. marek114. W połowie lat trzydzie-
stych XX wieku stawki podatku kościelnego wzrosły do 12% wartości podatku 
dochodowego i 20% wartości podatku gruntowego. W 1934 roku otrzyma-
no z tego źródła 1100 marek zamiast oczekiwanych 1235. W ramach podat-
ku Kirchgeld przekazano na rzecz parafii ok. 100 marek. Wspólnota katolicka 
w Stołupianach miała w tym czasie dług o wartości 1 tys. marek115. Rok przed 
wybuchem II wojny światowej na poczet podatku kościelnego pobierano 10% 
wartości podatku dochodowego i 20% wartości podatku gruntowego. W 1936 
roku postulowany dochód z tego źródła opiewał na 1100 marek, w rzeczywi-
stości otrzymano jedynie 950 marek. W ramach Kirchgeld członkowie parafii 
przekazali na jej potrzeby 60 marek. Z racji budowy kaplicy pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Stołupianach zadłużenie tamtejszej wspólnoty katolickiej 
wynosiło 1 tys. marek116. 

Zakończenie

Placówka duszpasterska w Bilderweitschen umożliwiła katolikom z powia-
tów piłkalskiego i stołupiańskiego udział w życiu religijnym. Obejmowała te-
reny o dość dużym zasięgu, w związku z czym zdecydowano się z czasem na 
wzniesienie kaplic dojazdowych w Szylenach i Stołupianach. Mimo że w Bilder-
weitschen mieszkało niewielu katolików, do parafii należało nawet 1,5 tys. wier-
nych (1916) i więcej. Była to najczęściej ludność pochodzenia litewskiego. Wraz 
ze wzrostem liczby katolików wzrastał również ich udział w życiu sakramen-
talnym. Zarówno pensję duszpasterza, jak i wiele przedsięwzięć budowlanych 
współfinansowało Stowarzyszenie św. Bonifacego w Paderborn oraz komitet 
diecezjalny tej organizacji z siedzibą we Fromborku. Czas II wojny światowej 
przyniósł kres działalności parafii w Bilderweitschen. Miejscowa świątynia, wpi-
sująca się w dziedzictwo kulturowe regionu, przestała pełnić funkcję sakralną. 

114 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1932.
115 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1935.
116 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1938.
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Summary
The Catholic pastoral institution in Bilderweitschen  

in the 19th and the first half of the 20th century

The Catholic pastoral institution in Bartschkehmen, situated in the area of 
Prussian Lithuania (inhabited by Lithuanians assimilated in the German society 
to a large extent), was founded in 1852. The first priest in this place was Joseph 
Juszkiewicz, of Russian origin, who moved a wooden chapel from the Congress 
Kingdom of Poland. At night of 15/16 June 1857 the chapel was burned. As 
a consequence, the pastoral institution was moved to Bilderweitschen. In 1860, 
a red brick church was built there. It was dedicated to the Immaculate Concep-
tion of the Blessed Virgin Mary on 24th August 1862. A parish in full rights was 
created in Bilderweitschen in 1896. During World War I the church, the pres-
bytery and the farm buildings were damaged. In 1919, the construction of the 
Michael Archangel chapel in Schillehnen was completed. It became an inde-
pendent pastoral institution in 1930. In the years 1928–1929, the Sacred He-
art chapel in Stołupiany was built. In 1895, there were 906 Catholics in the area 
of the pastoral institution in Bilderweitschen; in 1902 there were 979, and in 
1916–1500. In 1935, the number of Catholics in the parish decreased to about 
700. The priest’s remuneration and construction projects were supported by the 
Boniface and Adalbert Association in Frombork. 
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Księży Werbistów w Pieniężnie. Zajmuje się historią kultury materialnej, 
historią Warmii w XIX i XX wieku, kampanologią historyczną i ikonogra-
fią chrześcijańską. 


