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POWOJENNE LOSY KO CIO A W. KATARZYNY W BRANIEWIE
W WIETLE ARCHIWALIÓW WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

Polityka w adz PRL wobec dziedzictwa kulturowego
Druga wojna wiatowa nie oszcz dzi a dziedzictwa kulturowego Warmii
i Mazur, zarówno tego o charakterze wieckim, jak i tego o charakterze religijnym. Dramatyczny los spotka obiekty sakralne zniszczone w czasie dzia
wojennych na terenie ca ej Polski. Ca
obrazu zniszcze dope nia los wi ty na terenach w czonych do Polski po 1945 roku – na Ziemiach Zachodnich
i Pó nocnych. W ród nich znalaz y si wi tynie Wroc awia, Gda ska, Olsztyna
i Elbl ga, które po zako czeniu dzia
wojennych by y okradane, dewastowane i podpalane przez zwyci skich czerwonoarmistów1.
Kolejn kwesti by spór o prawo w asno ci ko cielnych maj tków poniemieckich na Ziemiach Zachodnich i Pó nocnych. Po drugiej wojnie wiatowej na terenach Ziem Zachodnich i Pó nocnych mieli my do czynienia z przeciem w asno ci ko cielnej przez pa stwo i zaplanowan rozbiórk zabytkowych ko cio ów2. Program unicestwienia substancji zabytkowej na terenach
Warmii i Mazur jednakowo dotyczy ko cielnych dóbr kultury katolickiej
i ewangelickiej.
Kolejne akty prawne – dekret z 2 marca 1945 roku o maj tkach opuszczonych i porzuconych3, ustawa z 6 maja 1945 roku o maj tkach opuszczonych
i porzuconych4, dekret z 8 marca 1946 roku o maj tkach opuszczony i poniemieckich5, dekret z 6 wrze nia 1946 roku o ustroju rolnym i osadnictwie na
obszarze Ziem Odzyskanych i by ego Wolnego Miasta Gda ska 6 – by y interpretowane na korzy pa stwa. Pomimo odmawiania prawa w asno ci do matku po by ym niemieckim Ko ciele katolickim na terenie tzw. „Ziem Odzy*

Ks. Dr Jacek Wojtkowski – Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Wydzia Sztuki; email: wojtkowskijacek@gmail.com
1
R. Gryz, Pozwoli czy nie? W adze PRL wobec budownictwa katolickich obiektów sakralnych
w latach 1971-1980, Kielce 2007, s. 26.
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skanych”, Ko ció katolicki na tych ziemiach by faktycznym spadkobierc
i w cicielem tego maj tku7.
Lata 50. to czas zaostrzania polityki pa stwa wobec Ko cio ów chrze cija skich. 3 czerwca 1957 roku Urz d do Spraw Wyzna wyda okólnik nr III
22a/29/57, stwierdzaj cy stan prawny poniemieckiego maj tku ko cielnego na
Ziemiach Zachodnich i Pó nocnych i bezpodstawno roszcze Ko cio a do
tego maj tku. Okólnik ten postanawia , e zgodnie z dekretem z 8 marca 1946
roku maj tek niemieckich i gda skich osób prawnych przeszed z mocy samego
prawa na rzecz Skarbu Pa stwa z wyj tkiem maj tku niemieckich i gda skich
osób prawnych prawa publicznego, który przeszed na w asno odpowiednich
polskich osób prawnych. Wed ug wyk adni okólnika, polskie osoby prawne
prawa publicznego, to zwi zki samorz du terytorialnego, zwi zki samorz du
gospodarczego. Natomiast zwi zki religijne i ich osoby prawne, w tym Ko ció
katolicki, nie s osobami prawa publicznego. Ostatecznie uznano, e maj tek
niemieckich ko cio ów i zwi zków religijnych nie przeszed z mocy samego
prawa na rzecz Ko cio ów i zwi zków religijnych w Polsce i jako maj tek poniemiecki, przeszed z mocy prawa na w asno Skarbu Pa stwa8.
W praktyce do roku 1961, w którym zosta a uchwalona ustawa o gospodarce terenami w miastach i osiedlach9, stan w asno ci nieruchomo ci po Kociele niemieckim regulowany by dekretami, okólnikami, dora nymi wyrokami
du Najwy szego i praktyk Urz du do Spraw Wyzna oraz w adz terenowych, która by a zale na od bie cej polityki w adz partyjnych.
Dopiero ustawa z 23 czerwca 1971 roku10 regulowa a spraw w asno ci
nieruchomo ci ko cielnych na Ziemiach Zachodnich i Pó nocnych. Przewidywa a nadanie ko cielnym osobom prawnym nieruchomo ci na w asno i przestawa a traktowa maj tek niemieckich Ko cio ów i zwi zków religijnych jako
mienie „poniemieckie”. Nadanie nieruchomo ci by o odst pstwem od ogólnej
zasady niezbywalno ci terenów pa stwowych w miastach i osiedlach, wyra onej w ustawie o gospodarce terenami z 14 lipca 1961 roku11.
Ustawa mia a swoje uszczegó owienie w zarz dzeniu Dyrektora Urz du
do Spraw Wyzna z 13 sierpnia 1971 roku w sprawie wykonania przepisów
o przej ciu na osoby prawne Ko cio a rzymskokatolickiego oraz innych Ko cioów i zwi zków wyznaniowych w asno ci niektórych nieruchomo ci po o7

Kwestie zwi zane z w asno ci Ko cio a katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Pó nocnych
szczegó owo omówi : D. Mazurkiewicz, Spór o prawo w asno ci ko cielnych maj tków poniemieckich na Ziemiach Zachodnich i Pó nocnych w latach 1945-1973, „Studia Paradyskie”
XVI/2006, s. 221- 240.
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nych na Ziemiach Zachodnich i Pó nocnych12, a tak e w uchwa ach Rady Ministrów Nr 231 z 8 pa dziernika 1973 roku13 i Nr 303 z 31 grudnia 1973 roku14.
Pierwsze lata powojenne przynios y zaanga owanie w odbudow dziedzictwa historycznego. W 1946 roku Ministerstwo Odbudowy udzieli o subwencji na odbudow 140 ko cio ów w Polsce w cznej kwocie przekraczaj cej
35,2 mil. z . Ponadto z pomocy Ministerstwa Administracji Publicznej skorzysta o 60 ko cio ów, a dotacja wynios a 3,6 mil. z . W ci gu tego samego roku
Ministerstwo Kultury i Sztuki przeznaczy o na odbudow wi ty prawie 31,1
mil. z . Pomoc z publicznych rodków trafia a na odbudow obiektów zabytkowych. Jednak e okres dotacji nie trwa zbyt d ugo. Ju od 1947 roku zakres
dofinansowywania odbudowy obiektów sakralnych radykalnie zmniejsza si
i to nie z powodu zako czenia prac przy obiektach, czy te braku obiektów do
odbudowy, ale z powodu zmiany polityki wyznaniowej. Kolejne lata (1948-49),
to umocnienie si tendencji do redukcji bud etowych dotacji na obiekty kocielne15.
W ko cówce lat 40. nast powa a centralizacja polityki w sprawach wyznaniowych. 5 lipca 1949 roku minister Administracji Publicznej, W adys aw
Wolski, zobowi za wszystkich wojewodów, oraz prezydentów miast Warszawy i odzi, do scentralizowania w jednej komórce wszystkich spraw wyznaniowych. Wszelkie kwestie zwi zane z wyznaniami lub duchownymi mia y by
uzgadniane przez wszystkich urz dników z wydzia ami spo eczno-politycznymi
urz dów wojewódzkich16.
Ustaw z 19 kwietnia 1950 roku o zmianie organizacji naczelnych w adz
pa stwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej
zosta utworzony Urz d do Spraw Wyzna 17. Posiada on trzy wydzia y: ogólny, wyznania rzymskokatolickiego i wyzna nierzymskokatolickich, oraz dwa
samodzielne referaty: nadzoru stowarzysze wyznaniowych i nadzoru Funduszu
Ko cielnego.
Urz d do Spraw Wyzna formalnie podlega prezesowi Rady Ministrów,
a w rzeczywisto ci podporz dkowany by KC PZPR i V (pó niej XI) Departamentowi Ministerstwa Bezpiecze stwa Publicznego18. Uprawnienia Urz du
12

M.P. z 1971 Nr 44, poz. 284.
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Dz. U. z 1950 Nr 19, poz. 156.
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Departament V Ministerstwa Bezpiecze stwa Publicznego zosta utworzony 6 wrze nia 1945
roku i zajmowa si zwalczaniem wrogich i szkodliwych organizacji i ugrupowa politycznych
dla interesu pa stwa. W tym e Departamencie V powo ano Wydzia V do rozpracowywania
duchowie stwa. Od 1950 roku Wydzia V zajmowa si zwalczaniem wrogiej dzia alno ci kleru
katolickiego, sprawy innych Ko cio ów i zwi zków wyznaniowych przej a Sekcja IV Wydzia u
13
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by y okre lone w sposób ogólny, ma o precyzyjny, stwarzaj cy szeroki zakres
dowolno ci przy realizacji funkcji nadzorczych. Rzeczywistym zadaniem Urz du do Spraw Wyzna by a ingerencja w sprawy wewn trzne zwi zków wyznaniowych, tak by je pozbawi samodzielno ci i podporz dkowa aparatowi w adzy.
W 1955 roku referaty do Spraw Wyzna szczebla wojewódzkiego zosta y
przekszta cone w Wydzia y do Spraw Wyzna . Do obowi zków starszych inspektorów ds. wyznania rzymskokatolickiego nale o opiniowanie poda
o subwencje, przydzia y i dotacje na zaspokojenie potrzeb zwi zku wyznaniowego rzymskokatolickiego, poda o zezwolenie na remonty i budow obiektów,
nale cych do Ko cio a rzymskokatolickiego19.
Latem 1952 roku Urz d ten przekaza do realizacji referentom wyznaniowym nast puj ce wytyczne:
„Co do remontów budynków ko cielnych nale y dawa wnioski na kupno materia ów tylko w tych wypadkach, gdzie zachodzi tego konieczna potrzeba, np. je li
zawali si strop, burza zerwie pokrycie, spali si budynek. Natomiast je li chodzi
np. o otynkowanie czy odmalowanie, s owem, o wzgl dy estetyczne – wydawanie
zezwole uwa
za zb dne”20.

W ko cu stycznia 1953 roku zalecono sporz dzenie szczegó owego wykazu odbudowanych ze zniszcze wojennych i nowo zbudowanych wi ty . Do
takiego dzia ania zobowi zywa o poufne pismo Józefa Siemka, wicedyrektora
Urz d do Spraw Wyzna , skierowane do wojewódzkich Referatów do Spraw
Wyzna . Wed ug tych wykazów mo na ustali , e w latach 1945-1952 spo ród
17 województw najwi cej obiektów sakralnych odbudowano w pi ciu: krakowskim, warszawskim, opolskim, rzeszowskim i katowickim (od 1953 roku – stalinogrodzkim). Najs abiej wypad y województwa pó nocnej Polski (koszali skie, olszty skie i szczeci skie). Mo na szacowa , e ogó em w ca ym kraju
zdo ano w ci gu 8 powojennych lat odbudowa oko o 300 obiektów sakralnych,
a oko o 100 znajdowa o si w trakcie takich zabiegów 21.
Zalecenia Urz du do Spraw Wyzna dotyczy y nie tylko sporz dzenia
wykazów obiektów, ale te inwentaryzacji wyposa enia ko cio ów na Ziemiach
Zachodnich i Pó nocnych. S by mia y dokona spisu dzwonów w nieu ytkoIII. W 1953 roku minister bezpiecze stwa publicznego utworzy Department XI do walki z wrog
dzia alno ci zwi zków wyznaniowych o nast puj cej strukturze: Wydzia I – kler wiecki, Wydzia II – zakonny, Wydzia III – organizacje religijne oraz stowarzyszenia katolików wieckich,
Wydzia IV – inne wyznania. Zob. Metody pracy operacyjnej bezpiecze stwa wobec Ko cio ów
i zwi zków wyznaniowych 1945-1989, wst p, wybór dokumentów, redakcja: A. Dziurok, Warszawa 2004, s. 19-27.
19
R. Gryz, Pa stwo i Ko ció w Polsce 1945-1956. Na przyk adzie województwa kieleckiego,
Kraków 1999, s. 26-31.
20
R. Gryz, Pozwoli czy nie?..., s. 33.
21
Tam e, s. 34.
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wanych obiektach poewangelickich, przeznaczaj c je na przetopienie w hutach.
adze PRL zamierza y przej nie tylko nieczynne wi tynie protestanckie,
lecz tak e obs ugiwane przez ksi y katolickich. W 1956 roku administracja
pa stwowa interesowa a si losem opuszczonych ko cio ów poewangelickich,
ale tylko w kontek cie dostosowania ich do celów wieckich lub do rozbiórki.
Praktyka by a nast puj ca: ostateczn decyzj o rozbiórce ko cio a podejmowano w Urz dzie do Spraw Wyzna . Wcze niej wojewódzkie Referaty do Spraw
Wyzna sondowa y nastroje panuj ce w lokalnej spo eczno ci. Za wszelk cen
chciano unikn incydentów podczas akcji rozbiórkowej. Do rozbiórki przeznaczano obiekty sakralne zniszczone w 50%22. W wypadku mniejszego stopnia
zniszczenia ko ció móg by przeznaczony na magazyn lub wietlic . By o to
tzw. „racjonalne wykorzystanie” obiektu zabytkowego. Polityka PRL polega a
na skonfiskowaniu Ko cio owi rzymskokatolickiemu budynków i wi ty ,
i przeznaczeniu ich do w asnych celów np. ze 155 zak adów karnych ponad 1/3
zosta a umieszczona w dawnych klasztorach i zamkach23. Najbardziej krytycznie nale y oceni decyzje akceptuj ce rozbiórki obiektów zabytkowych. „Wykorzenianie” pozosta ci wszystkiego co niemieckie z ziem przej tych przez
adze polskie po 1945 roku osi ga o monstrualne rozmiary. Materia budowlany uzyskiwany z rozbiórki wi ty przeznaczano na budow obiektów u yteczno ci publicznej24.
Na terenie Warmii i Mazur „troska” pa stwa o dziedzictwo kulturowe
przejawia a si w takich dzia aniach, jak np. przekazanie przez w adze wojewódzkie ko cio a w Gronowie do rozbiórki w dniu 4 stycznia 1961 roku25, ostatecznie ruiny poko cielne zosta y wysadzone przez saperów i do 2 maja 1975
roku mia y by w czynie partyjnym usuni te. Podobnie ruiny ko cio a w elaznej Górze, wed ug relacji naczelnika Gminy w Braniewie, mia y by usuni te
do 2 maja 1975 roku, a gruz wykorzystany do zasypania bagienka na placu
zgromadze w elaznej Górze26. Oba ko cio y zosta y odbudowane w latach
1994-1999 przez ksi dza Tadeusza Brandysa.
Na pocz tku lat 60. XX w. naczelnik Wydzia u Rzymskokatolickiego
Urz du do Spraw Wyzna , Stanis aw Wierzbicki, wyda jednoznaczn instrukcj dla wojewódzkich Wydzia ów do Spraw Wyzna : „Nale y zaniecha odbudowy ca kowicie lub prawie ca kowicie zniszczonych ko cio ów”. W tej sytuacji najch tniej kwalifikowano obiekty sakralne jako „trwa
ruin ”
i rezygnowano z ich odbudowy.
22

Tam e, s. 38-39.
J. Pruszy ski, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. II, Kraków 2001,
s. 231-233.
24
R. Gryz, Pozwoli czy nie?..., s. 38.
25
A. Kopiczko, Ko ció warmi ski..., s. 150.
26
Tam e, s. 167.
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316

KS. JACEK WOJTKOWSKI

8 wrze nia 1960 roku prezes Rady Ministrów wyda okólnik nr 175,
w którym nakazywa wszystkim organom prezydiów powiatowych rad narodowych cis e wspó dzia anie z wojewódzkimi Wydzia ami do Spraw Wyzna .
Decyzja ta by a sposobem na wymuszenie przestrzegania zasady nadrz dno ci
stanowiska pionu wyznaniowego w administracyjnym procesie decyzyjnym.
Oznacza o to w praktyce, e aparat wyznaniowy sta w swej antyko cielnej
dzia alno ci ponad prawem27.
Decyzje w sprawie budowy nowych obiektów sakralnych by y podejmowane centralnie przez zespó w sk adzie: Wydzia Administracyjny KC PZPR,
Urz d do Spraw Wyzna i Ministerstwo Spraw Wewn trznych, na wniosek
zespo ów wojewódzkich, dzia aj cych pod przewodnictwem I sekretarzy KW
PZPR. W sprawach remontów lub przebudowy obiektów sakralnych i budowy
obiektów niesakralnych dla instytucji ko cielnych, decyzje podejmowa zespó
wojewódzki. W ramach komitetów partyjnych i wydzia ów administracyjnych
istnia y organy kolegialne, opiniuj ce wnioski Wydzia ów do Spraw Wyzna
przy prezydiach rad narodowych, zwane trójkami politycznymi. By to termin
umowny i do pojemny, gdy nie ogranicza sk adu jedynie do trzech osób, tj.
przedstawiciela partii, kierownika Wydzia u do Spraw Wyzna i przedstawiciela S by Bezpiecze stwa 28. W Olsztynie i Skierniewicach odnotowano na poziomie wojewódzkim w ko cu lat 70. XX w. najlepsze efekty wspó pracy Wydzia u do Spraw Wyzna z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (zezwolenia na remonty i dotacje finansowe), z Wydzia em Gospodarki Terenowej
(wsparcie jednostek podstawowych w sprawach budowlanych) i Wojewódzkim
Biurem Planowania Przestrzennego i Nadzoru Urbanistycznego (w sprawach
lokalizacji i zatwierdzania projektów dokumentacji obiektów sakralnych) 29.
Analiza polityki wyznaniowej wobec dziedzictwa kulturowego pozwala
lepiej zrozumie obieg dokumentów i sposób post powania Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków wobec ruiny ko cio a w. Katarzyny w Braniewie.
Historia powojenna tego obiektu dok adnie ilustruje polityk PRL wobec chrzecija skiego dziedzictwa historyczno-artystycznego Warmii.
Kataklizm drugiej wojny wiatowej spowodowa powstanie wie ych ruin, które oskar y dzia alno cz owieka. Tak wie ruin sta si gotycki
ko ció w. Katarzyny, który uleg zniszczeniu w czasie dzia
wojennych.
Ko ció ten zosta wybudowany etapami w latach 1343-1442. Po 1346 roku
dobudowano krótkie prezbiterium. Nast pnie po roku 1350 wzniesiono dolne
partie murów obwodowych korpusu nawowego, a w trzecim wier wieczu XIV
stulecia podwy szono mury korpusu do wysoko ci hali oraz wstawiono filary
27

A. Dudek, Pa stwo i Ko ció w Polsce 1945-1970, Kraków 1995, s. 102.
R. Gryz, Pozwoli czy nie?..., s. 72-73.
29
Tam e, s. 82.
28
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mi dzynawowe. Prace prowadzone by y przez mistrzów Heyne’go i Hermanna
Penkun, od 1361 roku – przez Godiko Hamma. W 1480 roku piorun zniszczy
wn trze wie y oraz szczyt i sklepienie ca ego korpusu nawowego. W 1520 roku
mistrz Niclis z Ornety postawi nowe dachy nad korpusem nawowym
i nadbudowa ostatni kondygnacj wie y30.
Dzia ania militarne drugiej wojny wiatowej dotar y do Braniewa
w styczniu 1945 roku. Ostatnia msza wi ta w farze braniewskiej zosta a odprawiona 28 stycznia 1945 roku. 22 lutego w adze niemieckie og osi y ewakuacj ludno ci cywilnej31. Bezpo rednie walki o Braniewo rozpocz y si 19
marca, jako dat zako czenia dzia
wojennych przyjmuje si 20 marca 1945
roku, wówczas to administracja przesz a w r ce wojsk radzieckich. 7 lipca 1945
roku w adze w mie cie przej a administracja polska, jednak e Rosjanie opu cili Braniewo dopiero w grudniu tego roku 32.
Po drugiej wojnie wiatowej powsta a koncepcja podzia u ruin na ruiny
stare, akceptowane przez rodowisko, tworz ce cz
krajobrazu kulturowego,
oraz ruiny nowe powsta e w wyniku dzia
wojennych, b ce zak óceniem
i oszpeceniem przestrzeni szczególnie w krajobrazie zurbanizowanym. Wiele
zniszczonych ko cio ów mia o pozosta trwa ruin czego przyk adem mia
by ko ció w. Katarzyny w Braniewie. Kryterium podzia , przeznaczenia
i sklasyfikowania ruin nie mia o charakteru merytorycznego. Znaczenie historyczne, warto artystyczna nie by a brana pod uwag .
„O sposobie post powania decydowa y na ogó nie stopie zniszczenia i mo liwo ci techniczne odbudowy lecz wzgl dy emocjonalne i praktyczno-gospodarcze,
jak zmniejszenie liczebno ci parafii, brak u ytkownika zamku, zmiana znaczenia
gospodarczego osiedla itp.”33.

Wieloletni Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie, Lucjan
Czubiel, tak opisuje problem konserwacji zabytków sakralnych:
„Niezmiernie z onym problemem by o jak wiadomo zagadnienie budownictwa
sakralnego, bior c pod uwag aspekty polityczne, kultowe, spo eczne, ekonomiczne, u ytkowe i ustawowe. Chodzi o tu g ównie o w ciwy stosunek i zgodn
polityk resortu kultury wobec remontów obiektów sakralnych, rozbiórek, lub
ewentualnej odbudowy czy adaptacji na cele kulturalno-gospodarcze czy nawet
kultowe [podkr. – J.M.W.]. Szereg ruin poko cielnych uleg o rozbiórce w sposób
legalnie przeprowadzony. Cz
obiektów sakralnych znajdowa a si w formie
murów magistralnych w miejscowo ciach: Prabuty, Frombork, Braniewo, Ostróda, Olsztynek, Kuty pow. W gorzewo, Ryn, Jedwabno lub te w stanie do do30
Sanktuaria Archidiecezji Warmi skiej, red. S. J. Bosko RM, ks. J. M. Wojtkowski, Olsztyn
2009, s. 95-101.
31
J. Rusak, Dzieje ko cio a w. Katarzyny w Braniewie po II wojnie wiatowej, Olsztyn 1994
(mps mgr PAT), s. 30-31.
32
A. Szorc, Braniewo, Olsztyn 1995, s. 246-247.
33
E. Ma achowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w rodowisku kulturowym, Wroaw 2007, s. 104-105.
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brym a nie u ytkowanych, jak w miejscowo ciach: Dzietrzychowo pow. bartoszycki, Frombork – kaplica w. Anny, Koszelewy i Szczupliny pow. dzia dowski.
Do grupy tej nale y zaliczy te zabudowania pokolegiackie w Dobrym Mie cie,
niezmiernie ciekawe z punktu widzenia architektury stylowej i unikatowo ci za oenia na naszym terenie. Wydaje si , i polityka nasza powinna by a zmierza
w kierunku spokojnego, ale rzeczowego stosunku, poprzez zastosowanie rozbiórki
tam, gdzie to b dzie bez straty materialno-historyczno-artystycznej lub zachowania w formie trwa ej ruiny. Nast pnie nale o d
do adaptacji na cele kulturalno-gospodarcze, nie wykluczaj c przy tym w sporadycznych wypadkach na cele
kultowe [podkr. – J.M.W.] a przynajmniej doprowadzenie do stanu surowego zamkni tego. My tu o obiekcie przedstawiaj cym du warto artystyczn , jakim s mury ko cio a pokatedralnego w Prabutach, czy te w Ostródzie. Po enie nad tymi obiektami dachów przerwa oby ci e ataki ze strony parafii, kurii
a nawet cz ci wiernych [podkr. – J.M.W.]. Wizualnie zlikwidowa oby problem
ruin na terenie miasta. Tragiczna do sytuacja zaistnia a w jednym skrzydle przy
zabudowaniach pokolegiackich w Dobrym Mie cie. Miasto przej o ten obiekt we
asne administrowanie, a brak kredytów na remont grozi tak cennemu obiektowi
zag ad . Mo na by o ten obiekt wyremontowa na muzeum diecezjalne. W ten
sposób wiele bardzo cennych dzie sztuki, oczywi cie przewa nie sakralnych zosta aby zachowana. Ze wzgl du na szczup
kredytów terenowych mo na by oby zaleci danej parafii, czy te kurii olszty skiej, w oparciu o ustawy, przeprowadzenie tych prac i sfinansowanie ich”34.

Lucjan Czubiel powy sz opini opublikowa w 1994 roku jednak e
wymiana korespondencji pomi dzy Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
a biskupem Tomaszem Wilczy skim jasno pokazuje, e praktyka by a zupe nie
inna. Strona rz dowa nie liczy a si z pro
strony ko cielnej o przekazanie
ruin diecezji warmi skiej. Sam Wojewódzki Konserwator Zabytków, Lucjan
Czubiel, upomina biskupa Wilczy skiego za ton i tre wypowiedzi na temat
ruin w Braniewie, Prabutach i Ostródzie oraz jasno pokazywa „kto tu rz dzi”.
W ca ci przytaczam dwa listy biskupa Tomasza Wilczy skiego, Biskupa w Olsztynie, w których wyra nie prosi o przekazanie ruin ko cio ów diecezji
warmi skiej i deklaruje ich odbudow z w asnych rodków. Oba listy doczeka y
si odpowiedzi Lucjana Czubiela, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Olsztynie.
List biskupa Tomasza Wilczy skiego z 10 listopada 1960 roku do Ministra Kultury i Sztuki, rozes any tak e do Urz du do Spraw Wyzna w Warszawie, Sekretarza Episkopatu Polski, Centralnego Zarz du Muzeów i Ochrony
Zabytków, Prezydium WRN w Olsztynie, Konserwatora Zabytków35:

34

L. Czubiel, Ochrona i konserwacja zabytków architektury województwa olszty skiego w latach
1945-1975, w: Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i pó nocnych ziem polskich, red.
J. Kowalczyk, Warszawa 1994, s. 226-227.
35
Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Olsztyn (dalej - WKZ Olsztyn), Teczka
Obiektu Braniewo, Pismo z 10.11.1960.
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„W zwi zku z odgruzowaniem dawnego ko cio a parafialnego w. Katarzyny
w Braniewie zg aszam gotowo odbudowania go staraniem Diecezji Warmi skiej.
Ko ció w. Katarzyny w Braniewie zbudowany w latach 1346-70, nale do najcenniejszych zabytków architektury na Warmii. Od innych ko cio ów gotyckich
wyró nia si trójdzielnym zamkni ciem prezbiterium, bardziej harmonijnymi
proporcjami naw, arkadami cz cymi poszczególne filary i l ejszymi sklepieniami o czterogwia dzistych zespo ach. Do jego bogatego wyposa enia i wystroju
w du ym stopniu przyczynili si arty ci polscy. Z ko cio em tym s zwi zane
najpi kniejsze karty historii Warmii, zw aszcza z okresu jej przynale no ci do
Polski.
Obecnie ko ció w. Katarzyny le y w ruinie, a jak si wyrazi prof. Zygmunt
wiechowski36, ród tylu ruin ko cio ów ta jest jedn z najbardziej tragicznych.
Odbudowa tego ko cio a przyczyni aby si w znacznym stopniu do odbudowy
samego miasta, tak bardzo zniszczonego przez dzia ania wojenne. Dlatego
uprzejmie prosz o zezwolenie na odbudowanie ko cio a w. Katarzyny”.

List biskupa Tomasza Wilczy skiego z 9 grudnia 1960 roku37 do Konserwatora Generalnego w Warszawie:
„Przesy aj c do askawej wiadomo ci pismo skierowane do Urz du do Spraw
Wyzna w Warszawie chcia bym uprzejmie poinformowa Pana o tym, e mam
du y al do konserwatora wojewódzkiego olszty skiego, e nie u atwia mi zabezpieczenia i odbudowy zabytków ko cielnych, e obawia si tych, którzy chc
przepi kny ko ció zabytkowy w Braniewie pozostawi w ruinie czyli dopu ci
do zupe nego zniszczenia, obawia si tych, którzy zabronili zakonserwowania starej katedry pomeza skiej w Prabutach, w której jest szalet po prostu, jak sam widzia em. Po kilku dniach trwaj cego pozwolenia pa skiego na jej zabezpieczenie
odwo Pan swe pozwolenie motywuj c tym, e jest to obiekt pa stwowy. Czy
nie wolno w czynie spo ecznym odbudowa , a chocia by zabezpieczy obiektu
pa stwowego? Raczej niechaj obiekt zabytkowy zginie ni by parafia mia a go zabezpieczy . Tak? Dochodz mnie s uchy, oby fa szywe, e zabytkowy ko ció
w Ostródzie ma by rozebrany, a w ka dym razie nie mog doczeka si pozwolenia na zabezpieczenie i odbudow tego obiektu, przy którym dzia znany pastor Gizewiusz. Nie prosz was o pieni dze. Prosz tylko o pozwolenie odbudowy. Mo e Pan tam umie ci meczet mahometa ski, bo nic ydowsk , ko ció
ewangelicki, ale to nie mo e i w ruin moim niekonserwatorskim zdaniem.
Przecie podlega Pan chyba w jakim stopniu Ministerstwu Kultury i Sztuki i moe chyba pomóc mi przesy aj c tam chocia by kopi tej kartki. Czy konserwator
jest po to, aby obserwowa id ce w ruin zabytki?”38

Wojewódzki Konserwator Zabytków ustosunkowa si do wypowiedzi
biskupa Tomasza Wilczy skiego w li cie z 22 grudnia 1960 roku39:
„W nawi zaniu do pisma Ksi dza Biskupa z dnia 9 grudnia 1960 r. w sprawie po36

Kierownik Dzia u Dokumentacji Naukowej PKZ w Gda sku, doc. dr Z. wiechowski, podpisa
kosztorys na dokumentacj naukow historyczno-architektoniczn wykonan na zlecenie WKZ.
37
WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Pismo z 9.12.1960.
38
Archiwum Archidiecezji Warmi skiej, Teczka: korespondencja bp T. Wilczy skiego, List
z 9.12.1960.
39
WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Pismo z 22.12.1960.
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lityki konserwatorskiej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie
uprzejmie komunikuj , i kompetencje i zakres dzia ania Urz du Konserwatorskiego, oraz ca a polityka na tym odcinku nale y do W adz Pa stwowych. Konserwator Wojewódzki dzia a wi c na podstawie wytycznych odpowiednich organów pa stwowych przy pomocy Rady Konserwatorskiej z onej ze specjalistów
i ekspertów, opiniuj cych plany prac konserwatorskich, pierwsze stwo i potrzeb
wprowadzania do planu najwarto ciowszych obiektów zabytkowych.
W stosunku do ruiny ko cio a p.w. w. Katarzyny w Braniewie opinia wyra ona
w pi mie, i przeznacza si go do zniszczenia, nie dopuszczaj c do jego zabezpieczenia i odbudowy – jest nies uszna. Zakres prac zmierzaj cych do utrzymania
zabytku w jego obecnym stanie, nast pnie zabezpieczenie w formie trwa ej ruiny
zosta y okre lone zgodnie z postulatami konserwatorskimi przez G ówn Rad
Konserwatorsk przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. Bior c pod uwag du y stopie zniszczenia i dyspozycje ekonomiczne obecny stan ruin nie pozwala na jej
odbudow , oboj tnie z jakiego ród a. Pozostawienie ko cio a w formie trwa ej
ruiny wydaje si najbardziej s usznym postulatem. Zgodnie z programem zabezpieczenia ko cio a – w roku bie cym przeprowadzono ca kowite odgruzowanie,
zlecono opracowanie inwentaryzacji pomiarowej, projektu zabezpieczenia i ekspertyzy statycznej. Uj ty na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w centralnym planie prac konserwatorskich w latach 1961-1963 ko ció w Braniewie b dzie zabezpieczony. W ten sposób ocalej pozosta ci jednego z najwarto ciowszych zabytków sakralnych województwa.
Natomiast dziwnym wydaje si takie sformu owanie, e Konserwator obawia si
tych, którzy zabronili zakonserwowania starej katedry pomeza skiej w Prabutach.
Dowodem zainteresowania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków losami tego
zabytku jest zabezpieczenie wie y w latach ubieg ych jako najcenniejszej cz ci
sk adowej obiektu; sam korpus ko cio a jest obecnie zabezpieczany przez wstawienie wrót i zamkni cie otworów okiennych. Niezale nie od tego Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Prabutach, jako w ciwy gospodarz miasta
i w ciciel zabytku, otrzyma o nakaz zabezpieczenia ko cio a i w ciwej nad
nim opieki.
uchy, i ko ció w Ostródzie ma by rozebrany nie s uzasadnione; pisali my
ju wcze niej, i opini Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ma by pozostawiony w formie trwa ej ruiny i odpowiednio zabezpieczony.
Ustosunkowuj c si do stwierdzenia: Nie prosz was o pieni dze. Prosz tylko
o pozwolenie odbudowy, przypominam, i Pa stwo nasze prowadzi gospodark
planow ; dotyczy to tak e administracji ko cielnej. Planuj c obiekty do budowy,
lub odbudowy musi istnie konieczne zapewnienie warto ci i odzysku ekonomicznego inwestowanych przedsi wzi , materia ów budowlanych, wykonawstwa i innych niezb dnych warunków. Nie mo na wi c zaspokoi równocze nie
wszystkich potrzeb zwi zanych z zabezpieczeniem czy odbudow obiektów zabytkowych, wybiera si sprawy najpilniejsze i najwa niejsze, uzasadnione ekonomicznie, rezygnuj c nieraz z drugoplanowych obiektów i odk adaj c je na lata
dalsze. Jest to linia polityki ogólnopa stwowej.
Poza tym, uwa am za stosowane podkre li , e Ksi dz Biskup ustosunkowuj c
si w swym pi mie do poszczególnych obiektów zabytkowych pozwoli sobie na
sformu owanie, które nie powinny mie miejsca w pi mie osoby sprawuj cej tak
odpowiedzialne stanowisko ko cielne”.
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W odpowiedzi na ci e zainteresowanie Kurii Biskupiej w Olsztynie kocio ami opuszczonymi, czy te ruinami, które diecezja chcia a pozyska do
remontu i odbudowy, Wydzia do Spraw Wyzna nakaza Powiatowym Radom
Narodowym zabezpieczenie w bud etach rodków finansowych na rozbiórk
i uprz tni cie gruzów po ruinach. Jednocze nie informowano, e ruiny s ju
skre lone z rejestru zabytków, a je li nie, to zobowi zano w adze konserwatorskie do skre lenia kolejnych obiektów sakralnych z rejestru zabytków. Mi dzy
innymi dotyczy o to ruin ko cio a w Gronowie, Lipowinie, elaznej Górze,
Gardynach40.
Pozostawi „trwa ruin ”
Zainteresowanie ruin ko cio a w Braniewie datuje si na ko cówk lat
50., kiedy to Wojewódzki Konserwator Zabytków, Lucjan Czubiel, w dniu
22 czerwca 1959 roku wyrazi zgod „na przeprowadzenie rozbiórki, a raczej
usuni cia górnego fragmentu pozosta ci cz ci wie y ko cielnej”41.
Kolejne lata przynios y decyzje, które mia y doprowadzi do odgruzowania, zabezpieczania i pozostawienia ko cio a w. Katarzyna jako trwa ej ruiny,
a ostatecznie doprowadzi do rozbiórki.
17 lutego 1960 roku Lucjan Czubiel w pi mie do Komisji Planowania
Gospodarczego przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Braniewie
pisa : „zlecam wst pne wykonanie odgruzowania ko cio a pod wezwaniem w.
Katarzyny i Liceum Hosianum w Braniewie”. Na prace przy odgruzowaniu
zarezerwowano kredyt w wysoko ci 100.000 z , na Liceum – 200.000 z 42. Ju
25 lutego 1960 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej informowa o, e
prace przy odgruzowaniu b dzie prowadzi Powiatowy Oddzia Rozbiórkowy
od razu po uzyskaniu zapewnienia o kredytach. Kosztorys opiewa na kwot
123.112 z 43.
W tym samym 1960 roku w planach urbanistycznych, dotycz cych odbudowy Starego Miasta Braniewa, we wnioskach zwrócono uwag , by uwzgl dni
akcenty pionowe redniowiecznych wie obronnych oraz masyw ruin dawnego
ko cio a w. Katarzyny, który ma by zakonserwowany jako trwa a ruina44.
Umow na odgruzowanie ruin ko cio a podpisano 15 pa dziernika 1960
roku. Zosta a zlecona Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Braniewie,
Powiatowemu Oddzia owi Rozbiórkowemu, nadzór zosta powierzony Adamowi Skuratowi. Koszt rozbiórki – 100.000 z . Prezydium Wojewódzkiej Rady
40

A. Kopiczko, Ko ció warmi ski…, s. 155.
WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Pismo z 22.06.1959.
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WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Pismo z 17.02.1960.
43
WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Pismo z 23.02.1960r.
44
WKZ Olsztyn, T. Domaga a, Braniewo, Dokumentacja historyczno-urbanistyczna, Analiza
uk adu przestrzennego (1960).
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Narodowej, Wydzia Kultury i G ówny Konserwator Zabytków w Olsztynie
byli reprezentowani w osobach W adys awa Ogrodzi skiego, Lucjana Czubiela
i Leokadii Szczepkowskiej45.
8 pa dziernika 1960 roku odby a si wizja lokalna. Kierownik Powiatowego Oddzia u Rozbiórkowego, Józef Skrzypczak, zaznaczy , e usuni to 60%
gruzu, do poziomu posadzki.
„Prace trwaj w cz ci zachodniej ko cio a. Wywózka odbywa a si za pomoc
taczek, i wozami przez odgruzowane przej cie pod wie zachodni . Teren od
strony zachodniej i pó nocnej ko cio a zosta oczyszczony z grubsza spychaczem” 46.

W czasie odgruzowania zosta y odnalezione: kielich mszalny o formach
gotyckich poz acany, kompletny; lampka wieczna, srebrna z wyt aczanym ornamentem z trzema uchwytami, rokokowa z XVIII wieku, zgnieciona; nakrywa
do lampki wiecznej, korona srebrna pognieciona. „Z r k obywatela Skrzypczaka odebra em znalezione podczas odgruzowania sprz ty pochodz ce z dawnego
wyposa enia ko cio a” – relacjonowa Bogus aw Paprocki, pracownik Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków47. Znalezione sprz ty zosta y przekazane
13 pa dziernika 1960 roku do Muzeum Mazurskiego w Olsztynie48.
25 pa dziernika 1960 roku Lucjan Czubiel informowa Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Braniewie o przekazaniu dotacji w wysoko ci
50.000 z na dalsze pace rozbiórkowe49. Jednak e pieni dze te nie by y wystarczaj ce. 3 listopada 1960 roku Powiatowy Oddzia Rozbiórkowy zgadza si na
prowadzenie prac do kwoty 150.000 z 50. To wymaga o zmiany harmonogramu
prac. Ostatecznie Wojewódzki Konserwator Zabytków zaplanowa na grudzie
1960 roku rozbiórk wie y, która grozi a zawaleniem, natomiast prace zabezpieczaj ce mia y by prowadzone w latach 1962-1963. Badania statyczne i konstrukcyjne powierzono in . Zygmuntowi Konarzewskiemu51. Przygotowanie
dokumentacji historyczno-architektonicznej zlecono Pracowni Dokumentacji
Historycznej. Mgr Lech Krzy anowski wystawi rachunek za dokumentacj
w kwocie 11.313 z 52.
ówna Komisja Konserwatorska na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 1961
roku rozpatrzy a i przyj a sprawozdanie z ekspertyzy technicznej wykonanej
45

WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo.
WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Sprawozdanie z wyjazdu s
8.10.1960.
47
WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Sprawozdanie z wyjazdu s
8.10.1960.
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WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Protokó z 13.10.1960.
49
WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Pismo z 25.10.1960.
50
WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Pismo z 3.11.1960.
51
WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Pismo z 4.11.1960.
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WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Rachunek z 24.12.1960 r.
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przez dr. A. Gruszeckiego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki. Komisja
stwierdzi a w protokole posiedzenia:
„Ko ció zniszczony, wie a uleg a znacznej destrukcji i zagra a bezpiecze stwu
publicznemu.
Obiekt nadaje si do zachowania w formie trwa ej ruiny. Dla podniesienia jego turystycznej atrakcyjno ci niezb dne jest rozwi zanie otoczenia zarówno od strony
pó nocnej jak te po udniowej, gdzie poza odleg ym o 5 metrów od ko cio a murem obronnym zachowa y si lady dawnej fosy. Komisja przyj a wnioski konserwatorskie, a w szczególno ci za zaleci a:
1. Zarz dzi niezw oczne zagrodzenie terenu w pobli u wie y i umieszczenie
w widocznym miejscu napisu ostrzegawczego z powodu zagro enia bezpiecze stwa publicznego.
2. Zleci sporz dzenie inwentaryzacji pomiarowej.
3. Zleci sporz dzenie dokumentacji technicznej na zachowanie murów jako trwaej ruiny, przy czym dokumentacja ta powinna by wykonana przez architekta
z odpowiednimi kwalifikacjami.
4. Zleci sporz dzenie planu zagospodarowania otoczenia ko cio a.
5. Zleci przeprowadzenie bada gruntu w otoczeniu ko cio a w celu stwierdzenia
wytrzyma ci gruntu oraz w celu zbadania reliktów, które mog by ukryte pod
powierzchni ”53.

16 stycznia 1961 roku Lucjan Czubiel podpisa zgod na nagrody dla
osób zatrudnionych przy odgruzowaniu ko cio a w wysoko ci 4.000 z 54.
Z dokumentów wynika, e w 1961 roku swoje stanowisko w kwestii zabezpieczenia i konserwacji ruin w. Katarzyny zaj Wydzia do Spraw Wyzna
w Olsztynie. 3 czerwca 1961 zast pca kierownika Wydzia u do Spraw Wyzna
w Olsztynie, Jan Wojnicz, informowa Wydzia Kultury Wojewódzkiej Rady
Narodowej, e w zwi zku z trudn sytuacj materia ow i finansow nale y
od
na dalsze lata spraw zabezpieczenia ruin w. Katarzyny w Braniewie.
Pozyskane kredyty mog by przeznaczone na inne zabytki. Pismo ma adnotacj poufne55. W praktyce oznacza o to wstrzymanie prac i post puj cy proces
destrukcji. Przekazanie stronie ko cielnej raczej nie by o brane pod uwag . Dokument potwierdza praktyk ogólnokrajow .
Ciekawe jest to, e 6 czerwca 1961 roku odby o si posiedzenie G ównej
Komisji Konserwatorskiej, która zaakceptowa a wytyczne przygotowane przez
mgr. in . Zygmunta Konarzewskiego, a dotycz ce zabezpieczenia ruin. „Weug o wiadczenia mgr. Czubiela, Wojewódzki Referat Wyzna wyrazi zgod
na zabezpieczenie ruin wymienionego ko cio a”56. Lucjan Czubiel nie wspomnia o decyzji Wydzia u do Spraw Wyzna z 3 czerwca 1961 roku.

53

WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Protokó nr 2632 z 3.01.1961.
WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Pismo z 16.01.1961.
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WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Pismo z 3.06.1961.
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WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Protokó nr 2738 z 6.06.1961.
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8 czerwca 1961 roku Wydzia Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Olsztynie prosi o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia do planu robót na
rok 1962 ruin ko cio a gotyckiego w. Katarzyny. Tym bardziej, e obiekt by
przewidziany w bud ecie centralnym w planie 5 letnim i finansowany by by
z kredytów Ministerstwa Kultury i Sztuki57. Analiza dokumentów potwierdza
praktyk , e adna decyzja nie mog a by podj ta bez decyzji Wydzia u do
Spraw Wyzna . W pi mie z 13 lipca 1961 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki
prosi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o informacj , w jakim stanie
jest dokumentacja techniczna ruin ko cio a w. Katarzyny. Nast pnie pyta
o wykonawc robót i kwoty na ten cel przeznaczone. „Zdaniem Ministerstwa
mo liwie rych e zabezpieczenie tego cennego zabytku zas uguje na szczególn
uwag ”58. Niniejsze pismo jest zaopatrzone w odr czn notatk : „Wstrzyma em
odpowied do chwili uzyskania zezwolenia z Wydzia u do Spraw Wyzna ”.
Kolejne monity Ministerstwa o uzupe nienie dokumentacji mia y miejsce
do 1 grudnia 1961 roku59. Wojewódzki Konserwator Zabytków przes projekty zabezpieczaj ce i ekspertyzy dopiero 25 stycznia 1962 roku60.
27 stycznia 1962 roku Wydzia Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Olsztynie zwróci si z pro
do Wydzia u do Spraw Wyzna z pro
o rozpatrzenie mo liwo ci przeprowadzenia zabezpieczenia run ko cio a w.
Katarzyny w Braniewie. Napisano:
„Informujemy, e Ministerstwo Kultury i Sztuki – Zarz d Muzeów i Ochrony
Zbytków zarezerwowa na ten cel kredyty w planie centralnym, dokumentacja na
obiekt wykonana, a tak e zabezpieczone wykonawstwo na bie cy rok. Prosimy
wzi pod uwag , e obecny stan techniczny w jakim znajduje si budowla, grozi
niebezpiecze stwem. W adze powiatowe wielokrotnie wyst powa y z pro
o zabezpieczenie obiektu. Poniewa uzyskanie funduszy i zapewnienie wykonawstwa jest niezwykle ci kie, nie mieli my do tej pory mo liwo ci zabezpieczenia.
Obecnie mamy zarezerwowane przez Ministerstwo kredyty i wykonawstwo, prosimy wi c o rozpatrzenie sprawy i jak najszybsz odpowied ze wzgl du na ewentualne odwo anie wykonawcy i rezygnacj z kredytów”61.

3 lutego 1962 roku jeszcze nie by o kompletu dokumentacji
w Ministerstwie62. Na kolejne monity ze strony Ministerstwa Kultury i Sztuki
Lucjan Czubiel odpowiedzia d ugim listem 13 lutego 1962 roku. Wyja ni , e
zw oka w przekazywaniu dokumentów i podj ciu decyzji zale y od decyzji
Wydzia u do Spraw Wyzna .
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„W chwili obecnej – podkre li – zaistnia a zw oka poniewa oczekujemy odpowiedzi o zaj tym stanowisku Wydzia u do Spraw Wyzna . Od odpowiedzi uzale niony jest termin wykonania robót zabezpieczaj cych. W wypadku pozytywnej
odpowiedzi Wydzia u, Wojewódzki Konserwator Zabytków w przeci gu 2-3 tygodni zobowi zuje si przed
wymagany kosztorys na omawiane prace konserwatorskie”63.

ówna Komisja Konserwatorska na posiedzeniu 6 lutego 1962 roku zaakceptowa a inwentaryzacj pomiarow i opini o stanie technicznym ko cio a,
sporz dzon z polecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jako wytyczne przyj to zachowanie ko cio a w postaci trwa ej ruiny64.
6 marca 1962 roku Wydzia do Spraw Wyzna odpowiedzia jednym
zdaniem: „Wydzia do Spraw Wyzna potwierdza swoje stanowisko z dnia
3 czerwca 1961 roku Nr.Wz.VII-92/61 w przedmiotowej sprawie”65. Skoro
Wydzia do Spraw Wyzna wstrzyma wszelkie dotacje na ko ció w. Katarzyny, to Wydzia Kultury poinformowa Ministerstwo o stanowisku Wydzia u do
Spraw Wyzna i zaproponowa , aby rodki przesun na odbudow zamku
w Nidzicy66.
Decyzje skutkowa y reakcj Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Braniewie, która w pi mie do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej,
Wydzia u Kultury i Sztuki w Olsztynie, informowa a:
„Prezydium podziela zdanie w przedmiocie zagro enia bezpiecze stwa publicznego rozpadaj cych si murów ko cio a w. Katarzyny przy ul. Gda skiej w Braniewie. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej nie posiada adnych rodków
pieni nych na dokonanie zabezpieczenia ruin ko cio a, jak równie nie jest
w stanie ich na przysz e lata zabezpieczy . W zwi zku z tym, prosi o przydzielenie odpowiednich rodków na ten cel, ewentualnie podj cie decyzji o rozbiórce
wy ej wymienionego obiektu. Tutejsze Prezydium oczekuje odpowiedzi w ci gu
14 dni w wy ej wymienionej sprawie, a w razie nie otrzymania zmuszone b dzie
podj decyzj o rozbiórce ze wzgl du na powa ne zagro enie bezpiecze stwa
publicznego”67.

Ministerstwo Kultury i Sztuki, Zarz d Muzeów i Ochrony Zabytków
26 marca 1962 roku poinformowa o Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Olsztynie o skre leniu z planu centralnego na rok 1962 rodków przeznaczonych na zabezpieczenie ruin ko cio a z powodu negatywnego stanowiska Wydzia u do Spraw Wyzna 68.
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W kolejnych latach powraca a sprawa usuni cia resztek wie y. Przewodnicz cy Miejskiej Rady Narodowej w Braniewie 31 stycznia 1964 zwróci si
do Wydzia u Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej z pismem:
„Wie a – kikut sterczy od 20 lat nad miastem stanowi c w tpliwy element dekoracyjny – za to niew tpliwie zagro enie. Poniewa w ramach czynów spo ecznych
z okazji XX-lecia PRL zamierza si porz dkowa fos i teren przy katedrze, zachodzi konieczno uprzedniego zburzenia wie y, aby zapewni bezpiecze stwo
pracuj cych ludzi”69

– podpisa przewodnicz cy Zbigniew Kuszilek. W czerwcu 1964 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Braniewie informowa o, e nie posiada
rodków finansowych na rozebranie wie y, dlatego prosi o wyra enie zgodny
na wykonanie rozbiórki czynem spo ecznym przez wysadzenie materia ami
wybuchowymi70. Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyrazi y zgody na
czyn spo eczny i wysadzenie wie y. Podtrzymano stanowisko o rozebraniu
wie y bez naruszenia murów ko cio a71.
Kierownik Wydzia u Kultury, Józef Fajkowski, informowa Wydzia do
Spraw Wyzna , e mury magistralne ko cio a w. Katarzyny zosta y w czone
na rok 1965 w plan bud etu centralnego72.
W sierpniu 1966 roku wp yn do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków meldunek spo ecznych Opiekunów Zabytków:
„W czasie w drówki 13 sierpnia 1966 roku stwierdzili my, e zabytek Ruina kocio a parafialnego w. Katarzyny i Marii Magdaleny jest rozbierany i burzony
przez wojsko, które samochodami wywozi wydobyte ceg y i gruz”73.

Z meldunku dowiadujemy si , e w ruinach znajduj si zachowane gotyckie
freski, kamienna chrzcielnica, gotycka ceg a, zworniki uków i sklepie .
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej wezwa o Prezydium Powiatowej Rady Narodowej do wstrzymania prac rozbiórkowych i oczekiwa o wyjanie 74. Wojewódzki Konserwator Zabytków zg osi zawiadomienie do prokuratury i prosi o wykrycie sprawców wysadzenia wie y i elewacji zachodniej.
Pisa :
„Ko ció ten zniszczony podczas dzia
wojennych zachowa si w ruinie i na
mocy decyzji w adz konserwatorskich II instancji – Ministerstwa Kultury i Sztuki
– mia by zabezpieczony i pozostawiony w formie trwa ej ruiny. Niezale nie od
bezpowrotnej szkody jak wyrz dzi o samowolne wysadzenie wie y i fasady zachodniej ko cio a, tego typu dzia alno podrywa autorytet w adz miejskich
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i powiatowych powoduj c liczne skierowane do nas listy protestacyjne i wzmianki spo ecze stwa domagaj cego si wyja nienia sprawy” 75.

W roku 1966 nadal wywo ono ceg z ruin ko cio a. Wojewódzki Konserwator Zabytków kilkakrotnie zwraca si Prezydium Powiatowej Rady Narodowej o zabezpieczenie ruin. Ostatecznie Lucjan Czubiel pismem z 7 marca
1967 roku wstrzyma prace rozbiórkowe. Jednocze nie przypomnia ustalenia
z narady odbytej 27 lutego w Braniewie, e ceg a b dzie przeznaczona na
obiekty zabytkowe w mie cie lub prace we Fromborku76.
Spo eczny Opiekun Zabytków 12 lipca 1967 roku sk ada meldunek,
z którego dowiadujemy si , e w dniu 7 lipca 1967 roku
nierze braniewskiej
jednostki wojskowej dokonali dewastacji ruin ko cio a w Braniewie przy ul.
Gda skiej. Rozebrano cz
murów ze strony zachodniej. Zniszczono wej cie
od strony zachodniej oraz rozebrano i wywieziono ceg z bocznych o tarzy od
strony pó nocnej i zachodniej. W czasie prac
nierzy mia miejsce wypadek.
W wyniku zawalenia si ciany zosta przygnieciony samochód STAR i uleg
spaleniu. Z meldunku wynika, e w ostatnich latach znikn y sterczyny nad
wej ciem zachodnim, boczne o tarze, ceg y z muru ciany po udniowej77.
Nale y zwróci uwag na do szybk reakcj Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Braniewie, wprawdzie pismo Spo ecznego Opiekuna jest
z 12 lipca, to jednak opisuje wydarzenia z 7 lipca, które musia y by znane opinii publicznej. Dlatego ju na 10 lipca 1967 roku powo ano Komisj w sk adzie:
Franciszek Skurzy ski – sekretarz Prezydium MRN, in . Jan Bogdan – architekt powiatowy, in . Jerzy Kluz – zast pca przewodnicz cego PMRN, Staniaw Wojczuk – przewodnicz cy PKPG, Tadeusz Imio czyk – kierownik Wydzia u O wiaty i Kultury, która dokona a ogl dzin ko cio a.
W protokole Komisji czytamy:
„W toku ogl dzin stwierdzono, e obiekt ten jest w du ym stopniu zniszczony.
Ca kowicie zniszczona i zagruzowana jest cz
pó nocno-zachodnia gdzie by o
ówne wej cie do ko cio a. Wi ksza cz
murów od strony po udniowowschodniej i po udniowej (od strony fosy) zwisa i grozi zawaleniem. Obiekt nie
posiada sklepie górnych. Uleg a zniszczeniu równie cz
filarów podtrzymuj cych uki sklepie .
Komisja stwierdza, e obiekt ten nie nadaje si do odbudowy, a jego stan techniczny zagra a bezpiecze stwu otoczenia. Dlatego Komisja stawia wniosek o dokonanie rozbiórki ko cio a”78.

Na powy sze dzia ania w lipcu 1967 roku zareagowa Wojewódzki Konserwator Zabytków upominaj c Prezydium MRN w Braniewie:
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„W zwi zku z tym, e ponownie stwierdzono samowolne rozbieranie ruin ko cioa w. Katarzyny w Braniewie i wywo enie ceg y w nieznanym kierunku, WKZ
dzia aj c zgodnie z ustaw z 1962 roku kategorycznie sprzeciwia si tego rodzajom poczynaniom.
Kilkakrotnie wyja niano Prezydium MRN w Braniewie, e dalsza rozbiórka uzale niona jest od zgody Ministerstwa Kultury i Sztuki i e bez zezwolenia w adz
kompetentnych nie wolno narusza istniej cego stanu obiektu, e ceg a uzyskana
z ewentualnej rozbiórki mo e by jedynie przeznaczona na budow Wzgórza Katedralnego we Fromborku, ponadto wszelkie elementy architektoniczne jak:
wsporniki, zworniki itp., stanowi ce wyj tkowo cenne przyk ady wczesnogotyckiej rze by na terenie Warmii, powinny by pod cis ym nadzorem konserwatorskim, powinny by wymontowane i przeniesione do Muzeum.
Wypada jedynie ubolewa nad faktem, e w adze miejskie i powiatowe zamiast
ci le wspó pracowa ze s
konserwatorsk w dziele ochrony pomników naszej przesz ci, wykazuj ca kowity brak zrozumienia przedmiotu, przyczyniaj c
si po rednio do nieprzemy lanej dewastacji zabytkowego obiektu, niszcz c
sprz t b cy w asno ci Pa stwa i nara aj c w karygodny sposób ludzkie ycie.
W zwi zku z powy szym WKZ przypomina jeszcze raz, e ewentualna rozbiórka
obiektu powinna odby si pod nadzorem instytucji kompetentnej, daj cej gwarancj , e wszystkie warto ciowe elementy architektoniczne zajd wtórne zastosowanie w dzisiejszej rzeczywisto ci”79.

Natomiast 9 sierpnia 1967 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Braniewie skierowa o pismo do Ministerstwa Kultury i Sztuki z pro
o wyra enie zgody na rozbiórk ruin ko cio a w. Katarzyny. Argumentowano,
e zarówno w adze miejskie, jak i powiatowe nie mog podj si odbudowy
obiektu ze wzgl du na zbyt du y koszt. A poza tym
„obiekt ten jest w du ym stopniu zniszczony – uleg y zniszczeniu zasadnicze elementy maj ce warto zabytkow . Zachodzi równie konieczno rozbiórki dalszej cz ci murów b cych w bardzo z ym stanie technicznym”80.

Minister Kultury w odpowiedzi na pismo Prezydium MRN w Braniewie
zaproponowa , a eby zastanowi si nad przeznaczeniem ruin na cele ogólnokulturalne81. W lipcu 1968 roku ministerstwo ponagla o Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przypominaj c, e gotowe jest uj zabezpieczenie zabytku w planie prac konserwatorskich82. Lucjan Czubiel w li cie do Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Braniewie sugerowa , e widzi mo liwo adaptacji tego obiektu na amfiteatr na wolnym powietrzu, w najgorszym za wypadku na zagospodarowanie jako trwa ruin 83.
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Czes aw Achramowicz, przewodnicz cy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Braniewie, w odpowiedzi na pisma Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Olsztynie jasno stwierdzi :
„nie widzimy adnych mo liwo ci odbudowy ko cio a na obiekt u ytkowy ze
wzgl du na stan techniczny ruin, jak równie na stan obiektu. Utrzymanie obiektu
jako trwa ruin równie by oby niecelowe ze wzgl dów ekonomicznych, jak
równie urbanistycznych”84.

Odbudowa ko cio a
Na rok 1973 w adze PRL zaplanowa y obchody 500 rocznicy urodzin kanonika warmi skiego Miko aja Kopernika. Przygotowania do obchodów rocznicy rozpocz y si ju w 1970 roku. Wówczas Wydzia Kultury Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Olsztynie ponagla Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Braniewie, aby zabezpieczy a i uporz dkowa a ruiny ko cio a w. Katarzyny.
Pismo Gerarda Skoka, kierownika Wydzia u Kultury z 2 czerwca 1970 roku
przerzuca odpowiedzialno za stan ruin na Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Braniewie85:
„W ostatnich latach wysadzono wie , oraz samowolnie, bez porozumienia z w adzami konserwatorskimi rozebrano pó nocn -zachodni elewacj tego ko cio a.
Nieodpowiedzialne post powanie w adz terenowych w omawianej sprawie, mo e
poci gn (o ile ju nie poci gn o za sob ) powa ne konsekwencje natury politycznej, nie mówi c o olbrzymiej stracie wyrz dzonej kulturze narodowej”.

Pojawiaj si te nowe argumenty za zachowaniem obiektu w formie
trwa ej ruiny.
„W adze konserwatorskie niejednokrotnie zwraca y uwag na potrzeb odbudowy
i adaptacji na cele spo eczno-kulturalne tego obiektu, w ostateczno ci chciano go
zabezpieczy jako trwa ruin i w nie w tym momencie, gdy zacz to mobilizowa rodki na zabezpieczenie ko cio a, w adze terenowe przyst pi y do pospiesznej jego rozbiórki. Nie trzeba ju chyba przypomina , e obiekt ten po ony jest na Szlaku Kopernikowskim, który jest licznie ucz szczany przez turystów
krajowych i zagranicznych. Nale y s dzi , e powa na wi kszo z nich jest doadnie zorientowana w historii naszego regionu i op akany stan ko cio a z pewno ci nie sk ania do wyra ania pochlebnych opinii pod adresem w adz terenowych i wojewódzkich. Powinno si ponadto pami ta , e w podziemiach tego kocio a spoczywaj zw oki biskupa Paw a Legendorfa, sygnatariusza Pokoju Toru skiego z 1466 roku, za brak poszanowania dla tak wybitnego m a stanu,
zwolennika przy czenia Warmii do Korony Polskiej, wyra aj cy si w dewastowaniu miejsca jego spoczynku nasuwa nieciekawe refleksje”.

Wydzia Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie zwraca
si z pro
do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Braniewie
o uporz dkowanie terenu wokó ko cio a w. Katarzyny. Zalecano wywiezienie
ha d gruzu zalegaj cych wn trze obiektu i jego otoczenie, wyselekcjonowanie
84
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zdatnej do ponownego u ytku ceg y i zabezpieczenie jej tak, aby mog a by
ponownie wykorzystana do konserwacji murów magistralnych, b
te u yta
do prac konserwatorskich przy innych obiektach na terenie powiatu.
Ministerstwo Kultury popar o starania Wydzia u Kultury z Olsztyna, aby
zabezpieczy obiekt ko cio a w. Katarzyny.
„Jak wiadomo sposób zabezpieczenia obiektu by przez Zarz d Muzeów
i Ochrony zabytków omawiany ju przed kilku laty. Obecnie sprawa jest w istocie
spraw szczególnie piln z uwagi na zbli aj cy si termin uroczysto ci Rocznicy
Kopernika skiej”86.

2 kwietnia 1973 roku zapad a decyzja o odgruzowaniu ko cio a87. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Braniewie poinformowa o, e 3 maja 1973
roku rozpocznie si odgruzowanie ko cio a w. Katarzyny88.
Po interwencji Kurii wstrzymano rozbiórk ruin. Biskup Julian Wojtkowski telefaxem poinformowa Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o odgruzowywaniu ruin, a przede wszystkim o dyspozycji podanej mieszka com, by
zabezpieczyli okna przed wybuchami89. Wojewódzki Konserwator Zabytków
w pi mie z 4 maja 1973 roku z
wyja nienia do Ministerstwa Kultury
i Sztuki w sprawie „rzekomego wysadzania ruin ko cio a w. Katarzyna i Marii
Magdaleny w Braniewie i spowodowanego tym telefonu Generalnego Konserwatora Zabytków”90. Wed ug Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
„Ze wzgl du na z y stan murów zalecono wytyczenie strefy zagro enia i ustawienia tablic informacyjnych. (…) Wobec braku ostatecznego stanowiska co do programu prac przy porz dkowaniu Szlaku Kopernika – Miejska Rada Narodowa
podj a pierwsz czynno w tym zakresie – odgruzowanie. Nie by o jednak e
mowy o wysadzeniu w powietrze ruin ko cio a, st d te podobna sugestia wysuni ta przez Kuri by a fa szywa i alarm niew ciwy”.

Jednak e w tym samym pi mie mamy stwierdzenia:
„Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Braniewie powiadomi o w dniu 2 maja
br. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, e w ramach uporz dkowania miasta przed okresem turystycznym Roku Kopernika skiego pragnie przyst pi do
odgruzowania ruin, prosz c jednocze nie o wytyczne. W pierwotnym projekcie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej by o rozkruszenie wi kszych lu nych zwaów gruzu i z omu drobnymi adunkami wybuchowymi zak adanymi przez wojsko. Wojewódzki Konserwator Zabytków przeciwny by u yciu jakichkolwiek adunków wybuchowych, które mog yby naruszy mocno ju nadw tlon struktur
murów”.

We wst pnym wykazie inwestycji przy obiektach sakralnych na rok
1974, przygotowanym przez Urz d do Spraw Wyzna na podstawie uzgodnie
86

WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Pismo z 10.06.1970.
WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Pismo z 2.04.1973.
88
WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Pismo z 30.04.1973.
89
WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, telefax.
90
WKZ Olsztyn, Teczka Obiektu Braniewo, Pismo z 4.05.1973.
87

POWOJENNE LOSY KO CIO A W. KATARZYNY...

331

dokonanych za po rednictwem wojewódzkich Wydzia ów do Spraw Wyzna
z I sekretarzami wojewódzkich komitetów PZPR oraz wojewodami, znalaz o si
12 obiektów do odbudowy ze zniszcze wojennych. Zezwolenie obj o tak e
ruiny ko cio a w. Katarzyny w Braniewie. Cz
pozwole na odbudow
by a nast pstwem ustawy z 23 czerwca 1971 roku, dzi ki której Ko ció przej
na w asno
wiele obiektów sakralnych w województwach zachodniej
i pó nocnej Polski91.
W przypadku Braniewa Urz d do Spraw Wyzna pozwolenie motywowa nast puj co:
„Jest to du y obiekt sakralny II klasy w 90% zniszczony. Wg oceny Konserwatora
Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki stanowi jeden z najcenniejszych zabytków ziemi warmi skiej, zwi zany z tradycjami jej polsko ci. Kuria Warmi ska
wyst powa a uporczywie o przyznanie tego obiektu w trybie art. 2 ustawy z 23 VI
1971 roku. Po przekazaniu go na w asno Kuria wyst puje o jego odbudow .
Ranga zabytku i du e koszty odbudowy, którymi Kuria b dzie zwi zana, przemawiaj za wydaniem zezwolenia na jego odbudow ”92.

Ruina ko cio a w. Katarzyny przesz a na w asno Ko cio a rzymskokatolickiego uchwa Rady Ministrów Nr 303 z 31 grudnia 1973 roku. W wykazie
nieruchomo ci pa stwowych, które przesz y na w asno diecezji warmi skiej
pod nr 130 znajdujemy zapis: „Braniewo, ul. Katedralna 3, pow. braniewski –
ko ció ”93.
Ostatecznie Wojewoda Olszty ski Sergiusz Rubczewski wpisa do planu
budownictwa sakralnego i ko cielnego na rok 1974 odbudow zabytkowego
ko cio a w. Katarzyny. By a to odpowied na pro
Kurii z 4 grudnia 197394.
25 wrze nia 1978 roku w odpowiedzi na wniosek diecezji warmi skiej
Naczelnik Miasta Braniewa wyda Decyzj nr 20/78, w której czytamy:
„Udziela si Kurii Biskupiej Diecezji Warmi skiej w Olsztynie pozwolenia na
budow inwestycji, obejmuj
odbudow ko cio a w. Katarzyny w Braniewie”.

W roku 1979 do Braniewa zosta skierowany ksi dz Tadeusz Brandys,
któremu powierzono odbudow wi tyni. Ksi dz Brandys urodzi si 2 marca
1936 roku, wiecenia kap skie otrzyma 14 czerwca 1970 roku w Olsztynie.
Po wieceniach przez okres 3 lat by wikariuszem w Malborku. Nast pnie do
1975 roku pracowa w parafii w. Jerzego w K trzynie i przez kolejne 4 lata
w Karolewie, równie jako proboszcz. Tam zajmowa si budow plebanii
i salek katechetycznych. Dekretem ordynariusza diecezji warmi skiej nr 758/80
ksi dz Tadeusz Brandys zostaje 7 lipca 1979 roku mianowany rektorem ko cioa w. Katarzyny w Braniewie, a od l listopada 1982 roku – administratorem
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parafii ze wszystkimi prawami i obowi zkami proboszcza95. Wydzia do Spraw
Wyzna w dniu 5 listopada 1982 roku zaakceptowa ksi dza Tadeusza Brandysa na stanowisku administratora parafii w. Katarzyny96. Ksi dz pra at kanonik
Tadeusz Brandys dokona odbudowy ko cio a w. Katarzyny, po roku 1994
koordynowa prace przy odbudowie ko cio a w elaznej Górze i Gronowie,
wybudowa tak e ko ció w Szylenach. Zmar 19 stycznia 2010 roku w dzie po
liturgicznym wspomnieniu b . Reginy Protmann, której proces beatyfikacyjny
promowa i wspiera .
Podsumowanie
Na pocz tku lat 60. XX wieku naczelnik Wydzia u Rzymskokatolickiego
Urz du do Spraw Wyzna , Stanis aw Wierzbicki, wyda jednoznaczn instrukcj dla wojewódzkich Wydzia ów do Spraw Wyzna : „Nale y zaniecha odbudowy ca kowicie lub prawie ca kowicie zniszczonych ko cio ów”.
Ko ció w. Katarzyny w najlepszym przypadku mia pozosta „trwa
ruin ” jednak dokumenty pokazuj raczej celowe dzia anie w kierunku ca kowitego unicestwienia, a ironiczna argumentacja Urz du do Spraw Wyzna : „Ranga zabytku i du e koszty odbudowy, którymi Kuria b dzie zwi zana przemawiaj za wydaniem zezwolenia na jego odbudow ” sugerowa a, e obiekt ten
nigdy nie b dzie odbudowany.
Trudno jest si zgodzi z opini , e Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Zabytków zale o na zabezpieczeniu ruiny ko cio a w. Katarzyny przed dewastacj . Sam stwierdza w li cie do biskupa Tomasza Wilczy skiego,
„i kompetencje i zakres dzia ania Urz du Konserwatorskiego, oraz ca a polityka
na tym odcinku nale y do W adz Pa stwowych. Przypominam – pisa – i Pa stwo nasze prowadzi gospodark planow ; dotyczy to tak e administracji ko cielnej. (…) Nie mo na wi c zaspokoi równocze nie wszystkich potrzeb zwi zanych
z zabezpieczeniem czy odbudow obiektów zabytkowych, wybiera si sprawy
najpilniejsze i najwa niejsze, uzasadnione ekonomicznie, rezygnuj c nieraz
z drugoplanowych obiektów i odk adaj c je na lata dalsze. Jest to linia polityki
ogólnopa stwowej”.

Przerzucanie si odpowiedzialno ci za stan obiektu pomi dzy Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a Prezydium MRN w Braniewie, a tak e
wyznaczenie terminu ostatecznej destrukcji i wysadzenia resztek ruin na 3 maja
1973 roku – w uroczysto Królowej Polski, gdy ju obowi zywa a ustawa
z 1971 roku wiadczy o jednoznacznym stosunku do dziedzictwa chrze cija skiego ówczesnych w adz na terenie Warmii.
Dzi ko ció w. Katarzyny w Braniewie jest wiadectwem wiary chrzecijan, determinacji biskupa Juliana Wojtkowskiego i pracy ponad ludzkie si y
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ksi dza pra ata Tadeusza Brandysa, kanonika honorowego Warmi skiej Kapituy Katedralnej.
Przez 28 lat w adze pa stwowe próbowa y unicestwi chrze cija skie
dziedzictwo historyczno-artystyczne: ko ció w Braniewie. Diecezja warmi ska
czeka a 33 lata na wydanie decyzji o pozwoleniu na odbudow . Ko cio owi
rzymskokatolickiemu wystarczy o 8 lat, a eby od momentu odzyskania ruin
odbudowa wi tyni tak, by odprawi w niej pierwsz msz w. Odprawi j
biskup Julian Wojtkowski w noc Bo ego Narodzenia 1981 roku. Dla podkre lenia znaczenia tej wi tyni i pracy w onej w jej odbudow w 2001 roku papie
Jan Pawe II nada ko cio owi w. Katarzyny tytu bazyliki mniejszej.
***
THE POST-WAR HISTORY OF THE ST. CATHERINE CHURCH IN BRANIEWO
IN THE LIGHT OF THE ARCHIVAL MATERIAL OF
THE PROVINCIAL MONUMENTS CONSERVATOR IN OLSZTYN
SUMMARY
The church of S. Catherine in Braniewo was destroyed by the military operations of the World
War II. The church was to be restored and left as “a permanent ruin” after 1945. The post-war
history of the object accurately illustrates communist policy towards the Christian historicoartistic heritage of Warmia. The documents show that on 22 June 1959 the Provincial Conservator, Lucjan Czubiel, agreed “to remove the upper fragment of remainders of the church tower”. In
1961 the Department for Religious Affairs in Olsztyn took a following position on the ruins of St.
Catherine church: “the protection of St. Catharine ruins should be postponed for subsequent
years”. In practice this meant the suspension of any maintenance works and the progressive process of destruction. The documents reveal a deliberate action towards the total annihilation of the
church. The shifting of the responsibility for the object between the Provincial Conservator and
Town Council Presidium in Braniewo, and also the setting of a deadline for destructing remainders of the ruins on 3 May 1973 (a religious feast day of Mary the Queen of Poland), demonstrate
a specific attitude of the authorities in Poland to the Christian heritage in those times. Finally, the
ruins of St. Catherine church became the property of the Roman Catholic Church by the Ministry’s resolution No. 303 of 31 December 1973. For 28 years the state authorities have been trying
to destroy a masterpiece of the Christian historico-artistic heritage, the church in Braniewo. The
Diocese of Warmia waited 33 years for a permission to rebuild it. The first mass after World War
II was celebrated by Bp. Julian Wojtkowski on Christmas Eve in 1981. Since the ruins were taken
back, the temple was rebuilt and restored to its old splendor by the Diocese of Warmia within
8 years.
KEYWORDS: Christian historico-artistic heritage, sacred art, religious politics, Braniewo,
the Diocese of Warmia.

