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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW

AAN - Archiwum Akt Nowych
AKZ - Archiwum Kościoła Zielonoświątkowego
APO - Archiwum Państwowe w Olsztynie
AZZK - Archiwum Zboru Zielonoświątkowego w Kętrzynie
KChWE - Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
MZO - Ministerstwo Ziem Odzyskanych
NRK- Naczelna Rada Kościoła
PWRN - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie
WdSW - Wydział do Spraw Wyznań
ZKE - Zjednoczony Kościół Ewangeliczny

5

WSTĘP

Historia zboru zielonoświątkowego w Kętrzynie rozpoczęła się w 1945 roku. Zbór
wkrótce będzie obchodził 73. rocznicę założenia i mimo że ma on bogate dzieje, nikt do tej
pory nie zdecydował się ich spisać. Prezentowana praca ma na celu uzupełnienie tej luki,
zbadanie jakie były okoliczności pojawienia się pierwszych zielonoświątkowców w
Kętrzynie, co było przyczyną założenia zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, a
następnie przyłączenia się do struktur Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce.
Autorka pragnęła przybliżyć postaci liderów, a także zrozumieć, jakie mogły być przyczyny
wzrostu oraz stanów kryzysowych w historii społeczności. W pracy zbadano również
ówczesne formy działalności Kościoła i wpływ czynników zewnętrznych na dzieje zboru.
Niniejsza praca poświęcona jest przedstawieniu dziejów Zboru w Kętrzynie od początku
istnienia do dziś. Opisywana historia jest historią zwykłych ludzi, którzy mimo wielu trudów,
przeciwności i prześladowań wiernie służyli Bogu. Temat pracy jest bliski autorce, która
przez całe dorosłe życie jest szczególnie związana ze zborem kętrzyńskim i do dziś
zaangażowana w jego służbę.
Materiały, które posłużyły do napisania pracy, pochodzą w dużej mierze z Archiwum
Państwowego w Olsztynie, a także ze zbiorów dr. Leszka Jańczuka pozyskanych w archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) oraz z Archiwum Akt Nowych (AAN). Sporo informacji
na

temat

zboru

uzyskano

z

zachowanych

dokumentów

Archiwum

Kościoła

Zielonoświątkowego w RP (AKZ) oraz Archiwum Zboru Zielonoświątkowego w Kętrzynie
(AZZK). Cennym źródłem okazały się również relacje zamieszczane w czasopiśmie
„Chrześcijanin”.
Pisząc niniejszą pracę, autorka napotkała poważny problem ze znalezieniem źródeł
dotyczących wczesnego okresu opisywanej historii. Nie zachowała się w archiwach
kościelnych żadna dokumentacja z pierwszych ośmiu lat istnienia tego Kościoła. W okresie,
w którym zbór był częścią Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego również jest wiele luk,
gdyż wydaje się, że dokumentowanie historii było niedoceniane w tamtym czasie.
Ważne informacje znaleziono w opracowaniach: Jana Mironczuka Ruch ewangeliczny na
Białostocczyźnie w XX wieku oraz Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła
Ewangelicznego w Polsce (1947-1989), Henryka Tomaszewskiego Zjednoczony Kościół
6

Ewangeliczny 1947-1987, Zofii Licharewej Kętrzyn. Z dziejów miasta i powiatu, Stanisława
Archemczyka Wojciech Kętrzyński, kustosz narodowej pamięci, Andrzeja Seweryna Historia
Kościoła Baptystycznego w Kętrzynie, Stanisława Siemińskiego Mazury Północne.
Przewodnik, ks. Pawła Hause Ewangelicy w Kętrzynie, Ryszarda Michalaka Polityka
wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1987.
Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono zarys historii
miasta oraz najważniejsze związki wyznaniowe istniejące na tym terenie. Drugi rozdział
dotyczy historii powstania zboru i jego pierwszych lat pod kierownictwem jago założyciela
Teodora Maksymowicza oraz represje władz. Następnie przedstawiono etap przynależności
zboru do struktur ZKE. Ostatni, czwarty rozdział, opisuje okres od momentu, gdy zbór stał się
jednostką Kościoła Zielonoświątkowego w RP aż do czasów współczesnych.
Pragnę złożyć podziękowania mojemu promotorowi dr. hab. Janowi Mironczukowi za
profesjonalizm, zaangażowanie i merytoryczną pomoc oraz poświęcenie mi cennego czasu.
Napisanie tej pracy nie byłoby możliwe bez pomocy mojego męża Arkadiusza, który włożył
mnóstwo wysiłku w zdobywanie i porządkowanie materiałów niezbędnych do jej napisania.
Dziękuję również dr. Leszkowi Jańczukowi za udostępnienie ogromnej ilości fotografii
archiwaliów dotyczących tematu.
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Rozdział 1
Kętrzyn – dzieje i charakterystyka miasta
1.1.

Kętrzyn – rys historyczny

Początki miasta sięgają pierwszej połowy XIV wieku. Pierwsze wzmianki o pruskiej
miejscowości o nazwie Rast, należącej do plemienia Bartów, pochodzą z 1329 roku. Po
podbiciu przez zakon krzyżacki terenu Prusów, została tu wybudowana drewniana strażnica,
która miała za zadanie strzec państwa zakonnego przed najazdami litewskimi. Stanowiła
także punkt etapowy w krzyżackich wyprawach na Litwę. Położona przy strażnicy osada
stopniowo rozrastała się i zaludniała2. Niespełna 30 lat później, na mocy przywileju
wystawionego 11 listopada 1357 roku przez komtura bałgijskiego Johanna Schindekopfa na
prawie chełmińskim, Rast stała się miastem i otrzymała nazwę Rastenburg, które bardzo
szybko rozbudowało się, zostało otoczone murami miejskimi, zbudowano w nim Kościół
i zamek

krzyżacki.

Wkrótce

powstał

tu

ważny

ośrodek

gospodarczy,

handlowy

i rzemieślniczy, który prężnie rozwijał się przez wiele wieków. W drugiej połowie XVIII
wieku ulokowano w Rastenburgu królewskie składy soli, tabaki i kawy3.
Kętrzyn był przez wieki silnym ośrodkiem edukacyjnym regionu. Pierwsza kościelna
szkoła powstała już w 1409 roku. W 1546 r. przekształcono ją w gimnazjum przygotowujące
do studiów uniwersyteckich w Królewcu. Następnie powstała szkoła dla mniej zamożnych
mieszkańców, a wkrótce także dla dziewcząt. W pierwszej połowie XIX wieku w mieście
były już dwa gimnazja, męskie i żeńskie, szkoła wyższa oraz szkoły podstawowe, zawodowe
i zakład wychowawczy4. Warto zaznaczyć, że w wiekach XV-XVII na Mazurach ludność
polska była w zdecydowanej przewadze. Odprawiano polskie nabożeństwa, w szkołach
językiem wykładowym był polski, wydawano książki w tym języku5. Mazury były miejscem
kultywowania języka polskiego6.

2

Http: //www.Euromazury.Pl/historia-ketrzyna.Html, dostęp 10 maja 2018.

3

S. Archemczyk, Wojciech Kętrzyński, kustosz narodowej pamięci, Kętrzyn 2018 s. 52-53.

4

A. Seweryn, Historia Kościoła Baptystycznego w Kętrzynie, Warszawa 2008, s. 15.

5

S. Siemiński, Mazury Północne. Przewodnik, Kętrzyn 2000, s.7

6

Ks. P. Hause, Ewangelicy w Kętrzynie, Kętrzyn 2017, s. 8.
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Miasto przeżywało w swojej historii kilka poważnych kryzysów, ale zawsze podnosiło się
i sukcesywnie rozwijało. Wiele epidemii dziesiątkowało mieszkańców, w 1625 roku zmarło
w wyniku chorób zakaźnych 2 500 osób w mieście i okolicy. Wybuch I wojny polskoszwedzkiej był dużym ciosem dla miasta. Także wojny napoleońskie zubożyły mieszkańców
i zahamowały rozwój aglomeracji. W połowie XIX wieku nastał lepszy czas, który skończył
się kryzysem związanym z I a następnie II wojną światową.
W dniu 27 stycznia 1945 r. do Kętrzyna wkroczyły sowieckie jednostki bojowe 31 armii piechoty,
dowodzonej przez generała Piotra Grigoriewicza Szafranowa. Jakież jednak zasługi może mieć
żołnierz – wyzwoliciel, który nie ma z kim walczyć? Nie było zaś z kim walczyć, ponieważ Niemcy
uciekli. W trosce więc o własne zasługi, wytworzono sztucznie – tak jak w Olsztynie i wielu innych
miasteczkach – obraz rzekomych ciężkich walk, paląc doszczętnie całą Starówkę kętrzyńską,
łącznie z zamkiem. Nic nie usprawiedliwia zniszczeń, których wówczas dokonano: w gruzach legło
38 procent zabudowy mieszkaniowej, 40 procent budynków przemysłowych i 25 procent budynków
użyteczności publicznej7.

Miasto wyludniło się, jednak wkrótce zasiedliła je ludność napływowa, głównie
z Wileńszczyzny, ale także z Polski centralnej oraz Łemkowszczyzny i Kurpiowszczyzny8.
Kętrzyn znalazł się w granicach państwa polskiego dopiero po II wojnie światowej. Swoją
obecną nazwę otrzymał w 1946 roku na cześć Wojciecha Kętrzyńskiego, znakomitego
polskiego mediewisty, folklorysty oraz twórcy Biblioteki Ossolińskich we Lwowie.

1.2.
Aby

Struktura wyznaniowa miasta
naszkicować

kontekst

religijny,

zielonoświątkowcy, warto zapoznać się z

w

jakim

żyją

krótką historią

i

działają

kętrzyńscy

wszystkich Kościołów

chrześcijańskich i innych związków wyznaniowych działających na terenie Kętrzyna.

7

Http://www.jerzysikorski.pl/historia-miasta-kętrzyn, dostęp 01.06.2018 r.

8

Http: //www.jerzysikorski.pl/historia-miasta-kętrzyn, dostęp 01.06.2018 r.

9

1.2.1. Kościół rzymskokatolicki
Początki tego Kościoła należy wiązać z obecnością zakonu krzyżackiego,
dokonującego podbojów i chrystianizacji Prus już w XIII wieku. Obecnie pracę duszpasterską
prowadzą w Kętrzynie cztery parafie: Świętego Jerzego - najstarsza, z 1357 roku, Świętej
Katarzyny - powstała w 1893 roku, Świętego Alberta - erygowana w 1989 roku, Świętego
Jacka - z 1993 roku.

1.2.2. Parafia Kościoła ewangelicko-augsburskiego
Zapoczątkowany przez Marcina Lutra w 1517 roku ruch reformacyjny znalazł podatny
grunt również w Kętrzynie. 16 lutego 1525 roku na synodzie mazurskim w Rastenburgu
przyjęto Augsburskie Wyznanie Wiary. Powszechnie i pokojowo wszyscy mieszkańcy miasta
przyjęli wyznanie ewangelickie zgodnie z zasadą cuius regio, eius religio9.
Aktualnie parafia w Kętrzynie należy do mazurskiej diecezji Kościoła EwangelickoAugsburskiego w RP i jest siedzibą władz diecezjalnych. Od 1995 roku proboszczem parafii
jest ksiądz biskup Paweł Hause.

1.2.3. Kościół Chrześcijan Baptystów
Pierwsze nieliczne ślady historyczne dotyczące początków zgromadzania się
baptystów w Kętrzynie wskazują na 1875 rok. Początkowo były to jedynie dwie osoby, do
których z czasem dołączały kolejne. Zbór oficjalnie rozpoczął swą samodzielną działalność
w 1898 roku10. Praca duszpasterska jest prowadzona nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Obecnie pastorem jest Szymon Kołdys.

9

Ks. P. Hause, Ewangelicy…, s. 9.

10

A. Seweryn, Historia Kościoła Baptystycznego..., s. 41-42.
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1.2.4. Parafia Kościoła prawosławnego
Pierwsi wyznawcy prawosławia pochodzący z Suwalszczyzny pojawili się w
Kętrzynie po II wojnie światowej. Wkrótce dołączyli do nich repatrianci z Białorusi
i Ukrainy. Początkowo nabożeństwa odbywały się w prywatnym mieszkaniu. Kiedy jednak w
1947 roku, w związku z akcją "Wisła", przymusowo przesiedlono z innych części Polski do
Kętrzyna kilkaset osób wyznania prawosławnego, władze Kętrzyna przekazały im budynek
sakralny, w którym nabożeństwa są odprawiane do dzisiaj. Obecnie parafia liczy ok. 300 osób
z Kętrzyna i okolic11.

1.2.5. Parafia Kościoła grekokatolickiego
Parafia powstała 30 grudnia 1989 roku za sprawą Ojców Bazylianów. Początkowo
nabożeństwa były odprawiane gościnnie w kościele ewangelickim. Od 1997 roku odbywają
się w nowo wybudowanej cerkwi. Kościół swą posługą obejmuje 800 osób. Proboszczem jest
o. Igor Harasim12.

1.2.6. Zbór Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej
Kętrzyńska wspólnota wyodrębniła się ze struktur zboru ZKE w latach 70. ubiegłego
wieku. Przez wiele lat grupa wierzących spotykała się w prywatnym mieszkaniu.
Samodzielny zbór tej konfesji został zarejestrowany w 1986 roku13. Od kilku lat spotkania
odbywają się w kaplicy należącej do Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, który
zawiesił działalność.
Pastorem zboru Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej jest Mirosław Kruba.

11

http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Parafia_prawosławna_pw._Narodzenia_Najświętszej_Maryi_

Panny_w_Kętrzynie#Duchowni_parafii, dostęp 01.06.2018 r.
12

http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Parafia_greckokatolicka_pw._Świętego_Bazylego_Wielkiego

_w_Kętrzynie, dostęp 01.06.2018 r.
13

A. Seweryn, Historia Kościoła Baptystycznego…, s. 37.
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1.2.7. Świadkowie Jehowy
Pierwsi świadkowie Jehowy przybyli do Kętrzyna w 1946 roku. Przez wiele lat
działalność tej organizacji była nielegalna. Członkowie wspólnoty spotykali się w domach14.
Gdy 12 maja 1989 r. świadkowie Jehowy zostali uznani przez państwo polskie za
pełnoprawny związek wyznaniowy, zbór rozpoczął oficjalną działalność. W 1991 roku
wybudowano w Kętrzynie salę królestwa. Na terenie powiatu działają dwa zbory KętrzynWschód i Kętrzyn-Zachód15.

Podsumowanie
Polacy zamieszkiwali w Kętrzynie już od czasów reformacji, była to głównie
emigracja z Mazowsza. Szukając azylu, pojawili się tu bracia polscy, czyli arianie 16. Obok
nich żyli Austriacy z Salzburga, menonici i hugenoci z Holandii i Francji oraz żydzi 17. Do
dzisiaj jedną z charakterystycznych cech miasta jest mozaika wyznaniowa. W Kętrzynie żyją
chrześcijanie o różnych tradycjach kościelnych, zasadach wiary i sposobie praktykowania
pobożności.

14
15

Tamże, s. 37.
http://pl.swiadkowiejehowy.wikia.com/wiki_Świadkowie_Jehowy_w_powiecie_kętrzyńskim, dostęp

02.06.2018 r.
16

Ks. P. Hause, Ewangelicy…, s.7.

17

Z. Licharewa, Kętrzyn. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1962, s. 45.
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Rozdział 2
Działalność zboru w ramach KChWE (1945-1953)

Pierwsi zielonoświątkowcy pojawili się na terenach Polski około 1904 roku i od
początku chrześcijanie tego nurtu nie spotykali się z sympatią władz i nie będąc przez nie
uznawani. Ich pierwsze zjazdy (np. w Krzemieńcu w 1926 r.) były rozwiązywane przez
policję. Spotkania „sekt”, jak je nazywano, były kontrolowane i ograniczane18.
Sytuacja zielonoświątkowców w czasie II wojny światowej, zarówno pod zarządem
władz radzieckich jak i niemieckich, nie była szczególnie trudna. Władze okupacyjne
traktowały wyznania ewangeliczne stosunkowo łagodnie. Zielonoświątkowcom kazano
jedynie zrezygnować z niektórych sposobów praktykowania pobożności, takich jak np.
mówienie językami19.
Pierwsi wierzący związani z nurtem zielonoświątkowym pojawili się w Kętrzynie
krótko po zakończeniu II wojny światowej.

2.1. Powstanie i rozwój społeczności zielonoświątkowej
15 lipca 1945 r. do miasta przeprowadziła się rodzina zielonoświątkowców Maksymowiczowie20. Mimo że miały już miejsce spotkania ewangelicznie wierzących
chrześcijan - baptystów, Teodor Maksymowicz dążył do założenia zboru chrześcijan wiary
ewangelicznej.
We wrześniu 1945 roku do Kętrzyna przybył przełożony zboru Kościoła
Chrystusowego w Olsztynie, Jerzy Sacewicz i na drzwiach kaplicy przy ulicy Zjazdowej,
należącej do baptystów, zostawił swój adres kontaktowy. W ten sposób nawiązała się jego
współpraca z Teodorem Maksymowiczem. Pierwsze spotkanie zboru miało miejsce
18

H.R. Tomaszewski, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny 1947-1987, Warszawa 2009, s. 47.

19

J. Mironczuk, Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie w XX wieku, Warszawa 2015, s. 126-128.

20

IPN, sygn. 01283/1531/J, s. 772, pismo P.U.B.P. w Kętrzynie z 12.03.1948 r. do Naczelnika Wydz. I-go

Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, E. Czajko, Brat Teodor Maksymowicz, „Chrześcijanin”
1972, nr 8, s. 24.
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w mieszkaniu Maksymowiczów przy ulicy Poznańskiej 4. Było to zebranie członkowskie
prowadzone przez Jerzego Sacewicza. Teodor Maksymowicz został wybrany na przełożonego
nowo powstałego zboru, który składał się z baptystów, wyznawców Kościoła Chrystusowego
oraz Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej21.
Z zeznań Maksymowicza z przesłuchania w czasie aresztowania duchownych CHWE
z 27 września 1950 r. dowiadujemy się, że pod naciskiem przywódców Kościoła ChWE Czerskiego i Januszewicza był zmuszony odejść od baptystów i rozpocząć samodzielną
pracę22. To wyznanie wyjaśnia, dlaczego 17 listopada 1945 r. został założony w Kętrzynie
zbór KChWE, mimo że zbór baptystów funkcjonował już od paru miesięcy i po przyjeździe
do Kętrzyna Maksymowicz z pewnością trafił pierwotnie do tej właśnie grupy wyznaniowej.
Maksymowicz
współwyznawców:

wkrótce
repatriantów,

rozpoczął

intensywne

przesiedleńców

i

poszukiwania

autochtonów

w

wierzących
okolicznych

miejscowościach. Przy współudziale Tomasza Palucha, F. Kowalskiego, Jana Marczuka
i innych zaczęto organizować zbory w Szczytnie, Kandytach, Olsztynku, Biskupcu,
Węgorzewie, Liwie i Ostródzie 23.
Pierwsze nabożeństwo wierzących utożsamiających się z nurtem zielonoświątkowym
odbyło się w grudniu 1945 r. w kaplicy baptystów przy ulicy Zjazdowej 24. Pastor
Maksymowicz pozostawał w ścisłej współpracy z pastorem baptystów. Organizowano
wspólne chrzty, nabożeństwa, posiłki, razem przyjmowano gości.
Już w kolejnym roku, dokładnie 12 września 1946 r., przełożeni zboru złożyli do
Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Kętrzynie wniosek o przekazanie nieruchomości
położonych przy ulicy Powstańców Warszawy 33 i 33a, które wcześniej były własnością

21

IPN, sygn. 1283/1541, Protokół przesłuchania podejrzanego (Teodora Maksymowicza) z 27.09.1950 r.,

przesłuchanie przeprowadził Tomasz Wawrzyniewicz – oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego.
22

IPN, sygn. 1283/1541, Protokół przesłuchania podejrzanego (Teodora Maksymowicza) z 27.09.1950 r.,

przesłuchanie przeprowadził Tomasz Wawrzyniewicz – oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego.
23

E. Czajko, Brat Teodor Maksymowicz, „Chrześcijanin” 1972, nr 8, s. 23-24.

24

Archiwum Zboru Zielonoświątkowego w Kętrzynie (dalej AZZK), odręczna notatka W. Plewińskiego. Brak

daty.
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Kościoła Nowoapostolskiego25. Składały się na nie: murowany dom modlitwy o powierzchni
166 m², dom mieszkalny, zabudowania gospodarcze oraz działka o powierzchni 166 m².
Nieruchomości były częściowo uszkodzone w wyniku działań wojennych. Wspomniany
urząd nie znalazł przeszkód natury prawnej ani formalnej i chcąc zabezpieczyć je przed dalszą
dewastacją, przekazał je w tymczasowe powiernictwo Kościołowi w Kętrzynie26. Tak więc, w
rok po pierwszym zebraniu organizacyjnym, zbór posiadał już własną kaplicę. Jej stan
techniczny stale budził zaniepokojenie członków i przełożonych zboru. Prace remontowe
trwały nieustannie do roku 1970, kiedy to kaplica pod naporem śniegu zawaliła się.
Zbór KChWE w Kętrzynie w 1948 r. składał się głównie z Mazurów, częściowo też z
ludności polskiej przybyłej zza Buga, jak i z Polski centralnej. Na terenie powiatu było 250 280 wyznawców27. Nabożeństwa odbywały się również w dwóch placówkach zboru:
w majątku Ottoswalde (dziś Staniewo) dla kilku rodzin ukraińskich oraz w kościele
w Bezławkach, w których uczestniczyli również licznie ewangelicy. Pomocą służył Emil
25

Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Ministerstwo Ziem Odzyskanych (dalej MZO) sygn. 2112, 516t,

Podanie przełożonych Zboru Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Kętrzynie, Marczuka Jana i Maksymowicza
Teodora do Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Kętrzynie z 12.09.1946 r. Podpisy nieczytelne. AAN, MZO
sygn. 2112, 516t, odpis pisma Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce nr 67, do Wydziału
Społeczno-Politycznego w Olsztynie z 13.11.1946 r. Pismo podpisali Prezes Kościoła Ch.W.E. w Polsce ks.
Biskup J. Czerski i Sekretarz Kościoła Ch.W.E. w Polsce ks. pastor F. Januszewicz.
26

AAN, MZO, sygn. 2112, 516t, Pismo Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Olsztynie nr 2891/IV/12378/46

do Ministerstwa Ziem Odzyskanych Departament Likwidacyjny z 19.10.1946 r. Pismo podpisał Dyrektor
M. Mielczarek.
27

IPN, sygn. 01283/1531/J, s. 768, pismo P.U.B.P. w Kętrzynie nr GA 311/48. z 12.02.1948 r. do Naczelnika

Wydz. I-go Wojew. Urzędu Bezp. Publicznego w Olsztynie, meldunek o wszczęciu sprawy. Melduję, iż
1.II.1948.r. przystąpiono do rozpracowania sprawy przeciwko Maksymowiczowi Teodorowi przewod. Sekty
Baptystów na pow. Kętrzyn, […] Donoszę, że sekta Baptystów na terenie pow. Kętrzyn liczy obecnie 280 osób,
zebrania ich odbywają się co tydzień w domu przy ul. Poznańskiej[…].

Pismo podpisał Szef P.U.B.P.

w Kętrzynie por. Z. Królikowski.
IPN, sygn. 01283/1531/J, s. 778-779, notatka służbowa z 25.04.1948 r. Dane o: Sekta Kościoła Chrześcijan
Wiary Ewangelicznej została odcięta z ogólnego raportu odnośnego sekt z Kętrzyna Nr.G.A.549/48 z
dn.20.III.48.r. Za godność funkcjonariusz ref. W.I-S.II – Łęcki: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
powstał na terenie naszego pow. w 1945r., zorganizowany przez Maksymowicza Teodora […] Rekrutuje się to
wyznanie przeważnie z Mazurów, częściowo również z ludności polskiej przybyłej z za Buga jak i z Polski
centralnej, sekta liczy obecnie na terenie naszego powiatu 250 wyznawców; AAN, MZO, sygn. 2112, 516t, odpis
pisma Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce, nr 67, z 13.11.1946 r. do Wydziału SpołecznoPolitycznego w Olsztynie. Pismo podpisali Prezes Kościoła Ch.W.E. w Polsce ks. Biskup J. Czerski i Sekretarz
Kościoła Ch. W. E. w Polsce ks. pastor F. Januszewicz

15

Beker, nawrócony członek partii komunistycznej, który tłumaczył kazania na język
niemiecki28.
Przełożonym wyłącznym zboru w 1948 roku był Teodor Maksymowicz. Jego
pomocnikiem był Wiktor Lisienko, zamieszkały przy ulicy Poznańskiej 2. Zbór był
finansowany przez Kościoły z Ameryki, Anglii i Szwecji. Ich przedstawiciele przekazywali
zborowi również broszury, odzież i żywność, które dzielono między wyznawców29.
Warto tu wspomnieć o pewnym nieprzyjemnym wydarzeniu: na podstawie donosu
z dnia 17 marca 1948 r., sporządzonego przez jednego z członków zboru, oskarżono pastora
Maksymowicza o niemoralność i zawieszono w czynnościach kaznodziejskich. Jednak zarząd
Kościoła, na posiedzeniu 13 sierpnia 1948 r., po zbadaniu sprawy, uniewinnił oskarżonego30.
Kilka dni później, 16 sierpnia 1948 r., miała miejsce doniosła i ważna dla Zboru
uroczystość. Odbyło się nabożeństwo połączone z chrztem wiary. Brało w nim udział około
150 osób, w tym goście z Polski i ze Stanów Zjednoczonych. Wyznawcy wyszli z kaplicy
konduktem nad jezioro miejskie. Na miejscu zebrało się około 500 osób, by obserwować
niecodzienne wydarzenie. Chrzest przyjęło 9 osób. Kazanie wygłosił kaznodzieja z Hajnówki.
Modlono się o powodzenie dla nowego rządu, dziękując Bogu za wolność wyznania
i błogosławiono prezydenta. Grupa udała się następnie do kaplicy przy ul. Powstańców, gdzie
odbyła się Wieczerza Pańska. Nabożeństwo skończyło się około godziny 15.00, a już o 17.00
zaczęło się kolejne, tym razem dla młodzieży, na którym kazanie wygłosił po rosyjsku
kaznodzieja z Ameryki31.

28

IPN, sygn. 01283/1531/J, s. 803, Doniesienie agenta ”Ostrego” do spr. AG nr 69/47 z 23.09.1948 r., przyjął

funkcjonariusz Ref. P.U.B.P. w Kętrzynie Karbownik Wacław; IPN, sygn. BU 01283/1531/J, s. 806, Raport z
pracy w P.U.B.P. Kętrzyn, 16.10.1948 r. Charakterystyka Bekiera Emila [pisownia oryginalna], IPN, sygn.
01283/1531/J, s. 907, Notatka służbowa, Kętrzyn z 13.06.1949 r.
29

IPN, sygn. 01283/1531/J, s. 778-779, notatka służbowa z 25.04.1948 r. Dane o: Sekta Kościoła Chrześcijan

Wiary Ewangelicznej została odcięta z ogólnego raportu odnośnego sekt z Kętrzyna Nr.G.A.549/48 z dn. 2 III
48.r. Za godność ref. W.I-S.II – Łęcki.
30

IPN, sygn. 01283/1531/J, s. 811, doniesienie nr 4541/48, Olsztyn dnia 25.11.1948 r. Treść pisma Kościoła

Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce, Łódź ul. Żwirki 4, nr 295, z 15.11.1948 r. Do drogiego Brata w
Panu Teodora Maksymowicza. Donos sporządziła „Marysia”.
31

IPN, sygn. 01283/1531/J, s. 798-799, Raport Specjalny P.U.B.P. w Kętrzynie nr G.A. 2038/48 z 16.08.1948 r.

Do Naczelnika Wydziału I-go Wojew. Urzędu Bezp. Publicznego w Olsztynie. Raport sporządził funkcjonariusz
Ref. I-go w P.U.B.P. w Kętrzynie Karbownik Wacław.
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W 1948 roku, oprócz Teodora Maksymowicza, kaznodziejami zboru byli:


Tomasz Paluch, były kaznodzieja zboru baptystów,



Jan Marczuk, lat 50, buchalter pracujący w Zarządzie Miejskim - przybył z Polesia,



Łysienko, lat 30, fryzjer z Korsz, również z Polesia,



Kowalski, lat 60. Mazur, gospodarz małorolny z Kętrzyna32.

Ważnym wydarzeniem w historii Zboru w Kętrzynie było wydanie w 1948 r. Zasad Wiary
Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce. Publikacja ta jest o tyle istotna, że
w okresie powojennym nie było w Polsce zbyt wiele literatury ewangelicznej. Z powodu
dotkliwego jej braku Maksymowicz postanowił przetłumaczyć z języka rosyjskiego i wydać
powyższą pozycję. Stwierdził, że treść dotyczy wszystkich wierzących w Polsce, ponieważ
zasady te są oparte jedynie na Piśmie Świętym, a celem autorów nie jest:
dążenie do odosobnienia od innych wierzących, lecz na odwrót, dążymy do jedności ze wszystkimi
tymi, którzy bojują za tąż samą wiarę Ewangeliczną33.

Pozycja ma 24 strony. Tytuły noszą nazwy:
O Bogu i Świętej Trójcy, O narodzeniu, życiu, śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu
Jezusa Chrystusa, O Piśmie Świętym, jako jedynym drogowskazie w sprawie zbawienia,
O Bogu stwórcy, O opatrzności Bożej, O grzechu człowieka, O pierworodnym grzechu,
O grzechu w ogóle, O grzechu po nawróceniu, O odkupieniu rodzaju ludzkiego, O tym jak
człowiek przyjmuje zbawienie, wykonane przez Jezusa Chrystusa, O przeznaczeniu i tak
zwanym „wiecznym zabezpieczeniu”, O chrzcie Duchem Świętym, O kościele, O służebnicy
Kościoła miejscowego, O chrzcie i wieczerzy Pańskiej, O naszym stosunku do władzy
państwowej, O rodzinie, O powtórnym Przyjściu Pańskim, O stanie sprawiedliwych
i niewierzących w przyszłym życiu, i O uzdrowieniu34.

32
33

IPN, sygn. 01283/1531/J, s. 917, doniesienie nr 259 z 31.08.1949 r., podaje: „Młot”, przyjął: Łęcki K.
Zasady Wiary Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce, Wydawnictwo Religijne Kościoła

Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce, Kętrzyn na Mazurach, 1948 r.
34

Tamże, s.3.
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Już w powyższej publikacji zapowiedziano pojawienie się kolejnej - śpiewnika Chwalebna
Pieśń35.
W 1949 r. zbór otrzymał z Misji Wschodnio-Europejskiej 80 tys. zł na wydanie 5 000
egzemplarzy wspomnianego wyżej śpiewnika. Było w nim zawartych 512 pieśni, które
zostały zebrane z najlepszych i różnych śpiewników polskich, najwięcej używanych w
Zborach36. Przygotowania do wydania trwały już w 1948 r. Śpiewniki wydrukowała
Drukarnia Państwowa w Olsztynie37. Zostały bardzo dobrze przyjęte przez większość
Kościołów38. Należy zaznaczyć, że w okresie powojennym były to jedyne publikacje
zielonoświątkowe39.
Zbór od samego początku był bardzo zaangażowany misyjnie, ponieważ
ewangelizacja była szczególnie ważną kwestią w życiu Teodora Maksymowicza, co w efekcie
skutkowało powstaniem wielu nowych zborów na Mazurach po 1953 roku, o czym będzie
szerzej w kolejnym rozdziale. W dniach od 15 do 22 maja 1949 roku w Kętrzynie odbyły się
Dni Ewangelizacji. Maksymowicz zaprosił kaznodzieję Józefa Ostaszewskiego ze Szczytna.
Spodziewano się przybycia wielu gości, w tym z zagranicy40.
Należy odnotować smutny fakt, że od 1950 roku zbór przestał się rozwijać liczebnie.
W przeciwieństwie do wcześniejszych lat nie przybywało nowych członków wspólnoty. Na
nabożeństwie modlitewnym z okazji Świąt Wielkanocnych było już tylko 35 osób, nie licząc
gości. Było to najprawdopodobniej związane z nasileniem się prześladowań ze strony
ówczesnych władz, a szczególnie z aresztowaniem pastora Maksymowicza.

35

Tamże.

36

Chwalebna Pieśń, Wydawnictwo Religijne Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce, Kętrzyn na

Mazurach, 1948 r.
37

IPN, sygn. 01283/1541, s. 153, Protokół z przesłuchania podejrzanego (Teodora Maksymowicza), Warszawa,

z 10.11.1950 r. Przesłuchanie prowadził ppor. Okończyk Feliks – oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego w Warszawie.
38

E. Czajko, Brat Teodor Maksymowicz, „Chrześcijanin”1972, nr 8, s. 23-24.

39

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teodor_Maksymowicz, dostęp 06.06.2018 r.

40

IPN, sygn. 01283/1531/J, s. 905, odpis doniesienia nr 500.490., Olsztyn, dnia 17.05.1949 r. Donos sporządziła

„Marysia”.
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Tab.1. Skład Rady Zboru w Kętrzynie w 1949 r.
Przewodniczący

Teodor Maksymowicz

Zastępca i kasjer

Jan Marczuk

Członkowie Rady

Tomasz Paluch, Stanisław Kucharczyk, Adam Wiśniewski

Źródło: IPN, sygn. 01283/1531/J, s.1088-1089, życiorys Teodora Maksymowicza z 10.11.1949 r.

2.2. Represje władz
Po wojnie kraj był bardzo zniszczony i sytuacja materialna obywateli była bardzo
trudna. Polska bardzo potrzebowała pomocy materialnej i charytatywnej ze strony Zachodu.
Władze administracyjne zdawały sobie z tego sprawę i były zadowolone z darów
napływających z krajów protestanckich. Innego zdania były władze polityczne – obawiały się
wpływów zachodnich i dywersji41. Walczyły więc z przybywającymi z Zachodu gośćmi
wszelkimi sposobami.
W 1947 roku zmieniła się polityka wyznaniowa państwa i presja na Kościół stała się
jeszcze silniejsza. Zahamowano proces legalizacji związków wyznaniowych, zwiększono
ingerencję w sprawy Kościołów. Wyjazdy za granicę i przyjazdy gości zostały mocno
ograniczone. Generalnie zastosowano totalny nadzór42.
20 września 1947 roku Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie
polecił

założyć

prezbiterowi

Teodorowi

Maksymowiczowi

teczkę

agenturalnego

rozpracowania43. Władze posądzały go również o współpracę z Niemcami podczas
okupacji44.

41

H. R. Tomaszewski, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny…, s. 47

42

H.R. Tomaszewski, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny…, s. 48-50.

43

IPN, sygn. 01283/1531/J, s. 767, Pismo Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie nr

D.909/47, z 15.12.1947 r. (ściśle tajne) do Pow. Urzędu Bezp. Publicznego w Kętrzynie /Ref. I-szy./: Dnia
20.IX.47r za Nr D-909- wysłaliśmy do Was pismo polecające założyć na ob. Maksymowicza Teodora, teczkę
agenturalnego rozpracowania […]. Naczelnik Wydziału I-go.
44

J. Mironczuk, Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947-1989)

Warszawa 2006, s. 45.
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W nocy z 19 na 20 września 1950 r. aresztowano w całym kraju 199 duchownych
i aktywnych wiernych. Celem było maksymalne utrudnienie protestantom możliwości
działania45. W gronie aresztowanych znalazł się również pastor z Kętrzyna – Teodor
Maksymowicz. Został uznany za szczególnie aktywnego wroga władzy ludowej. Zarzucono
mu: prowadzenie kampanii antyradzieckiej, krytykę władzy ludowej, krytykę spółdzielni
produkcyjnych, nielegalne posiadanie zakazanych broszur. Został skazany na dwa lata obozu
pracy46.
Z informacji przekazanej przez jednego z informatorów podczas przesłuchania
wynika, że gdy Maksymowicz przebywał w więzieniu, jego dom był dwukrotnie
przeszukiwany. Za pierwszym razem nie znaleziono żadnych ważnych dokumentów.
W czasie między rewizjami żona Maksymowicza spaliła wszystkie materiały, które mogły
być obciążające. Tak, więc podczas drugiego przeszukania, które odbyło się po trzech dniach,
również nic nie znaleziono47. Władze miały już jednak zgromadzonych wiele „dowodów”
jego nielojalności. Obciążały go: bliskie kontakty z Zachodem – z osobami ze Szwecji, Anglii
i Ameryki. Kontakty ze Szwedką Anderson i duże kwoty pieniężne przez nią dostarczane,
świadczyły, ich zdaniem, o finansowaniu sekty. Dowodem obciążającym go było również
finansowe utrzymanie przez Misję Wschodnio-Europejską oraz dary materialne i literatura
otrzymywana z Zachodu. Paczki przychodziły regularnie i wielkość niektórych z nich
szacowano nawet na 500 kg48. W notatkach służbowych służb bezpieczeństwa Maksymowicz
opisywany był jako unikający wypowiedzi politycznych. Nie udowodniono mu, by krytykował
współczesny mu ustrój49.
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Ostatecznie Maksymowicz wyszedł na wolność po dwóch latach i siedmiu miesiącach.
Po opuszczeniu więzienia nie odzyskał zaufania władz, które zarzucały mu negatywną
postawę podczas wyborów do Rad Narodowych50.
W okresie od 1951 r. do około 1953 r., gdy Teodor Maksymowicz przebywał w
więzieniu, opiekę duszpasterską nad zborem sprawował Tomasz Paluch, który w sierpniu
1949 r. oficjalnie przystąpił do Zboru Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Kętrzynie.
Natomiast kaznodzieją zboru był nieformalnie od 1948 r.51 W doniesieniu agenturalnym
czytamy:
Jesienią 48 r. Paluch (stary) odstąpił od Wojciechowskiego (sekta baptystów) nastąpiło to
prawdopodobnie na tle iż Paluch chciał ażeby Wojciechowski go mianował przewodniczącym
na pow. Kętrzyn sek. Baptystów, Wojciechowski się nie zgodził i sam przyjeżdża na
odprawianie modłów itp. Po drugie Paluch był na posiedzeniach w zborze w sierpniu 1948r.
gdy byli PEISTI (emigrant rosyjski zam. w USA) i PETERSON (jest to Szwed względnie
Amerykanin) i jak później Paluch mówił przekonali oni go do słuszności zasad wyznaniowych
Zielonoświątkowców i dlatego do nich przystąpił i został w sekcie Zielonoświątkowców
kaznodzieją52 [pisownia oryginalna – A.J.].

Podsumowanie
Pierwsi zielonoświątkowcy pojawili się w Kętrzynie tuż po zakończeniu II wojny
światowej i bardzo szybko założyli własny zbór, który rok później otrzymał własną kaplicę.
Głównym przywódcą tego ruchu był Teodor Maksymowicz. Był to człowiek bardzo aktywny
i zaangażowany w pracę kościelną nie tylko w swoim mieście. Wywierał wpływ na okoliczne
miejscowości, zakładając wiele zborów. Jako jedyny w Polsce, w szczególnie trudnym
okresie powojennym, wydał dwie publikacje zielonoświątkowe: Zasady wiary Kościoła
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Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce i śpiewnik Chwalebna Pieśń. W związku ze swoją
działalnością oraz ze swoimi rozległymi kontaktami z Zachodem ucierpiał wiele ze strony
ówczesnych władz, spędzając kilka lat w więzieniu.
Zbór w Kętrzynie słynął z gościnności. Jego doroczną tradycją było świętowanie
rocznicy powstania zboru, na którą przybywało wielu gości z Polski.
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Rozdział 3
Działalność zboru w ramach ZKE (1953-1987)
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny (ZKE) istniał od 1947 roku. Był to związek
wyznaniowy o charakterze federacji, skupiający wspólnoty protestanckie. Podstawową
jednostką organizacyjną był zbór, który posiadał szeroką autonomię. Nad zborami czuwali
prezbiterzy okręgowi. Najwyższą władzą Kościoła był synod, złożony z delegatów zborów.
Na początku należały do ZKE trzy Kościoły, a w 1953 roku do związku pod przymusem ze
strony rządu dołączył również KChWE.
Teodor Maksymowicz był gorącym zwolennikiem wstąpienia zielonoświątkowców w
struktury ZKE. Zawsze zależało mu na współpracy z bratnimi Kościołami 53. Jako wiceprezes
Kościoła, z upoważnienia zarządu, brał udział w Zjeździe w Ustroniu, gdzie powołano ZKE
i po powrocie naciskał na to, by KChWE również stał się jego częścią. Nie udało mu się
jednak przekonać prezesa i skarbnika Kościoła54. Sytuacja zmieniła się dopiero po sześciu
latach. KChWE dołączył do wymienionych struktur. Przez znaczną część istnienia ZKE,
Maksymowicz zasiadał w jego zarządzie i pełnił tam znaczące funkcje, jednocześnie
wykonując obowiązki przełożonego Zboru w Kętrzynie (do 1966 r.) oraz prezbitera okręgu
olsztyńskiego.

3.1. Okres wielu zmian i niepokojów (1953-1979)
Zbór w Kętrzynie miał w zwyczaju corocznie uroczyście świętować rocznicę otwarcia
kaplicy w 1946 roku przy ulicy Powstańców Warszawy 33, która zbiegała się w czasie
z rocznicą pierwszego zebrania Zboru w listopadzie 1945 r. Z relacji w czasopiśmie
„Chrześcijanin”, wydawanym regularnie przez chrześcijan ewangelicznych, dowiadujemy się,
że w dniach 16-17 listopada 1957 r. zbór świętował dwunastą rocznicę pracy duchowej na
Mazurach:
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Już w sobotę, 16 listopada, zaczęli się zjeżdżać do Kętrzyna goście z różnych stron kraju. Na
zaproszenie przyjechało wielu pracowników Ewangelii, aby służyć Słowem Bożym, i wziąć
udział w społecznej modlitwie i uroczystości dwunastolecia pracy w Imieniu Pańskim na
Mazurach i Warmii. Gościnny dom Brata Maksymowicza przyjął wielu przyjezdnych pod swój
dach. Należy zaznaczyć, iż Brat Maksymowicz pracuje dla Ewangelii na Mazurach i Warmii
od roku 1945 i jest przełożonym Zboru w Kętrzynie oraz prezbiterem okręgowym.
W miłej kaplicy Zboru kętrzyńskiego niedzielne poranne nabożeństwo rozpoczął Brat
Maksymowicz Słowem Bożym z 1 Mojż. 32,10 mówiącym o błogosławionym życiu Jakuba, o
którym także czytaliśmy świadectwo: „...tylko o lasce moje] przeszedłem ten Jordan, a teraz
mam dwa hufce." Porównał Brat i naszą pracę na Mazurach i Warmii do ówczesnej sytuacji i
świadectwa Jakubowego. […]Po modlitwie usługiwali Słowem Bożym kolejno Bracia: J.
Ostaszewski, S. Waszkiewicz, J. Mrózek jr., J. Mrózek sen. i S. Krakiewicz. W czasie
nabożeństwa usługiwały śpiewem dwa chóry: olsztyński i miejscowy.[…] Po nabożeństwie, na
zaproszenie Braci i Sióstr Zboru kętrzyńskiego, wszyscy goście udali się do domu Braterstwa
Maksymowiczów, gdzie czekał już przygotowany posiłek. Po posileniu ciała i krótkim
odpoczynku, ponownie wszyscy zebrali się w kaplicy o godz. 18, na nabożeństwo wieczorne.
Było to nabożeństwo, na którym usługiwała młodzież. Miało ono bogaty, urozmaicony
program; obfitowało zaś, co najważniejsze w Słowo Boże tak, że wszyscy słuchający znaleźli
dla siebie pokarm.— Odjeżdżaliśmy z Kętrzyna z sercami wdzięcznymi Bogu za Jego wielką
miłość okazaną w Jezusie Chrystusie, przez Którego zasługi mamy i żywot wieczny i miłą
rodzinę Bożą na całym obliczu ziemi, a i też na Mazurach i Warmii55.

We wrześniu 1958 r. miała miejsce kolejna szczególnie radosna uroczystość – chrzest
czerech młodych osób, w tym syna przełożonego zboru, Teodora Maksymowicza – Izaaka.
Nabożeństwo odbyło się gościnnie w kaplicy baptystów, która dawniej, w okresie
przedwojennym, była synagogą żydowską. Chrzczono w mykwie, która spełniała rolę
baptysterium56.
20 listopada 1961 r. zbór, swoim dorocznym zwyczajem, obchodził 15-lecie pracy
duchowej na Warmii i Mazurach. Nabożeństwo poprowadził Teodor Maksymowicz, kazania
wygłosili: Józef Ostaszewski, Bolesław Winnik i Edward Wieczerzycki57. 8 listopada 1964
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roku świętowano uroczyście 19-lecie przy udziale wielu zaproszonych gości z Ostródy,
Kandyt, Olsztyna, Węgorzewa, Warszawy i Krakowa. W nabożeństwie uczestniczyli również
członkowie bratniego zboru baptystów. Głosili kolejno: Kazimierz Chojnacki z Ostródy,
Z. Głębocki z Kandyt, Franciszek Burak z Olsztyna, Władysław Sosulski z Krakowa, Jan
Paluch z Brwinowa, Teodor Maksymowicz58. „Chrześcijanin” w jednej z relacji tak to
opisuje:
W przerwie między nabożeństwami miejscowi bracia i siostry wręcz rozchwytali przybyłych
gości, zabierając ich do swoich domów na posiłek, w czym Zbór kętrzyński może służyć za
wzór. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, iż często zdarza się, że wielu lubi słuchać
przemówień gości lub ich pieśni, ale samych gości i podzielenia się z nimi darami Bożymi, to
już raczej unika59.

Istnieją pewne przesłanki, że w I połowie lat 60. funkcję przełożonego zboru miał
pełnić Jan Włoch. Człowiek ten od 1949 r. był kaznodzieją w Kościele baptystycznym w
Kętrzynie (odpowiednik przełożonego zboru w ZKE), lecz został przez swój Zbór odsunięty
od tej służby w 1952 roku60. W 1954 r. przystąpił do zielonoświątkowców. Faktu pełnienia
przez Jana Włocha funkcji przełożonego nie potwierdzają żadne znane nam dokumenty
państwowe ani nie zachowała się na ten temat żadna notatka w archiwach kościelnych.
Jednak często w relacjach z uroczystości Zboru w Kętrzynie, które ukazywały się w
„Chrześcijaninie”, a także w protokołach z zebrań członkowskich figuruje jego nazwisko i
funkcja61.
W okresie, o którym mowa, zbór w Kętrzynie był najprężniej działającym zborem na
Mazurach. Podległy

mu

administracyjnie

placówki

w Węgorzewie62, Korszach63,

Kandytach64, Giżycku65 i Gołdapi66.
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Na początku lat 60. Teodor Maksymowicz przeprowadził się z rodziną do Brwinowa
koło Warszawy. Był w tym okresie bardzo aktywny w służbie kościelnej w zakresie
ogólnokrajowym, pełnił ważne funkcje w Prezydium Rady ZKE, a jednak nadal mocno
zaangażowany w życie Zboru w Kętrzynie był jego nieformalnym opiekunem. Jednocześnie
pełnił również funkcję prezbitera okręgowego województwa olsztyńskiego.
W styczniu 1966 roku funkcję przewodniczącego zboru objął, na mocy decyzji
zgromadzenia członków zboru, Józef Sikora67. Był to 25-letni absolwent Chrześcijańskiej

L.dz.Kt/45/68, z 27.04.1968 r. (prośba o zezwolenie utworzenia placówki ZKE w Korszach), Pismo ZKE Zbór
w Kętrzynie do Prezydium Rady ZKE w Warszawie (Al. Jerozolimskie 99/37) z 11.11.1967 r., sygn. NZW/20/67, podpisane przez Przełożonego Zboru J. Sikorę (prośba o zatwierdzenie utworzenia placówki ZKE w
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64

Do połowy lat siedemdziesiątych ub. wieku był to samodzielny zbór: AKZ, ZKE, Pismo Prezesa Rady ZKE

mgr St. Krakiewicza i vice-prezes P. Bajeńskiego do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie
Wydział do Spraw Wyznań, Warszawa, 24.09.1956 r., sygn. z. VIII/116/56, AKZ, ZKE, Rezolucja grupy
Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Kandytach (podpisana przez 9 osób) do Prezydium Rady ZKE
w Warszawie, Kandyty 05.06.1977 r. (rękopis z adnotacją z 30.06.1977 r. o pozytywnym rozpatrzeniu rezolucji
przez Prezydium, opatrzony sygnat. Wpływu L.dz. 1162/77); Pismo Przełożonego Zboru w Kętrzynie do
Prezydium ZKE w Warszawie z 16.06.77 r. (rękopis prośby o poparcie wiernych z Kandyt, z adnotacją E.
Czajko „zatwierdzam”) z 09.07.77 r.; Pismo Prezydium Rady ZKE w Warszawie do Urzędu Wojewódzkiego,
Wydziału do Spraw Wyznań w Olsztynie, z 04.07.1977 r., sygn. Kt/1258/77, podpisane przez Prezesa Rady
ZKE prezb. Konstantego Sacewicza (maszynopis pisma zawierającego prośbę o pozytywne rozpatrzenie
wniosku grupy wiernych z Kandyt).
65

AKZ, ZKE, Pismo Zboru w Kętrzynie do Prezydium ZKE w Warszawie, z 09.11.1983 r., podpisane przez

pastora Władysława Plewińskiego i sekretarza Białochleba Franciszka (prośba o rejestrację placówki ZKE w
Giżycku. Inicjały E.Cz.; Prezydium ZKE do Urzędu Wojewódzkiego Wydział do Spraw Wyznań w Suwałkach,
sygn. 504/83, z 15.12.1983 r., podpisane przez mgr. Edwarda Czajko, Prezesa Rady Kościoła (prośba o
wyrażenie zgody na utworzenie placówki ZKE w Giżycku); Pismo ZKE Zbór w Kętrzynie do Naczelnika Miasta
Giżycka, z 20.02.1984 r. (prośba o przydzielenie lokalu na siedzibę placówki ZKE w Giżycku).
66

AKZ, ZKE, Pismo Zboru w Kętrzynie do Prezbitera Naczelnego ZKE br. Edwarda Czajko, z 19.12.1985 r.,

podpisane przez – Rada Zborowa: Ancuta Anna (prośba o rejestrację placówki ZKE w Gołdapi, z odręczną
adnotacją o wyrażeniu zgody na powołanie na jej kierownika Lucjana Kowalewskiego, opatrzoną inicjałami
E.Cz.), Pismo Prezydium ZKE do Wydziału do Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach,
sygn.52/86, z 31.01.1986 r., podpisane przez mgr. Edwarda Czajko, Przewodniczącego Rady Kościoła
(zgłoszenie utworzenia placówki religijnej w Gołdapi, z prośbą o wyrażenie zgody na jego działalność).
67

AKZ, ZKE, Protokół zgromadzenia członkowskiego z 30.01.1966 r., podpisano: Teodor Maksymowicz, Józef

Sikora.

26

Akademii Teologicznej68. Na wspomnianym zebraniu, oprócz wyboru przełożonego, ustalono
także skład Rady Zborowej.
20 listopada 1966 roku przypadała kolejna rocznica powstania zboru. W gościnnie
użyczonej kaplicy zboru baptystów chrzest przyjęło 7 osób. Kazanie do nowych członków
zboru wygłosił Teodor Maksymowicz.
4 lutego 1968 r. odbyło się spotkanie członkowskie. Prowadził je prezbiter okręgowy
Teodor Maksymowicz. Wybrano nowy skład Rady Zboru.
Opiekunką szkółki niedzielnej mianowano Elżbietę Jakubowską, a do pomocy
przydzielono Z. Osieczko. Ustalono kierowników placówek: w Biskupcu - Józef Sikora
(odpowiedzialny także za pracę z młodzieżą), w Węgorzewie - E. Duchniak, w Korszach Roman Kunkiewicz69.
Tab. 2. Skład Rady Zboru ZKE w Kętrzynie (1966 i 1968)
1966

1968

Przełożony

Józef Sikora

Przewodniczący

Józef Sikora

Zastępca

Jan Włoch

Zastępca

Henryk Jakubowski

Skarbnik

Elżbieta Jakubowska

Skarbnik

Elżbieta Jakubowska

Członkowie

Jan

Sekretarz

Władysław Kucharczyk

Rady

Jakubowski
Członkowie

Roman

Rady

Pasławski

Marczuk,

Henryk

Kunkiewicz,

B.

Źródło: AKZ, ZKE, Protokół zgromadzenia członkowskiego z 30.01.1966 r., protokół zgromadzenia
członkowskiego z 30.01.1968 r.

68

APO, PWRN, WdSW, sygn. 444/4/114, k.96-98, Kwestionariusz dla osób piastujących duchowne stanowiska

kościelne, Olsztyn z 28.04.1966 r., Życiorys Józefa Sikory, Olsztyn z 28.04.1966 r., sporządził Józef Sikora.
Podpisał mgr Józef Sikora.
69

AKZ, ZKE, Protokół zgromadzenia członkowskiego z 30.01.1966 r., podpisano: Teodor Maksymowicz, Józef

Sikora.

27

Z postacią Józefa Sikory wiąże się wiele kontrowersji. Niespełna dwa lata po objęciu
urzędu w kętrzyńskim zborze postanowił zrezygnować z funkcji przewodniczącego,
tłumacząc swoją decyzję konfliktem z jedną z członkiń zboru. W dniu 18 grudnia 1967 r.
wysłał pismo w tej sprawie do Prezydium Rady Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego,
odsyłając jednocześnie legitymację duchownego70. Rezygnacja została przyjęta na
posiedzeniu Prezydium Rady Kościoła w dniu 19 stycznia 1968 r.71 Jednakże zanim to
nastąpiło, Józef Sikora już 5 stycznia tego samego roku wysłał do tejże rady kolejne pismo, w
którym poinformował, że konflikt został rozwiązany i nie widzi już przeszkód, co do tego, by
mógł znów stać się członkiem Kościoła. Prezydium Rady ZKE poinformowało go
w odpowiedzi, że jedynie zbór posiada kompetencje przyjmowania członków lokalnej
społeczności. Jednocześnie zaznaczono, iż: zgodnie z uchwałą Synodu Kościoła z roku 1958
osoba, która wystąpiła z Kościoła, nie może pełnić funkcji duchownych w ciągu 3 lat od
chwili ponownego przyjęcia do Kościoła72.
Niestety, nie był to koniec kontrowersji związanych z Józefem Sikorą. U schyłku lat 60.
ubiegłego wieku przez Polskę przetoczyła się fala nowej nauki zwanej branhmizmem.
Branhamiści odrzucali dogmat Trójcy, twierdząc, że chrzest w imieniu Ojca, Syna i Ducha
Świętego oznacza przyjęcie znamienia bestii. Dlatego uważali, że konieczny jest kolejny –
w imię Pana Jezusa. Zainteresował się tą nauką Józef Sikora, który przyjął taki właśnie
chrzest. Rozpowszechniał swoje tezy wśród młodzieży i potajemnie ochrzcił kilkanaście osób
w imieniu Jezusa73. Jego postępowaniem zaniepokoiła się Rada ZKE. Na posiedzeniu
Prezydium, w dniu 3 września 1969 r., podjęto uchwałę, że:
wszyscy ci, którzy zostali ochrzczeni po raz drugi, unieważniając poprzedni chrzest wodny, winni
pokutować i wyznać w swoich Zborach swój błąd, jeśli tego nie dokonają, Zbory takowych
wyłączą ze swej społeczności, dotyczy to także i tych, którzy chrzcili.74.
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W związku z tymi wydarzeniami, w zborze kętrzyńskim dnia 5 października 1969 r.
zostało zwołane zebranie członkowskie, na którym poruszono tę ważną kwestię.
Przewodniczył mu prezbiter okręgowy, Teodor Maksymowicz, który omówił wyczerpująco
sytuację. Nazwał zachowanie Sikory wobec Rady Kościoła skrytym, a relacje z nią określił
jako napiętą i złą. Sikora był wcześniej wzywany na posiedzenie Rady Kościoła ZKE
i napominany oraz zachęcany do zmiany stanowiska odnośnie swego nauczania:
Bracia z Prezydium bardzo starali się dopomóc mu wyjść ze ślepego zaułka usługując mu
szczerze i serdecznie75.

Bez powodzenia. Sikora stwierdził, że jest to dla niego sprawa intymna, osobista i nikogo ze
zborowników tego nie nauczał i nie nakłaniał do takiego postępowania. W protokole
z zebrania zapisano:
jeden z członków Zboru wyraził ubolewanie za odstępstwo Br. Sikory od Słowa Bożego i takie
postępowanie uważa, że Br. Sikora na własne żądanie swoim postępowaniem odłączył się,
„odciął” się od Zboru Kętrzyńskiego i wystąpił z naszej społeczności a przezto należy uważać
iż stosunek został członkowstwa za zerwany. […] członkowie Zboru uważają, iż z dniem
dzisiejszym społeczność duchowa Brata Sikory ze Zborem została zakończona i zerwana,
ponieważ zastała naruszona i unieważniona przez Br. Sikorę nauka Chrystusa Pana Mat.
28:19-20 i przestaje być Br. Sikora członkiem tutejszego Zboru [pisownia oryginalna – A.J.]76.

Jako że Józef Sikora był z wykszałcenia technikiem budowlanym, na wspomnianyn
zebraniu podjęto rónież decyzję, że jego praca w zborze ograniczy się do pomocy przy
remoncie kaplicy, jako szefa Komitetu Odbudowy77.

W tym trudnym dla zboru okresie, gdy nie było na miejscu pastora, ciężar służby
spoczywał na zastępcy byłego przełożonego - Henryku Jakubowskim. Oficjalnie przełożonym
zostawał w takiej sytuacji prezebiter okręgowy, w tym wypadku Maksymowicz78.
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Stan kaplicy przy ulicy Powstańców Warszawy od samego początku pozostawiał
wiele do życzenia i przez wszystkie lata zbór dokładał wszelkich starań, aby go poprawić.
Osłabienie konstrukcji budynku nastąpiło po wyburzeniu sąsiedniej kamienicy, która
przylegała do kaplicy i stanowiła oparcie dla południowej ściany. To spowodowało
zagrożenie rozejścia się ścian i zawalenia się konstrukcji. Z pisma do Prezydium Rady
Narodowej Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie wynika, że już od
kilku lat przeznaczane były na remont pieniądze z subwencji Funduszu Kościelnego.
Poproszono wspomniany urząd o ekspertyzę odnośnie stanu budynku 79. W sierpniu dokonano
jej i stwierdzono, że należy obiekt poddać remontowi. Ustalono termin ostateczny na 31 maja
1968 r. W razie niewykonania remontu budynek należałoby rozebrać80. 27 lipca 1968 r. Józef
Sikora poprosił Wydział Budownictwa, Urbanistyki i

Architektury w Kętrzynie

o przesunięcie terminu naprawy kaplicy na 30 listopada 1968 r. - do tego czasu chciał
naprawić zagrożoną ścianę, a na okres wiosenno-letni 1969 r. planował zakończenie remontu
całości obiektu. Poinformował, że odgruzowano strych i usunięto z niego stare meble i ławki
oraz zamknięto obiekt dla celów kultowych w części zagrożonej. Pieniędzy z Funduszu
Kościelnego zbór dotychczas na remont nie otrzymał81. 12 sierpnia 1968 r. Rada Zboru
w Kętrzynie poprosiła Prezydium ZKE o pożyczkę w wysokości 30 tys. zł na ten cel.
Zobowiązała się zwrócić ją do czerwca 1970 r.82 Pożyczki udzielono83.
15 października 1968 r. Józef Sikora w piśmie do Prezydium Rady poprosił o pilną
interwencję w Radzie Kościoła baptystów w sprawie możliwości korzystania z ich kaplicy.
W kaplicy zielonoświątkowców prowadzone były prace remontowe, które uniemożliwiały
odprawianie nabożeństw. Można z tego wyciągnąć wniosek, że naprawy były prowadzone,
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być może nawet na dużą skalę, co powodowało, że kaplica nie nadawała się do użytku 84. Zbór
miał plany dobudowania do tejże kaplicy salki z kuchnią na parterze budynku oraz
mieszkania na pierwszej kondygnacji dobudówki85.
Niestety, 10 lutego 1970 r., podczas bardzo obfitej w opady śniegu zimy, pod naporem
dużej jego ilości, budynek zborowy runął. Rozpadły się wszystkie ściany aż do poziomu
fundamentów osłabionych przez odkopanie ich od wewnątrz w ramach prowadzonego
remontu. Pozostała jedynie ściana frontowa obiektu86.
10 lutego 1970 r. Rada Zborowa wystosowała do Prezydium ZKE prośbę o pomoc
w zorganizowaniu od strony formalnej możliwości postawienia nowej kaplicy w tym samym
miejscu. Zbór wyraził chęć odbudowy budynku z materiałów rozbiórkowych i jednocześnie
wyraził swoją obawę, że plac i rumowisko może być sprzedane przez Radę Kościoła,
dołączając swą prośbę, by tak się nie stało87. 25 listopada 1970 r. otrzymano od Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie – Wydziału do Spraw Wyznań zezwolenie na
odbudowanie kaplicy w miejscu wyburzonego obiektu88, a 29 czerwca 1971 r. zbór przejął na
własność działkę przy ulicy Powstańców Warszawy89.
Tym, co umacniało Kościół w Kętrzynie podczas tych szczególnie trudnych w jego
historii lat, była sprawa budowy kaplicy zborowej oraz prężnie rozwijające się placówki
pozostające pod administracją zboru. Problemów różnej natury było wiele. Brak oficjalnego
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przełożonego, nieporozumienia i podziały między zborownikami90. Jeden z członków Rady
Zborowej, Jan Marczuk, wczesną wiosną 1970 r. napisał odręcznie list w formie skargi do
Krakiewicza, prezesa ZKE, zaniepokojony sytuacją w zborze91. Na odsiecz przybył 14 maja,
jak zawsze, Teodor Maksymowicz. Poinformował Zbór o działaniach podjętych w sprawie
odbudowy kaplicy. Jako najtrudniejszą przeszkodę wymienił zebranie finansów na ten cel.
Odczytał również skargę wysłaną przez Marczuka. Ten przeprosił publicznie, mówiąc, że
niesłusznie oskarżył, gdyż nie wiedział dokładnie sprawy. Maksymowicz poinformował
również, że Prezydium Kościoła ZKE przekazało 30 tys. zł na rzecz odbudowy92.
6 lipca 1970 r. w piśmie do redakcji „Chrześcijanina” Zbór informuje, że praca w
Kętrzynie nie leży ugorem. Zbór już przed trzema latami wybrał zastępcę przełożonego zboru
br. Jakubowskiego Henryka. List przedstawia go jako wiernego, pilnego, wytrwałego w czasie
burz, jako tego, który niesie ciężary przyjmowania gości i pomocy finansowej93.
Niespełna dwa lata później, 15 lutego 1972 r., powstała konieczność ustalenia na
nowo listy członków. Konflikty w zborze nasiliły się. Zwołano zebranie członkowskie, na
którym stwierdzono, że podczas pełnienia obowiązków przez przełożonego zboru Henryka
Jakubowskiego powstały nieporozumienia, które należy wyjaśnić. Przewdniczył Teodor
Maksymowicz, który przybył do Kętrzyna wraz ze studentem Akademii Teologicznej
Kazimierzem Krystoniem. Zebranie odbywało się w kaplicy baptystów, gdyż zbór nie
odbudował jeszcze swojej. Maksymowicz odczytał fragment z 2 Kor 12:14-21 i wyraził
życzenie, żeby data 15 lutego była dniem zakończenia nieporozumień w zborze. Głos zabrało
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12 osób, a postawiono następujące zarzuty: Jakubowski w kazaniach wymienia błędy braci
i sióstr oraz strofuje publicznie na nabożeństwach niedzielnych. Słyszą to również osoby ze
zboru baptystów. Podkreślono, że powinno się napomninać na osobności, a nie publicznie.
Dodano również, że kazania jego są przesiąknięte złośliwością. Następny zarzut to
blokowanie wszystkich informacji, jakie napływają do zboru. Jakubowski nie informował
o terminie Synodu, sam się na niego delegował, nie informował o zaproszeniach na zjazdy
i wspólne nabożeństwa.
Następnie poruszono sprawę Jana Marczuka, któremu zarzucono wprowadzenie rozdwojenia
w społeczności. Ten zaś wyjaśnił, że podjął się prowadzenia zboru na prośbę zborowników,
którzy nie mogli pogodzić się z Jakubowskim. Marczuk informował o tym Prezydium.
Zenobia Tasak przypomniała, że Marczuk został na pewien czas odsunięty od usługiwania ze
względu na pewne błędy w postępowaniu, po czym pokutował, otrzymał przebaczenie zboru
i został przywrócony do usługiwania. Maksymowicz zaproponował pojednanie, wzajemne
przebaczenie pomiędzy zborem a Jakubowskim. Ten jednak oświadczył, że nie chce
współpracować z takim narodem i nie chce współpracować z br. Maksymowiczem. Twierdził
też, że kontroli kasy zborowej może dokonać jedynie prezbiter okręgowy, więc Elżbieta
Jakubowska (żona Henryka) nie dostarczyła jej. Stąd powołano komisję do sprawdzenia
finansów.
Na
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przewodniczącego na okres przejściowy. Spotkanie zakończyło się pojednaniem między
braćmi i wzajemnymi przeprosinami. Nie dołączył się do nich Henryk Jakubowski,
stwierdzając, że nie poczuwa się do żadnej winy wobec zboru94.
Kazimierz Krystoń oficjalnie został p. o. przeodniczącego 3 kwietnia 1972 r. podczas
kolejnego zebrania członkowskiego. Powołano wtedy również komisję do spraw
oczyszczenia placu budowy, która miała się zająć sprzedażą cegieł i pustaków po zawalonej
kaplicy. Ustalono, że nabożeństwa poranne niedzielne będą u baptystów, a wieczorne
i środowe w prywatnych domach. Postanowiono przeprowadzić rozmowę z bratnim zborem
baptystów i poprosić o udostępnienie kaplicy do prowadzenia samodzielnych nabożeństw w
niedzielę rano i w środę wieczorem. Henryk Jakubowski uznał swoje błędy, pojednał się ze
Zborem i został wybrany na zastępcę p.o. przewodniczącego.
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o wystosowaniu wniosku do władz miasta o przydział mieszkania dla rodziny Kazimierza
Krystonia, który z żoną i dzieckiem, we wrześniu, po ukończeniu studiów, miał się
wprowadzić do Kętrzyna. Planowano zbudowanie kaplicy z mieszkaniem służbowym.
Przewidywany czas budowy określono na 2 do 3 lat.
Nie jest jasne, co stało się z Kazimierzem Krystoniem, ale oczywistym jest fakt, że
w 1973 roku nie było już nikogo, kto sprawowałby opiekę duszpasterską nad zborem na pełny
etat. Z listu czternastu członków zboru do Prezydium Rady ZKE dowiadujemy się, że do
służby został wydelegowany M. Rakoć z Łodzi. W liście Zbór określił swoją sytuację jako
zawiłą i trudną duchowo, podziękował za wydelegowanie brata, jednak jego wizyty raz
w miesiącu nie dawały, ich zdaniem, oczekiwanych rezultatów. Członkowie zboru napisali, że
cieszą się z jego pomocy, jednak nie wprowadza ona pozytywnych zmian. Jednocześnie
poinformowano, że spotkania w kaplicy baptystów nie są już możliwe. Powód nie został
podany. Poproszono o osobistą interwencję dwóch lub trzech braci z Prezydium95.
11 marca 1974 r. odbyło się upragnione spotkanie z przedstawicielami Prezydium
Kościoła: Sergiuszem Waszkiewiczem i Teodorem Maksymowiczem. W prywatnym
mieszkaniu w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego zebrało się 11 osób. Jak czytamy
w sprawozdaniu, był to trudny czas, brak pastora doskwierał ludziom: Nie ma w zborze
naszym prawdziwego przełożonego, który byłby ojcem i prawdziwym sługą Bożym96informowano Radę Kościoła ZKE. Zbór poprosił o pomoc w sprawie Henryka
Jakubowskiego, który jako rzekomo pełniący obowiązki przełożonego, karcił i jednocześnie
nie interesował się życiem członków zboru. W konsekwencji ludzie zaczęli uczęszczać do
baptystów i spotykać się w domu u rodziny Kucharczyków. Henryk Jakubowski nie stawił się
na wspomniane zebranie i upoważnił Józefę Tasak, by w jego imieniu wydała oświadczenie,
że kategorycznie wyrzekł się zboru i że nie chce z nim mieć nic wspólnego. Jednocześnie
próbował przystąpić do baptystów, lecz tam odrzucono jego prośbę. Elżbieta Jakubowska,
żona Henryka, zarządzała finansami i od 1969 r. nie przedstawiała sprawozdań finansowych,
choć Zbór tego się domagał. Zabronił jej tego mąż, twierdząc, że tylko prezbiter okręgowy ma
prawo do kontroli kasy. Na przełożonego przedstawiciele Prezydium Kościoła zaproponowali

95
96

AKZ, ZKE, List członków zboru do Prezydium Rady ZKE, z 05.12.1973 r., odręczne podpisy 14 osób.
AKZ, ZKE, List członków zboru do Prezydium Rady ZKE, z 05.12.1973 r., odręczne podpisy 14 osób.
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Józefowicza z Bydgoszczy i zadecydowali o przysłaniu osób, które skontrolują finanse
zboru97. Z dostępnych informacji wynika, że obietnice nie zostały spełnione98.
Wybory do Rady Zboru odbywały się co trzy lata, tak więc 16 listopada 1974 r.
zwołano kolejne zebranie członkowskie. Obecni na nim byli Teodor Maksymowicz - członek
Prezydium ZKE, członek Zboru warszawskiego - Jerzy Ratz oraz Piotr Bronowicki - prezbiter
okręgowy woj. olsztyńskiego. Nadal nie było kandydata na pastora. Maksymowicz
przekonywał, że mimo wszystko należy dokonać wyboru rady. Przedstawił koszt wstępny
budowy kaplicy - 900 tys. zł. Jan Marczuk zwrócił uwagę, że Zbór nadal nie ma dostępu do
kasy.
30 kwietnia 1975 r. Prezydium Rady ZKE nakazało Henrykowi Jakubowskiemu oddać
klucze, dokumenty i pieczęcie, ponieważ jak wynika z informacji rady zborowej w Kętrzynie,
nie reprezentuje już Zboru99.
21 stycznia 1976 r. Rada Zborowa podała informacje do Prezydium Rady ZKE, że jest
wakat na stanowisko pastora.
Z załącznika do protokołu zebrania dowiadujemy się, że we wspomnianym okresie
zbierano składki członkowskie od każdego z osobna oraz pieniądze na „Chrześcijanina”,
„Głos Ewangelii”, szkołę biblijną i Dom Starców100.
W dniach od 15 do 17 listopada 1974 r. Zbór w Kętrzynie świętował swoją 29.
rocznicę. Jednocześnie prowadzone były nabożeństwa ewangelizacyjne. „Chrześcijanin”
zamieścił obszerną relację z tej uroczystości. Dowiadujemy się z niej, że do głównej usługi
kaznodziejskiej zaproszony został Jerzy Ratz z Warszawy. Spotkania odbywały się
wieczorem. Tekstem przewodnim był fragment z Księgi Rut: Nie chodzi zbierać kłosów na
inne pola. W nabożeństwie rocznicowym brały udział osoby z sąsiednich zborów. Prowadził
Teodor Maksymowicz, były wieloletni przełożony Zboru w Kętrzynie. Wspomnieniami
97

AKZ, ZKE, Protokół zebrania członkowskiego Zboru w Kętrzynie, z 11.03.1974 r.

98

AKZ, ZKE, Protokół zebrania członkowskiego Zboru w Kętrzynie, z 16.11.1974 r., podpisał Piotr

Bronowicki.
99

AKZ, ZKE, Pismo Prezydium Rady Kościoła ZKE do Henryka Jakubowskiego, sygn. L. dz. Kt/604/75, z

11.04.1975 r., podpisano: Prezes Rady St. Krakiewicz, Sekretarz Rady K. Muranty.
100

AKZ, ZKE, Pismo Rady Zboru ZKE w Kętrzynie do Prezydium Rady ZKE z 21.01.1976 r., podpisano:

Członkowie Rady: Marczuk i Ancuta.

35

dzielił się Michał Rakoć z Łodzi i Aleksy Zajkowski z Olsztyna. Młodzież i dzieci śpiewały
pieśni i deklamowały wiersze. Zakończono wspólnym obiadem. Wzywano do podniesienia
ręki na wezwanie oddania się Panu. Mowa o tym, że wielu owe ręce podniosło. Nabożeństwo
odbywało się w kaplicy zboru baptystów. Podano też informację, że sprawa budynku jest
w trakcie załatwiania101.
12 września 1976 roku pełniącym obowiązki przełożonego Zboru w Kętrzynie został
Reinhard Pas. Wybrano go na zebraniu członkowskim, na którym było obecnych 14 osób ze
zboru oraz przedstawiciel Prezydium Rady ZKE wiceprezes Teodor Maksymowicz, który
poinformował Zbór o przyczynach przesunięcia terminu budowy „domu sakralnomieszkalnego” (tak nazywano przyszłą kaplicę) i podał przybliżony termin jej zakończenia.
Dokładnych dat w dokumencie brak102.
W listopadowym „Chrześcijaninie” z 1976 r. umieszczono zdjęcie z podpisem:
Makieta Domu Zborowego z kaplicą, mieszkaniem dla kaznodziei oraz pomieszczeniami
pomocniczymi w Kętrzynie (woj. olsztyńskie). Plany budowy zostały już zatwierdzone, budowa
103

rozpocznie się na początku przyszłego roku

Kwestionariusz

z

1976

roku,

.

który znajduje

się

w

archiwum

Kościoła

zielonoświątkowego, podaje liczbę członków zboru kętrzyńskiego wraz z placówkami. Jest to
20 osób. Przybliżeni (kandydaci na członków) - 3 osoby, sympatycy (osoby mające ponad 16
lat, regularnie uczęszczające na nabożeństwa) - 2 osoby dorosłe i 3 dzieci. Nabożeństwa
niedzielne odbywały się o godzinie 10.00 i drugie o 18.00, tzw.„budujące”. W środy były
nabożeństwa modlitewne. Szkółki niedzielnej brak. Nie było zespołu muzycznego. Zbór
spotykał się w mieszkaniu prywatnym przy ulicy Sikorskiego 34/3104.

101

Kronika, „Chrześcijanin” 1975, nr 2, s.16.

102

AKZ, ZKE, Protokół zebrania członkowskiego Zboru w Kętrzynie, z 12.09.1976 r., podpis nieczytelny.

103

Kursy biblijno-umuzykalniające, „Chrześcijanin” 1976, nr. 11, s.18.

104

AKZ, ZKE, Kwestionariusz Ewidencyjny Zborów ZKE w PRL ZKE Zbór w Kętrzynie, z 21.01.1977 r.
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Tab. 3. Składy rad Zboru ZKE w Kętrzynie (1972 – 1978)
Funkcja

1972 r.

1974 r.

1976 r.

1978 r.

przewodniczący

Kazimierz

Roman

-

Reinhard Pas

Krystoń

Kunkiewicz

Henryk

-

Roman

Roman

Kunkiewicz

Kunkiewicz

Jan Marczuk

Jan Marczuk

zastępca

Jakubowski
Roman

Elżbieta

Kunkiewicz

Jakubowska

skarbnik

Józefa Tasak

Anna Ancuta

Anna Ancuta

Anna Ancuta

członek

Anna Ancuta

Jan Marczuk,

Zenobia Tasak

Zenobia Tasak

sekretarz

Józefa Tasak
Źródła: AKZ, ZKE, Uzupełnienie do protokołu zebrania członkowskiego z 15.02.1972 r. sporządzone w dniu
03.04.1972 r., Protokół zebrania członkowskiego Zboru w Kętrzynie, z 16.11.1974 r., Pismo Rady Zboru ZKE w
Kętrzynie do Prezydium Rady ZKE z 21.01.1976 r., Kwestionariusz Ewidencyjny Zborów ZKE w PR, ZKE
Zbór w Kętrzynie 1978 r.

4 czerwca 1978 r. miała miejsce szczególna uroczystość – nastąpiło długo oczekiwane
uroczyste otwarcie nowo wybudowanej kaplicy przy ulicy Powstańców Warszawy 33.
Przełożony Reinhard Pas zaprosił Prezydium Rady ZKE oraz przedstawiciela Wydziału do
Spraw Wyznań z Olsztyna105.
Tym samym spełniło się wielkie marzenie zborowników, którzy nalegali na budowę,
wyrażając to słowami: Nie budować tzn. nie żyć duchowo i nic już nie potrzebować dla życia
duchowego106.

105

AKZ, ZKE, Pismo ZKE Zbór w Kętrzynie, zaproszenie skierowane do Prezydium Rady Kościoła z

15.05.1978 r., podpisał Pas Reinhard, AKZ, ZKE, Pismo ZKE Prezydium Rady Kościoła do Urzędu
Wojewódzkiego Wydział do Spraw Wyznań, Al. Zwycięstwa 7/9, 10-959 Olsztyn, sygn. Kętrz/682/78, z
12.05.1978 r., podpisał Prezes Rady Kościoła prezb. Konstanty Sacewicz.
106

AKZ, ZKE, Pismo ZKE, Zbór w Kętrzynie do Prezbitera Okręgowego Teodora Maksymowicza z 30.09.1970

r., podpisano: Rada Zborowa: H. Jakubowski, Wiśniewski.
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Tab. 4. Wpłaty na sfinansowanie budowy kaplicy Zboru ZKE w Kętrzynie (1971-1977)
Teodor Maksymowicz

142 210 zł

J. Bajeński

1 525 zł

Polska Rada Ekumeniczna

146 575 zł

Edward Czajko

165 000 zł

Zbór z Wrocławia

10 000 zł

USA

1 161 366,48 zł

Australia

12 000 zł

RFN

30 000 zł

Kanada

42 998 zł

Polska

120 500 zł

ZKE Kętrzyn

56 650 zł

Placówka w Kandytach

28 000 zł

Źródło: AZZK, Zestawienie analityczne wpływów na cele budowlane Zboru w Kętrzynie od 1971 r. do m-ca X,
1977 r.

Niestety, mimo wyboru nowego przewodniczącego, sytuacja w zborze nie uległa
znacznej poprawie. W archiwum KZ znajdujemy alarmujące pismo Maksymowicza do
Prezydium Rady ZKE, z 6 marca 1979 r., w którym informuje on, że Reinhard Pas wyjechał
do RFN i pozostawił Kościół bez opieki. Nie ma go już od dwóch miesięcy. Nastąpił podział
w zborze. Część osób zaczęła chodzić do baptystów, 10 osób zbiera się w nowo
wybudowanej kaplicy, ale nie ma kto głosić kazań. Maksymowicz napisał, że głusi i chorzy
bracia usługują. Osoby uczęszczające tymczasem do baptystów, zapowiadają swój powrót,
gdy będzie powołany nowy przewodniczący107.
Brakuje informacji o tym, co dokładnie wydarzyło się później, ale wszystko wskazuje na fakt,
że Reinhard Pas wkrótce wrócił do Kętrzyna i zaczął wypełniać obowiązki pastora. Atmosfera
w zborze była jednak napięta. Jan Marczuk, w lipcu 1979 roku, napisał donos na Pasa, w
którym posądzał go o to, że samowolnie podbiera pieniądze z tacy, ze zbiórek. Marczuk
opisuje sytuację, w której pastor przywłaszczył sobie 50 koron szwedzkich, mówiąc, że musi
107

AKZ, ZKE, Pismo Teodora Maksymowicza do Prezydium Rady ZKE, Brwinów 06.03.1979 r., podpis

nieczytelny.
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kupić sobie maszynę do pisania. Na marginesie, można zauważyć, że zbór odwiedzili w tym
czasie Szwedzi108. Kolejne pismo - skarga na Reinharda Pasa, który rzekomo nie pozwolił na
zwołanie 8 lipca 1979 r. spotkania członkowskiego, w czasie którego miano mu udzielić, lub
nie, poparcia. Mowa w nim o samowoli Pasa, który to podobno przywłaszczył sobie 50 koron
szwedzkich (być może chodzi o tę samą sytuację co poprzednio). List zawiera zdanie, że na
spotkaniu miano zaproponować Witolda Kantorka na nowego przełożonego zboru. Z treści
listu wynika również, że Pas jeździł do Niemiec, gdzie otrzymywał finanse na zbór. Kolejnym
zarzutem było to, że przewodniczący blokował rozliczenie finansowe za lata 1977/78. O
władzy ZKE miał nie wyrażać się dobrze, nazywając policjantami109. Kolejny list z sierpnia
tego samego roku, tym razem do Edwarda Czajko, to również skarga na Pasa. Ta sama osoba
zarzuca mu brak szacunku i nieuznawanie zwierzchniej władzy kościelnej. Informuje, że brat
Kantorek podczas wyjazdów Pasa odwiedza zbór i prowadzi Wieczerzę110.
2 września 1979 r. odbyło się ogólne zebranie członkowskie. Przewodniczył mu
Edward Czajko z ZKE, obecni byłi też: Aleksander Rapanowicz, Teodor Maksymowicz,
Stanisław Kantorek oraz członkowie zboru. Przełożony Reinhard Pas zdał sprawozdanie za
lata 1976-79. Mówił o tym, że został zaproponowany na to stanowisko przez Teodora
Maksymowicza, ukończył szkołę biblijną, twierdził, że przeszkodą w jego pracy był Jan
Marczuk, którego postawa nie była też akceptowana przez Zbór. Rada Zboru w głosowaniu
dostała pełne poparcie, ale Reinhard Pas otrzymał jedynie 10 głosów „za”, 5 „przeciw” i 4
„wstrzymujące się”. W związku z tym stanowisko przełożonego nie zostało obsadzone111.
Stąd w grudniu Prezydium Rady w piśmie nazywa Pasa p.o. przewodniczącego112. Kilka
miesięcy później Reinhard Pas po raz kolejny, niczego nikomu nie mówiąc, pozostawił Zbór
w Kętrzynie bez opieki i wyjechał do RFN. Tym razem na stałe113.
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AKZ, ZKE, Pismo Jana Marczuka członka Rady Zborowej do Prezesa Rady ZKE, sygn. Nr 16/71, z

12.07.1979 r.
109

AKZ, ZKE, Pismo Jana Marczuka członka Rady Zborowej do Prezydium ZKE z 09.08.1979 r.
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AKZ, ZKE, Pismo Jana Marczuka członka Rady Zborowej do Edwarda Czajko z 10.08.1979 r.

111

AKZ, ZKE, Protokół z ogólnego zebrania członkowskiego Zboru ZKE w Kętrzynie z 02.09.1972 r.,

podpisano: protokołował Zenon Głowacki, przewodniczył Edward Czajko.
112

AKZ, ZKE, Pismo Prezydium Rady ZKE do Zboru ZKE w Kętrzynie, sygn. Kt/1615/79, z 17.12.1979 r.,

podpisano: Prezes Rady Kościoła prezb. Konstanty Sacewicz, Sekretarz Rady Kościoła prezb. mgr Kazimierz
Muranty.
113

AKZ, ZKE, Pismo Władysława Plewińskiego do Prezydium Rady ZKE z 04.03.1981 r.
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3.2. Lata 1980-1988 - okres stabilizacji i rozwoju
W latach 80. XX w. nastał czas, kiedy sytuacja w kętrzyńskim Kościele
zielonoświątkowym zaczęła się stabilizować. Było to związane z pojawieniem się
Władysława Plewińskiego, czterdziestoletniego zastępcy przełożonego zboru, kaznodziei oraz
kierownika młodzieży ze Zboru w Elblągu, który wziął na siebie ciężar służby w Kętrzynie114.
Od 1980 roku często odwiedzał Zbór w Kętrzynie i zastępował Reinharda Pasa. Od tego
momentu Kościół zaczął rosnąć w siłę, nieporozumienia i konflikty powoli zaczęły ustawać.
Na początku roku 1981 Plewiński zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko przełożonego115.
15 marca 1981 r. na ogólnym zebraniu członków zboru oficjalnie dokonano wyboru
nowego przełożonego. Spotkanie prowadził Edward Czajko. Kandydatów było dwóch:
Witold Kantorek i Władysław Plewiński – obaj z Elbląga. Złożyli oni świadectwo
nawrócenia, przeżycia z Bogiem i pracy w Winnicy Pańskiej. Na ogólną liczbę członków - 16
osób, 12 oddało głos na Plewińskiego, jedna na Kantorka, trzy osoby wstrzymały się od
głosu. Po głosowaniu nowo wybrany przełożony podziękował i podzielił się słowem z Hbr.
12:14116.

Tab. 5. Składy rad Zboru ZKE w Kętrzynie 1979 r. i 1981 r.
Funkcja

1979 r.

1981 r.

Przełożony

-

Władysław Plewiński

P. o. przełożonego

Reinhard Pas

-

Zastępca

Roman Kunkiewicz

-

Sekretarz

Zenon Głowacki

Franciszek Białochleb

Skarbnik

Anna Ancuta

Anna Ancuta

114

AZZK, Życiorys Władysława Plewińskiego, Kętrzyn 31.03.1981 r., podpisał Władysław Plewiński.

115

AKZ, ZKE, Pismo Władysława Plewińskiego do Prezydium Rady ZKE z 04.03.1981 r..

116

AKZ, ZKE, Protokół zebrania członków zboru w Kętrzynie, z 01.03.1981 r., podpisano: Zenon Głowacki,

Edward Czajko.
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Członek

Władysław Kucharczyk

-

Źródło: AKZ, ZKE, Protokół zebrania członkowskiego, dnia 10.01.1981 r., Pismo Prezydium Rady ZKE z
17.12.1979 r. podpisano: sekretarz Rady ZKE mgr Kazimierz Muranty, prezes Rady ZKE prezb. Konstanty
Sacewicz.

29 kwietnia 1981 r. Władysław Plewiński z żoną Krystyną i córką wprowadzili się do
budynku zborowego w Kętrzynie117. Nowy pastor energicznie wziął się do pracy. Był bardzo
zaangażowany w ewangelizację i zakładanie nowych placówek. Podzielał misyjną pasję
wybitnego założyciela zboru - Teodora Maksymowicza. Już w kilka tygodni później, w
dniach 21-22 maja 1983 r. odbyła się w Kętrzynie ewangelizacja połączona z chrztem.
Zaproszono prezbitera Maksymowicza118.
31 lipca 1983 r. na zebraniu członkowskim, w którym wzięło udział 17 osób, pastor
Plewiński poinformował, że 22 lipca odbyła się narada braterska i postanowiono rozpocząć
pracę ewangelizacyjną w okolicznych miastach, w których nie ma zborów. Zaproponował
utworzenie w Kętrzynie misji ewangelizacyjnej. Miała mieć ona charakter otwarty, mogli w
niej brać udział bracia i siostry z innych Kościołów ewangelicznych. Wniosek poddano
głosowaniu i przyjęto jednogłośnie. Przyjęto nazwę: „Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
Zbór w Kętrzynie Misja Ewangelizacyjna”119. Misja niezwłocznie rozpoczęła działalność. Już
2 sierpnia 1983 r. pastor Plewiński zwrócił się z prośbą do Dyrektora do Spraw Wyznań w
Suwałkach o zgodę na przeprowadzenie w Domu Kultury w Giżycku cyklu wykładów
ewangelizacyjnych w dniach 25-31 sierpnia 1983 r. Wydano pozwolenie120. A w kolejnym
miesiącu, 14 września 1983 r., pastor Plewiński zwrócił się z prośbą do Dyrektora Wydziału
do Spraw Wyznań w Olsztynie o wydanie zezwolenia na prelekcje biblijne w Miejskim Domu
Kultury w Mrągowie. Planowane terminy to 3-9 października 1983 r. Zgodę wydano. Na

117

Dane uzyskane w czasie rozmowy autorki z pastorem Władysławem Plewińskim z 25.06.2018 r.

118

AZZK, Pismo Zboru ZKE w Kętrzynie do Brata prezbitera Teodora Maksymowicza, Kętrzyn 02.05.1983 r.,

podpisał sekretarz Franciszek Białochleb.
119

AZZK, Protokół z zebrania członkowskiego Zboru ZKE w Kętrzynie z 31.07.1983 r., podpisano: protokolant

Marian Sobczyk, przewodniczący zebrania pastor Władysław Plewiński.
120

AZZK, Pismo ZKE Zbór w Kętrzynie do Dyrektora Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w

Suwałkach z 02.08.1983 r., podpisał pastor Władysław Plewiński, AZZK, Naczelnik Miasta Giżycka, sygn.
Sa.III.6229/3/83, z 15.08.1983 r., podpisał Naczelnik Miasta Wiktor Cworogal.
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ewangelizacji pt. „Jak walczyć z nałogami” usługiwał zespół Emanuel z Pabianic,
kaznodzieją był Dawid Kulinicz121.
9 listopada 1983 r. w piśmie do Prezydium Rady ZKE w Warszawie, Rada Zboru
w Kętrzynie skierowała prośbę o zarejestrowanie placówki w Giżycku. Podano informację, że
w mieszkaniu Mariana Sobczyka odbywają się już nabożeństwa z udziałem 10-12 osób122. To
wskazuje na fakt, że działania ewangelizacyjne przynosiły wymierne efekty.
Działania misji ewangelizacyjnej nie ustawały. 18 kwietnia 1984 r. Plewiński
w piśmie do Naczelnika Miasta Węgorzewo zwrócił się z prośbą o wydanie zezwolenia na
przeprowadzenie cyklu prelekcji o tematyce religijnej w Miejskim Domu Kultury
w Węgorzewie w dniach 27-29 kwietnia. Ewangelizacja odbyła się, usługiwali: Dawid
Kulinicz i zespół Emmanuel z Pabianic123. 8 maja 1984 r. pastor Plewiński w piśmie do
wicewojewody olsztyńskiego poprosił o dodatkowy przydział benzyny. Prośbę uzasadnił
szerokim zakresem pracy duszpasterskiej w Kandytach, Giżycku i Węgorzewie.
Poinformował jednocześnie, że wkrótce będzie otwarty nowy punkt w Gołdapii. Wszystkie
wymienione miejscowości znajdują się w dość dużej odległości od Kętrzyna (30-100 km)124.
Kolejna ewangelizacja odbyła się w dniach 7-8 lipca 1984 r. w Domu Kultury
w Zamku w Kętrzynie125.
Zbór stale rozwijał się liczebnie. W zebraniu członkowskim zboru w dniu 15 lipca
1984 r. wzięły udział 22 osoby i przyjęto 4 nowe, a w zebraniu, które odbyło się tydzień
później, wzięło udział już 29 osób126. Brakuje dokładnych danych co do ilości członków
121

AZZK, Pismo ZKE Zbór w Kętrzynie do Dyrektora Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w

Olsztynie, z 14.09.1983 r., podpisał pastor Władysław Plewiński, AZ, Naczelnik Miasta Mrągowa, Decyzja z
28.09.1983 r., podpisał Naczelnik Miasta mgr inż. Antoni Chudy, Dane uzyskane w czasie rozmowy autorki z
pastorem Władysławem Plewińskim z 25.06.2018 r.
122

AKZ, ZKE, Pismo ZKE Zbór w Kętrzynie do Prezydium Rady ZKE w Warszawie z 09.11.1983 r., podpisano:

pastor Władysław Plewiński, sekretarz Franciszek Białochleb.
123

AZZK, Pismo ZKE Zbór w Kętrzynie do Naczelnika Miasta Węgorzewo z 18.04.1984 r., podpisał pastor

Władysław Plewiński.
124

AZZK, Pismo ZKE Zbór w Kętrzynie do Wicewojewody Olsztyńskiego Stanisława Piotrowskiego z

08.05.1984 r., podpisał pastor Władysław Plewiński.
125

AZZK, Zastępca Naczelnika Miasta Kętrzyna, Decyzja, sygn. SA.I-6023-9/84, z 03.07.1984 r., podpisał Z-ca

Naczelnika Miasta mgr Stanisław Kobylas.
126

AZZK, Protokół z zebrania członkowskiego z 15.07.1984 r., podpisał pastor Władysław Plewiński.
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w tym okresie, widać jednak progres w stosunku do ubiegłych lat, kiedy to w zebraniach
uczestniczyło po kilkanaście osób. Jest to niewątpliwie zasługa niestrudzonych działań
ewangelizacyjnych zboru, który organizował rozmaite koncerty, takie jak np. Biblia w muzyce
– muzyka w Biblii w wykonaniu zespołu wokalno – instrumentalnego „Emanuel”127 oraz
wieczory ewangelizacyjne dla mieszkańców Kętrzyna w kaplicy zboru np. z zespołem
z Wielkiej Brytanii128, itp.
17 listopada 1985 r. miała miejsce podwójna uroczystość. Ordynację Władysława
Plewińskiego na prezbitera połączono z obchodami 40-lecia Zboru w Kętrzynie. Uroczystość
prowadził prezbiter naczelny Edward Czajko129.

Podsumowanie
Pierwsze lata zboru w strukturach ZKE były dobrym czasem, mimo że Maksymowicz
często przbywał już poza Kętrzynem, udzielając się w służbie o zasięgu ogólnokrajowym.
Kościół działał prężnie, jednocześnie opiekując się wieloma placówkami. Sytuacja zmieniła
się w latach 60., kiedy przłożony zboru wyprowadził się i przekazał słuzbę swojemu
następcy. Brak dojrzałego przywództwa powodował wiele nieporozumień i problemów przez
kolejnych 14 lat.
Zawalenie się kaplicy, której uszkodzona konstrukcja, mimo wielu zabiegów
renowacyjnych, nie wytrzymała naporu śniegu, był wielkim ciosem dla społeczności
zielonoświątkowej. Zbór przez długi czas nie miał własnej siedziby, więc podjął się jej
odbudowy. Wysiłki zakończyły się sukcesem. W 1978 r. otwrto nową kaplicę.
Po trudnym okresie, wraz z przybyciem do Kętrzyna Władysława Plewińskiego,
nastąpił przełom, a zbór ponownie zaczął rosnąć w siłę i podjął się pracy na bardzo szeroką
skalę.

127

Biblia w muzyce, „Magazyn Dziennik Pojezierza” 1985, nr 86(558).

128

AZZK, Pismo ZKE Zbór w Kętrzynie do Naczelnika Miasta Kętrzyna z 11.06.1985 r.

129

AKZ, ZKE, Pismo ZKE Zbór w Kętrzynie do Prezbitera Naczelnego Edwarda Czajko z 05.07.1985 r.,

podpisano: sekretarz Franciszek Białochleb i skarbnik Anna Ancuta, AKZ, ZKE, Pismo Prezbitera Naczelnego
Edwarda Czajko do Zboru ZKE w Kętrzynie z 10.06.1985 r., sygn. 283/85, podpisał Prezbiter Naczelny Edward
Czajko.
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Rozdział 4
Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Rozpad ZKE nastąpił w 1987 r., przez co Kościół Zielonoświątkowy stał się odrębną
wspólnotą. 1 lutego 1988 r. Zbór Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Kętrzynie
został przekształcony w Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betel”130.

4.1. Czas głębokich przemian (1988-2005)
Zbór miał pod opieką placówki w Kandytach, Węgorzewie, Giżycku i Mrągowie.
Prowadzono również szkółkę niedzielną, za którą odpowiadała żona pastora - Krystyna
Plewińska. Nauczaniem obejmowano ok. 16 dzieci131.
Jednocześnie nadal intensywnie prowadzono prace ewangelizacyjne. W dniach od 21
lipca do 2 sierpnia 1990 r. odbywały się w Kętrzynie ewangelizacje namiotowe, na które
składały się: kazania, rozmowy duszpasterskie do środowiska (szczególnie młodzieży z tzw.
marginesu społecznego) oraz projekcje filmów video132.
7 lipca 1991 r. decyzją kętrzyńskiej Rady Zborowej przekazano placówkę w Giżycku pod
opiekę zborowi zielonoświątkowemu z Gołdapi, który już od pewnego czasu prowadził tam
służbę133.
W tym samym roku, w okresie wakacyjnym, zbór postanowił regularnie wychodzić na
ulice miasta, by skuteczniej docierać z Ewangelią do mieszkańców. Grupa ludzi z Kościoła
ustawiała się w okręgu na placu przed ratuszem w centrum miasta i śpiewała pieśni
chrześcijańskie. Ta forma ewangelizacji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem
130

Pismo KZ Zbór Betel do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydział do Spraw Wyznań, z 05.04.1988 r.

Podpis i pieczęć pastora W. Plewińskiego i pieczęć sekretarza Rady Zborowej: kaznodzieja Zygmunt
Jakubowski.
131
132
133

AZZK, Ankieta zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, z 08.09.1988 r.
AZZK, Maszynopis decyzji Urzędu Miejskiego w Kętrzynie, z 15.05.1990 r., pieczęć kierownika wydziału.
AZZK, Protokół posiedzenia Rady Zborowej Zboru „Betel”, z 07.07.1991 r.
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mieszkańców. Wiele osób zatrzymywało się, by posłuchać pieśni, głoszonego przesłania,
porozmawiać o Bogu i przyjąć broszurkę. Wkrótce zbór zaczął zapełniać się młodymi
ludźmi134. W 1991 roku chrzest przyjęło ok. 20 osób, była to w większości młodzież135.
3 czerwca 1992 r. pastor Plewiński zaproponował powołanie na diakona Daniela
Rakotosona – starszego zboru, byłego studenta przybyłego do Polski z Madagaskaru. Decyzję
argumentował jego prawidłową postawą i zaangażowaniem w pracy136. Zarząd Kościoła KZ
zatwierdził wniosek137. W tym samym roku pastor Plewiński zaproponował, by całkowicie
zmienić skład Rady Zborowej. Usunięto z niej wieloletnich jej członków, a w ich miejsce
powołano młodych, świeżo ochrzczonych (w 1991 r.) mężczyzn: Wojciecha Jeża
i Arkadiusza Jurgiełajtisa, uczniów szkoły średniej. Zbór, składający się w tym czasie w
przeważającej większości z młodych ludzi, ochoczo przystał na tę propozycję138.
Tab. 6. Składy Rad Zboru KZ "Betel" w Kętrzynie (1988-1994)
Skład Rady Zboru 1988 r.

Członkowie Rady 1991 r.

Starsi Zboru 1992 – 1994 r.

Sekretarz - Henryk
Wróblewski
Skarbnik - Franciszek
Białochleb
Członkowie: Bolesław
Zakrzewski, Anna Ancuta,
Debora Marczuk
Komisja Rewizyjna: Michał
Tylewski, Alicja Ćwiklińska.

Jerzy Zakrzewski

Daniel Rakotoson

Daniel Rakotoson

Wojciech Jeż

Anna Ancuta

Arkadiusz Jurgiełajtis

Krystyna Heil

Źródło: AZZK, Ankieta zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce z 08.09.1988 r., protokół posiedzenia
Rady Zborowej Zboru „Betel” z 07.07.1991 r., ankiety zborowe z lat 1992-1994.

„Chrześcijanin” w roku 1993 podaje:
Kętrzyn - przebudzenie wśród młodych ludzi. W ostatnim czasie spora ich grupa zaczęła
uczęszczać do zboru i dość prężnie pracować. Zewsząd spotykają się z opozycją, czasem dość
zdecydowaną. Nawet na lekcjach szkolnych prowadzona jest oszczercza kampania przeciwko
134

Dane uzyskane z rozmowy z uczestnikami ewangelizacji. Autorka uczestniczyła w tych wydarzeniach od

września 1991 r.
135

Autorka niniejszego opracowania była uczestniczką tych wydarzeń.

136

AZZK, Protokół posiedzenia Rady Zborowej Zboru „Betel”, z 03.06.1992 r.

137

AZZK, Pismo Naczelnej Rady KZ, z 13.08.1992 r., podpisał prezb. Michał Hydzik.

138

Autorka niniejszego opracowania była uczestniczką tych wydarzeń.
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zborowi. Ale wsparciem są dla nich słowom Pana Jezusa: "Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie
za mną, nie może być uczniem moim" Łk 14,27139.

Z powyższego artykułu wynika również, że zbór kętrzyński był w tym okresie najliczniejszy
w województwie140.
We wspomnianym wyżej okresie zbór prężnie działał na wielu płaszczyznach.
Prowadzono grupę młodzieżową, grupę misyjno-ewangelizacyjną, służbę kobiet, pracę wśród
więźniów, służbę muzyczną, nauczanie dzieci, kolportaż literatury, a także misyjną służbę
rowerową i pantomimę.
W roku 1993 dwaj starsi zboru podjęli naukę w Warszawskim Seminarium
Teologicznym, więc 12 marca 1995 r. na zebraniu członkowskim poszerzono Radę Zborową
o osobę Arkadiusza Książka. Diakon Daniel Rakotoson zwrócił uwagę, że po raz kolejny nie
trzymano się prawa wewnętrznego KZ i nie zastosowano zasady 3-letniego stażu wiary.
Pastor jednak, zauważając zasługi Arkadiusza Książka, podtrzymał swój wniosek141.
Tab. 7. Statystyki Zboru KZ "Betel" w Kętrzynie (1992-2001)
ROK Członkowie zboru Dzieci Sympatycy Chrzest przyjęło Ubyło SUMA
1992

67

18

1993

81

21

1994

85

1995

25

b.d.

b.d.

110

20

15

2

137

23

22

4

2

130

87

22

10

5

7

119

1996

66

20

10

2

29

96

1997

32

17

5

-

34

54

1998

28

17

5

-

7

50

1999

31

17

6

4

1

54

139

http://archiwumchn.kz.pl/index.php?id=artykuly&link=1993/03-04/okregi.html, dostęp 02.08.2018 r.

140

Wspomniany "Chrześcijanin" w 1993 roku, we wstępie do artykułu podaje liczbę członków w

poszczególnych zborach: Biskupiec (25), Giżycko (26), Gołdap (91), Iława (37), Kętrzyn (110), Łomża (45),
Mikołajki (31), Mrągowo (84), Nidzica (31), Olsztyn "Betel" (40), Olsztyn "Patmos" (106) i Szczytno (90).
141

AZZK, Protokół zebrania członkowskiego z 12.03.1993 r.
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2000

36

12

4

4

1

52

2001

42

14

4

3

2

60

2002

36

14

3

-

6

53

2003

35

5

5

1

2

45

2004

35

5

5

1

1

45

Źródło: AZZK, ankiety za lata1992-2004.

Z powyższej tabeli (zob. Tab. 7.) wynika wyraźnie, że po okresie dużego wzrostu
liczebność zboru zaczęła się zmniejszać. Było to spowodowane w dużej mierze tym, że wielu
młodych ludzi po ukończeniu szkół średnich wyjechało do większych miast na studia. Część
osób, w związku z kryzysem panującym w kraju, szukała zatrudnienia w dużych miastach.
Inną znaczącą przyczyną było również to, że główni liderzy młodzieżowi, Jeż i Jurgiełajtis,
rozpoczęli studia w Warszawskim Seminarium Teologicznym i zabrakło charyzmatycznych
przywódców. Wiele osób zostało skreślonych z listy członków lub przeniosło swoje
członkostwo do innych zborów w Polsce. Wspomniani dwaj starsi zboru również nie
powrócili już do służby w Kętrzynie. Wojciech Jeż pozostał w Warszawie, kontynuując studia
wyższe, a Arkadiusz Jurgiełajtis, po zawarciu związku małżeńskiego w 1996 roku, wyjechał
do Zboru w Świdnicy, by odbyć tam roczne przygotowanie do wyjazdu misyjnego na Litwę.
Należało więc wybrać nową Radę Zborową142. W jej skład weszli: diakon Daniel Rakotoson
(lider uwielbienia), Arkadiusz Książek, Bolesław Zakrzewski oraz Oleg Owierczuk143.
16 lipca 1996 roku, uchwałą Naczelnej Rady Kościoła, Arkadiusza Jurgiełajtisa
powołano na diakona asystenta. Był to pewnego rodzaju okres próbny przed pełną ordynacją
na diakona Kościoła Zielonoświątkowego w RP, który jednak dawał mu status duchownego
Kościoła i pewne uprawnienia, takie jak np. prowadzenie nabożeństw w macierzystym zborze
lub punkcie misyjnym144.
W 1997 r. skład Rady Zboru pomniejszono o Bolesława Zakrzewskiego 145 i tak
pozostało do roku 2002146.
142

Autorka niniejszego opracowania była uczestniczką tych wydarzeń.

143

AZZK, Ankieta zborowa za 1996 r.

144

AZZK, Uchwała nr 168 Naczelnej Rady Kościoła zielonoświątkowego z 16 lipca 1996 r., podpisano: prezb.

Kazimierz Sosulski, z-ca Prezbitera Naczelnego.
145

AZZK, Ankieta zborowa za 1997 r.
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W lipcu 1997 roku diakon Jurgiełajtis z żoną Anną zostali wysłani przez Naczelną
Radę Kościoła do pracy misyjnej wśród Polaków na Wileńszczyźnie na zaproszenie
tamtejszych zielonoświątkowców. Spędzili na Litwie niespełna 6 lat, wiernie wspierani
finansowo, duchowo i emocjonalnie przez Zbór w Kętrzynie. W czasie trwania tej służby, 27
grudnia 2000 roku, Arkadiusz Jurgiełajtis został ordynowany na diakona przez Władysława
Plewińskiego i Zygmunta Majewskiego – prezbitera okręgowego. Uroczystość odbyła się
w Kętrzynie. W 2003 roku diakona Jurgiełajtisa dołączono do składu Rady Zborowej147,
mimo że przebywał on jeszcze za granicą. Było to związane z rezygnacją z członkostwa
w zborze, a tym samym w Radzie Starszych, przez Arkadiusza Książka, który postanowił wraz

z rodziną przyłączyć się do zboru baptystów.
Po powrocie z Litwy diakon Arkadiusz Jurgiełajtis, 12 stycznia 2004 r., na wniosek
Rady Starszych w składzie: Władysław Plewiński i Oleg Owierczuk został zgłoszony na p.o.
pastora Zboru w Kętrzynie148. 29 lutego 2004 r. na zebraniu członków Kościoła, które
poprowadził Prezbiter Okręgowy Zygmunt Majewski, jednogłośnie wybrano Arkadiusza
Jurgiełajtisa na p. o. pastora149. Jednocześnie funkcję pastora pełnił nadal Władysław
Plewiński.

4.2. Od stagnacji do misji i ewangelizacji
26 lipca 2005 r. ordynowano Arkadiusza Jurgiełajtisa na pastora i rozpoczął on
samodzielną służbę w Zborze w Kętrzynie150. W tym samym dniu dotychczasowy pastor
został decyzją NRK odwołany ze stanowiska151 i odszedł na emeryturę. Mieszkał jednak
w mieszkaniu zborowym i ciągle był aktywny w służbie aż do 2010 roku, kiedy to wraz
146

AZZK, Ankiety zborowe za lata 1997-2002.

147

AZZK, Ankieta zborowa za rok 2003.

148

AZZK, Wniosek Rady Starszych w składzie: Władysław Plewiński i Oleg Owierczuk pod przewodnictwem

Prezbitera Okręgowego Zygmunta Majewskiego, zgłoszenie na p.o. pastora diakona Arkadiusza Jurgiełajtisa, z
12.01.2004 r.
149

AZZK, Protokół Powołania Pastora Zboru, z 29.02.2004 r., protokołował Arkadiusz Zakrzewski, podpisano:

prowadzący prezb. Zygmunt Majewski.
150

AZZK, Akt Powołania na pastora Zboru „Betel”, z 26.07.2005 r., podpisano bp. Mieczysław Czajko.

151

AZZK, Akt odwołania, z 11.09.2008 r., podpisano: Prezbiter Naczelny bp. Mieczysław Czajko.
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z żoną Krystyną wyjechał do pracy misyjnej wśród Polaków mieszkających i pracujących
w Anglii. Założyli tam prężnie działający Polski Kościół Chrześcijański w Yorku - zbór
z siedzibą w kaplicy Uniwersytetu Św. Jana. Plewińscy mieli również znaczący wpływ na
powstanie zborów i grup domowych dla Polaków w miastach: Leeds, Manchester, Hull oraz
Scarborough152. Kontynuują swą pracę w Wielkiej Brytanii do dziś.
W 2008 roku pastor Jurgiełajtis został powołany na prezbitera Kościoła
Zielonoświątkowego w RP153. Zbór w Kętrzynie stale się rozwija i poszerza zasięg swojej
służby, pozostając jednocześnie w bardzo dobrych, przyjacielskich stosunkach z innymi
wspólnotami chrześcijańskimi. Stara się mieć jak największy wpływ na miasto i jego
mieszkańców. Zbór stale wzrasta liczebnie (zob. Tab. 8). W skład Rady Starszych w latach
2010-2011 wchodzili Oleg Owierczuk i Władysław Plewiński a od roku 2012 dołączono do
tego grona Michała Karczewskiego154.
Tab. 8. Statystyki Zboru KZ "Betel" w Kętrzynie (2008-20017)
ROK

Członkowie zboru

Dzieci

Sympatycy

Chrzest przyjęło

Ubyło

SUMA

2008

33

12

6

3

2

51

2009

42

25

4

3

1

71

2010

33

25

3

0

9

61

-

-

-

-

-

2011

brak danych

2012

38

28

4

5

0

70

2013

41

31

13

2

2

85

2014

43

30

7

2

1

80

2015

47

30

11

1

0

87

2016

50

32

16

2

0

98

2017

56

34

22

2

1

112

Źródło: AZZK, ankiety za lata 2008-2017.

152

Informacje uzyskane w czasie rozmowy z Krystyną i Władysławem Plewińskimi.

153

AZZK, Świadectwo powołania na prezbitera, z 11.09.2008 r., podpisano: Prezbiter Naczelny ks. bp.

Mieczysław Czajko.
154

AZZK, ankiety za lata 2008-2017.
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Zbór prowadzi pracę na wielu polach. Działania są skierowane zarówno do wewnątrz,
jak i na zewnątrz. Oprócz nabożeństw, odbywających się 2 razy w tygodniu, odbywają się
codzienne spotkania modlitewne, w piątki jest grupa domowa, raz w miesiącu nabożeństwo
modlitewno-uwielbieniowe „Boży czas”, a także spotkanie „Boskie dziewczyny”, w których
chętnie biorą udział również kobiety z miasta.
Prowadzona jest regularnie praca wśród dzieci ze zboru, a raz do roku akcja
„Gwiazdkowa Niespodzianka” – rozdawanie paczek świątecznych dla dzieci spoza zboru,
zakończone tygodniowym półzimowiskiem. W latach 2014-2017 działała drużyna Royal
Rangers, w tej chwili przekształcona została w szkołę survivalu.
Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym szczególnie leży na sercu
członkom zboru. Prowadzony jest punkt konsultacyjny dla uzależnionych. W ostatnich latach
do ośrodków terapii uzależnień zostało wysłanych ponad 20 osób. Większość z nich na stałe
wyszła z nałogu i ułożyła sobie na nowo życie, dobrze funkcjonuje, jednocześnie będąc
aktywnymi w Kościele. By skuteczniej pomagać takim ludziom, kilka osób ze zboru w 2017
r. powołało Chrześcijańską Fundację Dobroczynną „Otwarte serca”. W latach 2013-2015 zbór
brał udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Objęto pomocą kilkadziesiąt rodzin
w powiatach kętrzyńskim i giżyckim. Regularnie prowadzona jest praca wśród więźniów
z Zakładu Karnego w Dublinach, którą rozpoczął w latach 90. pastor Plewiński.

Zbór podejmuje starania by założyć placówki w miejscowościach: Reszel i Srokowo,
gdzie mieszka po kilka wierzących osób. W Reszlu organizowano w ostatnich kilku latach
rozmaite koncerty, zajęcia dla dzieci, rozdawanie paczek, spotkania biblijne, ewangelizacje
uliczne, działała grupa wolontariuszy z misji Generacja+.
W miarę możliwości, gdy pogoda dopisuje, zbór wychodzi na ulice Kętrzyna by
dzielić się Ewangelią. Czasem bywał wspomagany przez wierzących z Polski i zagranicy.
W 2016 r. przyjechała do zboru grupa Koreańczyków na stałe mieszkających w Londynie, by
prowadzić działania ewangelizacyjne. Wielu mieszkańców miasta mogło porozmawiać
i pomodlić się z nimi. W latach 2017-18 grupa „Kerygma” codziennie, przez tydzień,
śpiewała chrześcijańskie pieśni w centrum miasta i prowadziła rozmowy z ludźmi.
Prowadzona jest również praca z uchodźcami. W miarę możliwości odwiedzane są
ośrodki dla uchodźców w Białymstoku i w Kętrzynie. Z tego ostatniego, w 2017 roku wyszły
dwie chrześcijanki (matka i córka) z Tadżykistanu, byłe muzułmanki. Zbór wziął je pod
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opiekę, udostępniając im mieszkanie nad kaplicą. W tej chwili dokładane są starania, by
mogły pozostać w Polsce, gdyż w rodzimym kraju grozi im śmierć155. Rok wcześniej,
w 2016, miała miejsce podobna sytuacja. Tym razem zbór zaopiekował się kobietą
z dzieckiem, która uciekła z Donbasu na Ukrainie, ze strefy wojny. Gdy przebywała z rodziną

w ośrodku dla uchodźców, zmarł jej mąż, więc potrzebowała pomocy i wsparcia. Ludzie z
Kościoła w Ostrołęce skontaktowali się z pastorem Jurgiełajtisem i wkrótce kobieta wraz
z sześcioletnią córką mogła przyjechać do Kętrzyna, gdzie na początku zamieszkała we
wspomnianym mieszkaniu nad kaplicą. Wkrótce otrzymała upragnione pozwolenie na pobyt,
znalazła pracę, mieszkanie i usamodzielniła się. Dziś jest aktywnym członkiem społeczności.

Podsumowanie
Po rozpadzie struktur ZKE i powstaniu Kościoła Zielonoświątkowego zbór nadal
podejmował działania ewangelizacyjne. Po upadku komuny możliwości stały się jeszcze
większe. Ewangelizacje namiotowe oraz głoszenie na ulicy dawało duże rezultaty w postaci
stale przybywających do zboru nowych osób. W pewnym momencie można było mówić
o pewnym przebudzeniu wśród młodzieży w Kętrzynie. Po okresie dużego wzrostu, zbór

zaczął tracić członków, wielu wyjechało z miasta z rozmaitych powodów, niektórzy po prostu
zrezygnowali z Kościoła.
W 2005 r. Władysław Plewiński postanowił odejść na emeryturę, jednocześnie
ustanawiając, za zgodą zboru, swojego następcę – Arkadiusza Jurgiełajtisa. Po okresie pewnej
stagnacji zbór powoli zaczął wzrastać liczebnie, kontynuując pracę poprzednich pokoleń,
intensywnie angażując się w misję i ewangelizację.
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Sytuacja została szeroko opisana artykule: http://www.ekumenizm.pl/religia/spoleczenstwo/z-raju-do-piekla/,
dostęp 04.07.2018 r.
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ZAKOŃCZENIE

Zbór w Kętrzynie niedawno uroczyście obchodził swoją 70-tą rocznicę powstania.
Historia zatoczyła koło, uroczystość obywała się w kaplicy baptystów, tak jak pierwsze
nabożeństwo w historii zboru.
Dzieło rozpoczęte przez Boga w tym mieście przetrwało mimo wielu przeciwności prześladowań, ateizacji i nietolerancji religijnej. Dzięki Bożej opiece zbór wzrastał i rozwijał
się mimo trudności zewnętrznych i wewnętrznych. Założyciel zboru KChWE, Teodor
Maksymowicz, kiedy wraz z rodziną przybył do Kętrzyna, trafił do społeczności składającej
się z wierzących z różnych denominacji, działających pod szyldem Ewangelicznych
Chrześcijan Baptystów. Wkrótce pod naciskiem władz Kościoła, z którym, z powodów
przekonań doktrynalnych, czuł się związany, założył samodzielny zbór o charakterze
zielonoświątkowym, do którego przyłączyło się wiele osób.
W 1953 roku KChWE w Polsce pod przymusem został włączony do struktur ZKE.
Ten okres w życiu zboru w Kętrzynie był po części skomplikowanym etapem, czasem wielu
problemów, braku pastora i własnej siedziby. Widać wyraźnie, że gdy w społeczności
brakowało stabilnego i dojrzałego przywódcy, problemy nawarstwiały się, a ludzie
odchodzili. Jednak pomimo ogromnych trudności oraz panującego wielkiego kryzysu
gospodarczego w kraju w latach 70. XX w., stawiając czoła wielu ograniczeniom i brakom,
zborownicy wybudowali nową kaplicę.
W latach 80. XX w. nastała upragniona stabilizacja. Zbór otrzymał odpowiedzialnego
pasterza. Dzięki ewangelizacji przybywało w Kościele nowych osób, które ubogacały zbór i
ludzi w nim zgromadzonych. Po pewnym okresie stagnacji, która nadeszła w końcu lat 90.,
Zbór znów rośnie w siłę i rozwija się prowadząc pracę na wielu polach – opiekując się
uchodźcami, osobami uzależnionymi, więźniami oraz nie ustając w ewangelizacji.
Historia jest jedną z najważniejszych nauk kształtujących naszą cywilizację.
Przekazuje wiedzę o życiu naszych przodków oraz daje wskazówki współczesnym
odbiorcom. Uczy, czego należy się wystrzegać, a co warte jest rozwijania. Dzięki niej
możliwy jest ciągły rozwój i niepowielanie błędów naszych przodków. Oczywiście, jeśli nie
pozostaniemy głusi na jej mądre rady.
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Noty biograficzne przełożonych Zboru –
w nawiasach podano czas sprawowania funkcji

Teodor Maksymowicz (1945-1966)
Urodził się 22 lipca 1902 roku w Choromsku na Polesiu. Chrzest wodny przyjął w
1928 roku, a 13 lutego 1929 r. przeżył chrzest w Duchu Świętym. W tym też roku został
ordynowany na diakona i powołany na przełożonego gminy wyznaniowej Chrześcijan Wiary
Ewangelicznej w powiecie stolińskim. W latach 1930-1931 odbywał naukę w Szkole Biblijnej
w Gdańsku. W roku 1936 został prezbiterem, a podczas zjazdu okręgowego w Pińsku został
też wybrany na skarbnika okręgu. Podczas okupacji niemieckiej zmuszony był ograniczyć
pracę do jednego powiatu i aby móc utrzymać rodzinę musiał podjąć pracę w mleczarni jako
jej prezes. W wyniku przesunięcia granic związanych z II wojną światową znalazł się w ZSRR.
W ramach repatriacji przesiedlił się do Polski w 1944 roku. Zamieszkał najpierw w
Skierniewicach, a następnie w Kętrzynie, gdzie założył zbór[…]. W 1946 roku na konferencji
w Łodzi został wybrany wiceprezesem Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej (KChWE).
ostał aresztowany 20 września 1950 roku. Zarzucano mu prowadzenie kampanii
antyradzieckiej, krytykę władzy ludowej, krytykę spółdzielni produkcyjnych, nielegalne
posiadanie zakazanych broszur. W roku 1960 zamieszkał w Brwinowie k. Warszawy. W 1975
roku został wiceprezesem ZKE […]Maksymowicz zmarł 22 września 1983 roku156.

Tomasz Paluch (1950-1953)
Urodził się 10 czerwca 1882 r. w Humaniu na Podolu (gubernia Kijowska). Stracił
ojca w wieku 4 lat. W szkole powszechnej rosyjskiej w miejscowości Kapuściany uczył się
zaledwie 3 miesiące. W 1916 r. rozpoczął naukę w rosyjskim Uniwersytecie Ludowym w
Krasnodarze (Jekaterynodar). Naukę musiał zakończyć w 1917 r. z powodu braku środków
materialnych. Już wtedy znał trzy języki w mowie i piśmie: rosyjski, ukraiński i polski.
Nawrócił się jesienią 1920 r. W 1922 r. przyjął chrzest, oraz ożenił się z Teofilą z domu
Bagieńską i wkrótce potem został wydelegowany do pracy misyjnej we Lwowie i Wilnie,
którą prowadził do 1934 r. Następnie działał na Wołyniu w powiecie kostopolskim. W 1937 r.
został członkiem Zjednoczenia Kościołów Chrystusowych na Wołyniu w powiecie
156

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teodor_Maksymowicz
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kostopolskim. Lata 1939-45 spędził we wsi Moczulanka w gminie Ludwipol. W tym okresie
nie był duchownym, utrzymywał się z pracy fizycznej, wyrabiał sita do przesiewania mąki.
Przynależał do Zboru Kościoła Chrystusowego. Duchownym tego Kościoła został w 1945 r.
w Olsztynie. W tym też roku osiadł w Kętrzynie. Jako duchowny Zjednoczenia Kościołów
Chrystusowych w listopadzie 1945 r. rozpoczął współpracę ze zborami Chrześcijan Wiary
Ewangelicznej i Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów. Współpracował z Teodorem
Maksymowiczem. W październiku 1947 r. określał siebie jako p.o. kaznodziei Polskiego
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie. Natomiast w sierpniu 1949 r.
przystąpił do Zboru Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Kętrzynie i w latach 1950-53 pełnił
tam funkcję przełożonego, zastępując przebywającego w tym czasie w więzieniu Teodora
Maksymowicza157. Zmarł w lutym w 1966 r.

Józef Sikora (1965-1969)
Urodzony 18 marca 1941 r. w Komorowicach Śląskich. Szkołę podstawową ukończył
w 1954 r. W latach 1954-59 uczył się w Technikum Budowlanym w Bielsku-Białej. 26 lipca
1959 r. przyjął chrzest i został członkiem zboru w Wapiennicy. Do 1961 r. odbywał staż w
Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym. W latach 1961-65 studiował w Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Chylicach koło Warszawy. W czasie studiów był zaangażowany w
życie kościelne zborów ZKE prowadząc nauczania w szkółkach niedzielnych, organizując
kursy biblijno-umuzykalniające oraz piastując urząd do spraw młodzieży przy Prezydium
ZKE. Pod koniec 1965 r. przeprowadził się z żoną Jolantą i matką do Kętrzyna158. W 1966 r.
objął stanowisko przełożonego Zboru ZKE w Kętrzynie159. W tym też roku odpowiadał za
pracę wśród młodzieży w woj. olsztyńskim. Prócz działalności kościelnej pracował
zawodowo w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Kętrzynie na stanowisku
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IPN, sygn. 01283/1531/J, s. 917, doniesienie nr 259 z 31.08.1949 r., podaje: „Młot”, przyjął: Łęcki K.
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APO PWRN WdSW, sygn. 444/4/114, k.96-98, Kwestionariusz dla osób piastujących duchowne stanowiska

kościelne, Olsztyn z 28.04.1966 r., Życiorys Józefa Sikory, Olsztyn z 28.04.1966 r., sporządził Józef Sikora.
Podpisał mgr Józef Sikora, pismo odręczne.
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AKZ ZKE, Protokół zgromadzenia członkowskiego z 30.01.1966 r., podpisano: Teodor Maksymowicz, Józef

Sikora.
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kierownika robót160. 12 grudnia 1967 r. zrezygnował z funkcji przełożonego zboru 161, a 19
stycznia 1968 r. decyzją Prezydium Rady Kościoła ZKE został skreślony z listy
duchownych162. W lutym 1968 r. ponownie wybrany przez zbór kętrzyński na funkcję
przełożonego. W 1969 r. przyjął naukę branhamistów, ochrzcił się powtórnie163. W związku
z tym 5 października 1969 r. zbór kętrzyński odwołał go z wcześniej powierzonej mu funkcji.
Dalsze jego losy nie są znane.

Reinhard Pas (1976-1979)
Urodził się 13 maja 1946 r. Był członkiem zboru ZKE w Słupsku164. 12 września
1976 r. został wybrany jednogłośnie na przełożonego zboru ZKE w Kętrzynie 165. Za jego
kadencji trwała budowa nowej kaplicy166. W 1979 r. wyjechał do Szkoły Misyjnej do RFN
prosząc przed wyjazdem Władysława Plewińskiego o roztoczenie opieki nad zborem. Z tego
wyjazdu już nie wrócił. Pozostał na stałe w RFN, gdzie mieszka do dziś167.

Władysław Plewiński (1981-2005)
Urodził się 12 maja 1940 r. W 1960 r. przyjął chrzest w szczecińskim zborze
zielonoświątkowym. Po przeprowadzce do Świnoujścia w tamtejszym zborze pełnił funkcje:
sekretarza, członka Rady Zborowej, kaznodziei oraz przewodniczącego młodzieży. Po
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APO PWRN WdSW, sygn. 444/4/114, k.96-98, Kwestionariusz dla osób piastujących duchowne stanowiska

kościelne, Olsztyn z 28.04.1966 r., Życiorys Józefa Sikory, Olsztyn z 28.04.1966 r., sporządził Józef Sikora.
Podpisał mgr Józef Sikora, pismo odręczne.
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AKZ, ZKE, Pismo Józefa Sikory do Prezydium Rady ZKE z 18.12.1967 r., podpisano brat J. Sikora.
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AKZ, ZKE, Pismo Prezydium Rady ZKE do Józefa Sikory, sygn. L.dz. 86/68, z 22.01.1968 r., podpisał

Prezes Rady Kościoła S. Krakiewicz.
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L. Jańczuk, Branhamizm w Polsce, w „Studia Theologica Pentecostalia”, Warszawa 2015, s. 41–59.
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AKZ, ZKE, Kwestionariusz Ewidencyjny Zborów ZKE w PRL ZKE Zbór w Kętrzynie, z 21.01.1977 r.
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AKZ ZKE, Protokół zebrania członkowskiego Zboru w Kętrzynie z 12.09.1976 r., podpis nieczytelny.

166

AKZ, ZKE, Pismo ZKE Zbór w Kętrzynie, Zaproszenie skierowane do Prezydium Rady Kościoła z

15.05.1978 r., podpisał Pas Reinhard, AKZ, ZKE, Pismo ZKE Prezydium Rady Kościoła do Urzędu
Wojewódzkiego Wydział do Spraw Wyznań, Al. Zwycięstwa 7/9, 10-959 Olsztyn, sygn. Kętrz/682/78, z
12.05.1978 r., podpisał Prezes Rady Kościoła prezb. Konstanty Sacewicz.
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AKZ, ZKE, Pismo Władysława Plewińskiego do Prezydium Rady ZKE z 04.03.1981 r., podpis nieczytelny.
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zawarciu związku małżeńskiego z Krystyną przeprowadził się do Elbląga, gdzie w tamtejszej
społeczności pełnił funkcje zastępcy przełożonego zboru, kaznodziei i kierownika młodzieży.
W latach 1977-79 był słuchaczem zaocznej Szkoły Biblijnej w Słupsku. W 1981 r. został
wybrany przez Zbór ZKE w Kętrzynie na przełożonego. Funkcję tą pełnił do 2005 r.168.
W 2007 r. rozpoczął wraz z żoną pracę misyjną wśród Polonii zamieszkującej okolice miasta
York w Wielkiej Brytanii. W skutek działań założył zbór polonijny, któremu przewodniczy
do dziś. Władysław Plewiński pełnił również funkcje ogólnokościelne. W latach 1987-2005
był prezbiterem okręgowym Okręgu Północnego KZ169.

Arkadiusz Jurgiełajtis (od 2005 r.)
Urodził się 23 kwietnia 1972 r. w Kętrzynie. W 1991 r. przyjął chrzest w tamtejszym
zborze zielonoświątkowym. W 1993 r. ukończył technikum budowlane, a następnie w latach
1993-96 studiował w Warszawskim Seminarium Teologicznym, gdzie następnie w 2000 r.
otrzymał tytuł licencjata. W 1996 r. wstąpił w związek małżeński z Anną, z którą w 1997 r.
wyjechał na niespełna 6 lat do pracy misyjnej wśród Polonii na Litwie. W rok po powrocie do
Polski został przez macierzysty Zbór wybrany na pastora i pełni tę funkcję do dziś, angażując
się również w pracę z więźniami, osobami uzależnionymi i uchodźcami. Od 2005 roku
prowadzi z żoną zawodową rodzinę zastępczą.

168
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AZZK, Życiorys Władysława Plewińskiego, pismo odręczne.
Informacje uzyskane w czasie wywiadu z Wł. Plewińskim.
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Fotografie archiwalne
Ilustracja nr 1. Zbór przed kaplicą na ul. Zjazdowej, 1945 r.

Źródło: Prywatne archiwum Władysława Plewińskiego

Ilustracja nr 2. Przed budynkiem na ul. Powstańców W-wy, 1969 r..

Źródło: Prywatne archiwum Władysława Plewińskiego
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Ilustracja nr 3. Na ruinach kaplicy, 1970 r. Od lewej: Teodor Maksymowicz, Jan Marczuk, Roman
Kunkiewicz.

Źródło: Prywatne archiwum Władysława Plewińskiego.

Ilustracja nr 4. Nowo wybudowana kaplica, 1978 r.

Źródło: Prywatne archiwum Władysława Plewińskiego
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Ilustracja nr 5. Członkowie zboru przed kaplicą, lata 90.

Źródło: Prywatne archiwum Władysława Plewińskiego

Ilustracja nr 6. Dzieci i nauczyciele ze szkółki niedzielnej w 2010 r. Po prawej stoją: pastor
Arkadiusz Jurgiełajtis i pastor senior Władysław Plewiński.

a
Źródło: Prywatne archiwum autorki.
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