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Kościół pw. św. Brunona 
w Giżycku – pierwsza świątynia 
upamiętniająca niemieckich 
bohaterów wojennych w Prusach 
Wschodnich 

Giżycki kościół pw. św. Brunona od dawna cieszy 
się zainteresowaniem historyków. Jego znaczenie 
łączono najczęściej z życiem religijnym katolickich 
mieszkańców miasta i okolic. W monografii Giżycko. 
Święty Brunon wpisany w historię miasta1 ks. Zdzisław 
Mazur wyeksponował rolę opisywanej świątyni jako 
miejsca sprawowania parafialnych celebracji litur-
gicznych. O funkcji kommemoratywnej giżyckiego 
kościoła, będącego pomnikiem niemieckich boha-
terów I wojny światowej, wspominano w historio-
grafii dość lapidarnie. Problematykę pielęgnowa-
nia pamięci o poległych żołnierzach na terenie Prus 
Wschodnich omówił Robert Traba w nieocenionej 
publikacji „Wschodniopruskość”. Tożsamość regional-
na i narodowa w kulturze politycznej Niemiec2. Autor 
podjął się interpretacji „politycznego kultu” bohaterów 
wojennych, jak również towarzyszących temu zjawi-
sku symboli i rytuałów, jednakże nie odniósł się do 
genezy giżyckiego kościoła. Próba uzupełniania stanu 
badań o zagadnienia historyczne i ideowe wiążące się 
z tą świątynią-pomnikiem wydaje się zatem w pełni 
uzasadniona, zwłaszcza wobec stosunkowej obfitości 
źródeł pisanych, do których należą dokumenty prze-
chowywane w Archiwum Generalnym Stowarzyszenia 
św. Bonifacego mieszczącym się w Bonifatiuswerk 
w Paderborn oraz publikacje i  notatki prasowe  
z 1. połowy XX wieku. 

Państwa europejskie biorące udział w I wojnie 
światowej podejmowały jeszcze w jej trakcie działania 
mające na celu upamiętnienie jej ofiar. Pojawiające się 
w tym kontekście symbole i związane z nimi rytuały 
stanowiły swoisty rozrachunek z bolesną przeszłością. 
Gloryfikacja obrońców kraju służyła ponadto kre-
acji toposu poległych, którzy z miłości do ojczyzny 
przelali krew3. Szczególną skalę działania te przyjęły 

1 Z. Mazur, Giżycko. Święty Brunon wpisany w historię mia-
sta, Giżycko 2001.

2 R. Traba, „Wschodniopruskość“. Tożsamość regionalna i narodo-
wa w kulturze politycznej Niemiec, Poznań–Warszawa 2006.

3 Por. A. Kaiser, Von Helden und Opfern. Eine Geschichte des 
Volkstrauertag, Frankfurt am Main–New York 2010, s. 13.
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Saint Bruno’s Church in Giżycko 
– the first church commemorating 
German World War I heroes in East 
Prussia

Saint Bruno’s Church in Giżycko has been at the 
centre of interest of historians for a long time. Its sig-
nificance was related to the religious life of the Catholic 
inhabitants of the city and its vicinities. In his mono-
graph Giżycko. Święty Brunon wpisany w historię mia-
sta1 (Giżycko. St Bruno Being Part of its History) Rev. 
Zdzisław Mazur highlighted the role of this church as 
the place for conducting parochial liturgical celebra-
tions. The commemorative function of the church, as 
a monument commemorating German World War I 
heroes, was barely mentioned. The issue of commem-
orating German soldiers fallen on the territory of East 
Prussia has been discussed at length by Robert Traba 
in his most interesting publication Wschodniopruskość. 
Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej 
Niemiec (Being East Prussian. Regional and National 
Identity in Germany’s Cultural Policy).2 In his book 
the author attempts to interpret the “political cult” 
of the war heroes as well as its accompanying sym-
bols and rituals. However, he does not reflect in any 
way on the origins of the church. Hence this attempt 
to complement the research by presenting more pro-
found historical and ideological aspects relating to this 
church-cum-monument seems to be fully justified, and 
perhaps especially so due to the relative abundance of 
relevant written records. They include documents kept 
in the General Archives of the Boniface Association 
(Bonifatiuswerk in German) based in Paderborn as 
well as publications and newspaper articles from the 
first half of the 20th century.

European countries fighting in World War I had 
undertaken actions to commemorate victims of the war 
even before it ended. Symbols and commemorative rit-
uals constituted a certain way of dealing with the pain-
ful past. Glorification of the defenders of the country 
served as the way of creating the topos of the fallen, who 

1 Z. Mazur, Giżycko. Święty Brunon wpisany w historię mia-
sta, Giżycko 2001.

2 R. Traba, “Wschodniopruskość”. Tożsamość regionalna i naro-
dowa w kulturze politycznej Niemiec, Poznań–Warszawa 2006.
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w Niemczech. Warto nadmienić, że w czasie I wojny 
światowej zginęło około dwóch milionów niemieckich 
żołnierzy, natomiast kolejne cztery odniosły różnego 
rodzaju obrażenia. Społeczeństwo musiało zmierzyć 
się z niespotykanym dotąd w takich rozmiarach pro-
blemem kalek, sierot i wdów4.

Upamiętnienie bohaterów i ofiar wojny przy-
bierało różnorodne formy. W 1919 roku założo-
no Związek Opieki nad Niemieckimi Mogiłami 
Wojennymi (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge), 
który 5 marca 1922 roku pod hasłem Dnia Żałoby 
Narodowej (Volkstrauertag) zainicjował w niemieckim 
parlamencie (Reichstagu) obchody upamiętniające 
poległych żołnierzy5. Idea zyskała powszechną ak-
ceptację i rozgłos dzięki udanej próbie stylizacji ofiar 
na bohaterów „wielkiej walki”. Prezydent parlamen-
tu Paul Löbe, inaugurując celebrację święta, stwier-
dził, że zmarli stali się towarzyszami współczesnych 
w drodze do nowego życia6. Od 1924 roku Dzień 
Żałoby Narodowej obchodzono w czasie Wielkiego 
Postu. Dziesięć lat później święto przemianowano 
na Dzień Pamięci o Bohaterach (Heldengedenktag) 
i obwołano uroczystością państwową. Należy do-
dać, że decyzję o formie towarzyszących mu obcho-
dów pozostawiono wówczas w gestii Ministerstwa 
Oświecenia Publicznego i Propagandy (Ministerium 
für Volksaufklärung und Propaganda)7. 22 lutego 1935 
roku minister spraw wewnętrznych Rzeszy Wilhelm 
Frick wydał okólnik dotyczący wspomnienia zmarłych 
bohaterów, w którym władze hitlerowskie radykalnie 
odcięły się od celebracji święta zmarłych w Kościele 
katolickim (Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych) i ewangelickim (Niedziela Zmarłych), 
uznając, że pielęgnuje ono pamięć pojedynczych osób 
i tym samym ogranicza się do wymiaru rodzinnego. 
Dzień Pamięci o Bohaterach, przypadający 17 mar-
ca, miał być obchodzony we wszystkich miejscach, 
w których stacjonowało wojsko. Uroczystościom prze-
wodzili dowódcy garnizonów, w obchody włączano 
także miejscową ludność, władze samorządowe oraz 
członków NSDAP8. W miastach pozbawionych gar-
nizonu organizację święta powierzono NSDAP we 
współpracy ze Związkiem Opieki nad Niemieckimi 
Mogiłami Wojennymi9.

Dla rodzin żołnierzy, którzy polegli w czasie woj-
ny, cmentarze i groby wojenne były oczywiście waż-
nym miejscem przeżywania żałoby. Z czasem do-

4 Ibidem, s. 24.
5 Ibidem, s. 10; Traba 2006, jak przyp. 2, s. 300. 
6 F. Schellack, Nationalfeiertage in Deutschland von 1871 bis 

1945, Frankfurt am Main 1990, s. 192.
7 Kaiser 2010, jak przyp. 3, s. 10, 45; zob. także: Schellack 

1990, jak przyp. 6, s. 279–282; Traba 2006, jak przyp. 2, s. 305. 
8 Kaiser 2010, jak przyp. 3, s. 182–183; por. Traba 2006, jak 

przyp. 2, s. 301.
9 Schellack 1990, jak przyp. 6, s. 297.

shed blood fighting for their beloved mother country.3 
Such a policy was conducted on a large scale especially 
in Germany. It is worth mentioning that around 2 mil-
lion German soldiers lost their lives and another 4 mil-
lion were wounded in the course of World War I. The 
society was confronted with the problem of invalids, 
orphans and widows on a truly unprecedented scale.4 

Commemorating the heroes and victims of war 
took various forms. In 1919 the Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge (German War Graves Commission) 
was set up. On 5 March 1922 it initiated in the 
German Parliament, the Reichstag, commemorative 
celebrations to honour the fallen soldiers in the form of 
celebrating Volkstrauertag (National Mourning Day).5 
The idea was widely popular thanks to the clever styl-
isation of the victims of war as heroes of “the glori-
ous fight”. When inaugurating the celebrations, Paul 
Löbe, the President of the Parliament, proclaimed that 
the dead had become the companions of the living 
generation in way to gain the new life.6 From 1924 
National Mourning Day was celebrated during Lent. 
Ten years later it was renamed as Heldengedenktag 
(Memory of Heroes Day) and it was declared an of-
ficial national holiday. It is worth noting that the de-
cision regarding the way of celebrating this day and 
accompanying events rested with the Reichministerium 
für Volksaufklärung und Propaganda (Reich Ministry 
of Public Enlightenment and Propaganda).7 On 22 
February 1935 the Reich Minister of the Interior, 
Wilhelm Frick, issued a circular letter regulating the 
forms of remembrance for dead heroes in which the 
Nazi authorities clearly dissociated themselves from 
celebrating All Saints’ Day in the Catholic Church 
and the Sunday of the Dead in Lutheran churches in 
the belief that remembering individual people means 
limiting the commemorative celebrations to family 
only. The Heldengedenktag, which falls on 17 March, 
was to be observed in all places where army units were 
stationed. The celebrations were organised by garri-
son commanders, and local people, local administra-
tion authorities as well as NSDAP members8 were en-
couraged to actively participate. In places where there 
was no army garrison, the NSDAP and German War 
Graves Commission9 were responsible for organising 
the celebrations. 

3 See also A. Kaiser, Von Helden und Opfern. Eine Geschichte des 
Volkstrauertag, Frankfurt am Main–New York 2010, p. 13.

4 Ibidem, p. 24.
5 Ibidem, p. 10; Traba 2006 (fn. 2), p. 300. 
6 F. Schellack, Nationalfeiertage in Deutschland von 1871 bis 

1945, Frankfurt am Main 1990, p. 192.
7 Kaiser 2010 (fn. 3), pp. 10, 45; cf. Schellack 1990 (fn. 6), 

pp. 279–282; Traba 2006 (fn. 2), p. 305. 
8 Kaiser 2010 (fn. 3), pp. 182–183; cf. Traba 2006 (fn. 2), 

p. 301.
9 Schellack 1990 (fn. 6), p. 297.
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For the families of the soldiers who perished dur-
ing the war, cemeteries and graves were an important 
place for mourning. In time, however, it was noticed 
that a necropolis could take on yet another impor-
tant function, one which complied with the political 
and ideological instrumentalisation of remembering 
the victims of war.

In burial sites which magnified the feeling of loss, 
the political rhetoric rooted in Pietic symbolism of-
ten turned very demagogic and aggressive.10 The cel-
ebrations would normally begin with clichéd formal 
speeches honouring the fallen on any fronts of World 
War I, who would be stylised and hailed as defenders 
of the Third Reich. The holiday often served as a pre-
text for criticizing the Weimar Republic and justifica-
tion for the National-Socialist rule. The emotional side 
of the day of mourning was used for propagating the 
idea of war heroism, which was already present during 
World War I, and which became part of the official 
Nazi propaganda after 1933. From the day that Nazi 
Germany introduced conscription in 1935 the War 
Heroes Remembrance Day began to be perceived as 
an element of ideological preparation for a future war, 
and the army was the focal point of all celebrations.11

Commemorating war heroes also took other long-
lasting forms. One such monument devoted to the sol-
diers fallen in the years 1914–1918 was the church in 
Giżycko. In the Święta Lipka Jesuit archives we find 
information that in the mid-eighteenth century there 
were 370 Catholics in Giżycko. In all probability, the 
quoted figure also included people living in the vicinity 
of Giżycko. Unfortunately, the liquidation of the Jesuits 
at Święta Lipka resulted in a lack of adequate pastoral 
care in this area and, consequently, falling numbers 
of Catholics. In 1839 the Giżycko Catholic commu-
nity had as few as 18 members. A significant change 
in the composition of the inhabitants of Giżycko was 
brought about by the establishment of a permanent 
army garrison in 1859. To put things into perspec-
tive, one has to know how the population of Giżycko 
changed over the years. In 1815 the city had 1564 
people and this number had grown to 2793 by 1857 
(including 32 Catholics and 77 Jews), 4067 by 1875 
and 5826 people by around the year 1900. From 1852 
Giżycko Catholics were under the pastoral care of the 
Ełk Diocese, and from 1872 they could participate in 
services celebrated in Kętrzyn. Priests from Kętrzyn 
would also come to Giżycko 4 or 5 times a year to cel-
ebrate Mass for the soldiers. The civilian population 
would also come to the services. The service was held 
in the army barracks within the grounds of the Boyen 
fortress. Local Catholics, following their request from 
31 January 1898 addressed to the Bishop of Warmia, 

10 Kaiser 2010 (fn. 3), p. 153.
11 Schellack 1990 (fn. 6), pp. 297–304.

strzeżono inną funkcję tych nekropolii, wpisującą 
się w polityczno-ideologiczną instrumentalizację pa-
mięci o ofiarach. W miejscach pochówku, które po-
tęgowały świadomość straty, retoryce politycznej wy-
chodzącej od pietystycznych przesłanek nadawano 
cechy wręcz agresywno-demagogiczne10. Obchody 
Dnia Pamięci o Bohaterach rozpoczynano sformali-
zowanymi, szablonowymi mowami o poległych na 
frontach I wojny światowej, stylizując ich chociażby 
na obrońców Trzeciej Rzeszy. Święto było zresztą nie-
jednokrotnie pretekstem do rozrachunku z Republiką 
Weimarską i uzasadnienia rządów narodowosocjali-
stycznych. Emocjonalną stronę dnia żałoby przed-
stawiciele władzy wykorzystywali do szerzenia idei 
heroizmu, obecnej już w okresie wojennym, a która 
po roku 1933 stawała się częścią hitlerowskiej pro-
pagandy. Od czasu wprowadzenia (w roku 1935) 
powszechnego obowiązku służby wojskowej Dzień 
Pamięci o Bohaterach zaczęto postrzegać jako element 
ideologicznego przygotowania do wojny, a w centrum 
uroczystości znalazło się wówczas wojsko11.

Upamiętnienie bohaterów mogło jednak przybie-
rać także trwałe formy. Jednym z pomników poświę-
conych żołnierzom poległym w latach 1914–1918 
był kościół w Giżycku. W świętolipskich księgach 
wizytacyjnych odnotowano, że w połowie XVIII wie-
ku w tym mazurskim mieście przebywało 370 ka-
tolików. Z pewnością liczba ta obejmowała też lud-
ność żyjącą w pobliżu Giżycka. Niestety, wskutek 
likwidacji placówki jezuitów w Świętej Lipce pod-
upadła również działalność duszpasterska na obsza-
rach, które wcześniej były poddane pastoralnej opiece 
zakonu. W 1839 roku giżycka wspólnota katolicka 
liczyła jedynie 18 osób. Wyraźną zmianę struktu-
ry ludnościowej miasta przyniosło utworzenie sta-
łego garnizonu wojskowego w 1859 roku. Warto 
nadmienić, że w 1815 roku mieszkały w Giżycku 
1564 osoby, w 1857 – 2793 (w tym 32 katolików 
i 77 Żydów), w 1875 – 4067, a około 1900 roku 
– 5826. Od 1852 roku giżyccy katolicy znajdowa-
li się pod opieką ełckiego duszpasterza, zaś od 1872 
mogli uczestniczyć w nabożeństwach sprawowanych 
w Kętrzynie. Księża z tego miasta dojeżdżali okresowo 
do Giżycka, aby celebrować cztery, pięć razy w roku 
msze św. dla żołnierzy. Brała w nich udział również 
ludność cywilna. Liturgię odprawiano w barakach 
bądź w pomieszczeniach gospodarczych znajdujących 
się na terenie twierdzy Boyen. Na prośbę miejsco-
wych katolików z 31 stycznia 1898 roku skierowaną 
do biskupa warmińskiego umożliwiono wiernym co-
miesięczne przyjmowanie sakramentów w Giżycku. 
Ponieważ wspólnota katolicka nie posiadała wówczas 
żadnego miejsca zgromadzeń, w 1905 roku nabyto 

10 Kaiser 2010, jak przyp. 3, s. 153.
11 Schellack 1990, jak przyp. 6, s. 297–304.
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parcelę o powierzchni 1,69 ha, aby wybudować na 
niej kaplicę. Poświęcenie tej niewielkiej świątyni ku 
czci św. Brunona z Kwerfurtu odbyło się 10 listopada 
1909 roku. Warto wspomnieć, że tego roku obcho-
dzono w diecezji warmińskiej 900. rocznicę śmierci 
męczennika12.

Pierwszym kuratusem giżyckim oraz kapelanem 
tamtejszego garnizonu mianowano 21 czerwca 1910 
roku ks. Franza Justusa Rarkowskiego. Troszczył się 
on zarówno o sprawy duszpasterskie, jak i o wypo-
sażenie kaplicy. Niezbędne szaty liturgiczne były da-
rem towarzystw paramentowych z Fromborka, Reszla 
i Münster. Organy i chrzcielnicę pozyskano z kościo-
ła parafialnego w Sztumie. Ołtarz główny i żyrandol 
trafiły do Giżycka z kaplicy zamkowej w Wiedniu. 
Z kolei ołtarz ku czci Matki Bożej przekazano z or-
neckiej kaplicy klasztornej. Sygnaturka nad szczy-
tem oratorium była darem warmińskich dziewcząt 
pełniących służbę w Düsseldorfie. Już w 1913 roku 
planowano budowę kolejnej, większej świątyni. 
Odpowiednią parcelę pozyskano przy ówczesnej 
Bismarckstraße. Zgromadzono nawet na ten cel sto 
tysięcy cegieł, kamienie polne oraz pokaźną sumę pie-
niędzy. Niestety, wybuch I wojny światowej zniweczył 
te plany. W okresie, gdy duszpasterzem giżyckim był 
Bernard Gischarowski (1925–1929), powiększono 
plac pod budowę kościoła. Warto wspomnieć, że pla-
cówka duszpasterska liczyła wówczas 1271 katolików. 
Z tego względu w 1926 roku utworzono w Giżycku 
samodzielną placówkę duszpasterską. Budowa nowej 
świątyni stała się z czasem koniecznością, ponieważ 
wielkość istniejącej kaplicy była niewystarczająca dla 
rosnącej liczby wiernych13.

Katolicka placówka w Giżycku stanowiła dla 
władz diecezji warmińskiej ważny ośrodek, w któ-
rym dynamicznie mogło rozwijać się duszpasterstwo. 
Biskup Maksymilian Kaller suponował, że z pewnością 

12 S. Quint, Geschichte der Diasporagemeinde Lötzen, 
„Ermländisches Kirchenblatt“, 1936, nr 29, s. 475; A. Kopiczko, 
Obchody 900-lecia męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu w die-
cezji warmińskiej, w: Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol 
jedności Europy i powszechności Kościoła, red. idem, Olsztyn 
2009, s. 384; zob. także: „Sonntagsblatt”, 1909, nr 51, s. 204; 
W. Barczewski, Nowe kościoły katolickie na Mazurach, wyd. 2, 
Olsztyn 1925, s. 89; Ł.P. Fafiński, Skok cywilizacyjny 1806–1914, 
w: Giżycko. Miasto i ludzie, red. G. Białuński, Giżycko 2012, s. 206; 
W. Guzewicz, Sanktuaria diecezji ełckiej, Ełk 2011, s. 33; P. Romahn, 
Die Diaspora der Diözese Ermland, Braunsberg 1927, s. 106.

13 „Adalbertusblatt“, 1910, nr 31, s. 123; „Pastoralblatt für 
die Diözese Ermland“, 1926, nr 12, s. 204–205; Quint 1936, jak 
przyp. 12, s. 475–476; por. Barczewski 1925, jak przyp. 12, s. 
89–90; G. Dehio, E. Gall, Handbuch der deutsche Kunstdenkmäler. 
Deutschordensland Preussen, München–Berlin 1952, s. 275–276; 
Guzewicz 2011, jak przyp. 12, s. 33; M. Jodkowski, Budownictwo 
sakralne diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, Olsztyn 2011, 
s. 358; A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej 
w latach 1821–1945, cz. 2: Słownik, Olsztyn 2003, s. 78, 228; 
Romahn 1927, jak przyp. 12, s. 106.

were able to receive holy sacraments in Giżycko every 
month. As the local Catholic community had no place 
of worship at the time, a plot of land (1.69 hectares) 
was purchased in 1905 with the intention of building 
a chapel. The consecration of a small chapel devoted to 
Saint Bruno of Querfurt took place on 10 November 
1909. It is worth bearing in mind that this was the 
very year in which the nine hundredth anniversary of 
the tragic death of this missionary bishop and martyr 
was celebrated in the Diocese of Warmia.12

On 21 June 1910 Franz Justus Rarkowski was ap-
pointed the first curate of Giżycko and the chaplain 
of the local garrison. He took care of both spiritual 
matters as well as material ones, such as, for example, 
providing the interior for the chapel. The liturgical 
vestments were donated by liturgical paraments soci-
eties from Frombork, Reszel and Münster. The organs 
and baptystery were acquired from a parish church in 
Sztum, whereas the main altar and the chandelier came 
from a palace chapel in Vienna. The Virgin Mary altar 
was sent from a monastery chapel in Orneta. A small 
fleche over the top of the oratory was the gift of girls 
from Warmia who worked as servants in Düsseldorf. 
Plans to build a new, larger place of worship were made 
as early as in 1913. Not only was an adequate plot of 
land acquired, in what was then Bismarckstraße, but 
also a considerable amount of money, field stones and 
over 100,000 bricks were collected. Unfortunately, the 
outbreak of World War I foiled all these plans and 
preparations to build a church. The plot of land for 
the future church was enlarged further when the pas-
toral care of Giżycko inhabitants was in the hands of 
Father Bernard Gischarowski (from 1925 to 1929). It 
is worth noting that the number of Catholics grew to 
1271 people at the time. Therefore an independent 
parish was created in Giżycko in 1926. Building a new 
church became an urgent necessity as the existing chapel 
was simply too small for the growing congregation.13

12 S. Quint, Geschichte der DiasporagemeindeLötzen, 
“ErmländischesKirchenblatt”, 1936, no 29, p. 475; A. Kopiczko, 
Obchody 900-lecia męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu w die-
cezji warmińskiej, in: Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol 
jedności Europy i powszechności Kościoła, ed. A. Kopiczko, Olsztyn 
2009, p. 384; see also: “Sonntagsblatt”, 1909, no 51, p. 204;  
W. Barczewski, Nowe kościoły katolickie na Mazurach, 2nd edition, 
Olsztyn 1925, p. 89; Ł.P. Fafiński, Skok cywilizacyjny 1806–1914, 
in: Giżycko. Miasto i ludzie, ed. G. Białuński, Giżycko 2012, p. 206;  
W. Guzewicz, Sanktuaria diecezji ełckiej, Ełk 2011, p. 33; P. Romahn, 
Die Diaspora der Diözese Ermland, Braunsberg 1927, p. 106.

13 “Adalbertusblatt“, 1910, no 31, p. 123; “Pastoralblatt für die 
Diözese Ermland“, 1926, no 12, pp. 204–205; Quint 1936 (fn. 12), 
pp. 475–476; see also: Barczewski 1925 (fn. 12), pp. 89–90; G. Dehio, 
E. Gall, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Deutschordensland 
Preussen, München–Berlin 1952, p. 275–276; Guzewicz 2011 (fn. 12), 
p. 33; M. Jodkowski, Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej w la-
tach 1821–1945, Olsztyn 2011, p. 358; A. Kopiczko, Duchowieństwo 
katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, part 2: Słownik, 
Olsztyn 2003, pp. 78, 228; Romahn 1927 (fn. 12), p. 106.
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stanie się ona główną siedzibą południowo-wschodniej 
diaspory Kościoła warmińskiego14. Kierując się zapew-
ne tymi względami, ordynariusz 30 lipca 1935 roku 
mianował kuratusem giżyckim ks. Severina Quinta, 
który, pracując w Węgorzewie i Frydlądzie (Friedland), 
okazał się sprawnym organizacyjnie duszpasterzem. 
Jako kapelan giżyckiego garnizonu mógł zresztą wy-
korzystać swoje wieloletnie doświadczenie wojskowe 
– prosto bowiem z ławy szkolnej wstąpił w sierp-
niu 1914 roku jako ochotnik do V regimentu gre-
nadierów, a w latach 1916–1918 służył w IV armii 
osmańskiej. Trafiwszy do Giżycka, podjął inicjatywę 
budowy nowej świątyni15. W pozyskiwaniu fundu-
szy na ten cel pomagał mu jego brat – ks. Johannes 
Quint, który w latach 1932–1935 piastował funkcję 
sekretarza Stowarzyszenia św. Bonifacego i Wojciecha 
w diecezji warmińskiej16, przez co miał już wprawę 
w organizowaniu pomocy materialnej dla placówek 
duszpasterskich należących do diaspory. 

Zapewne zgodnie z życzeniem nowego kuratusa 
przyszłemu kościołowi nadano charakter kommemo-
ratywny. Świątynia, położona wśród wschodniopru-
skich pól bitewnych, miała przede wszystkim upamięt-
niać bohaterską postawę żołnierzy w czasie I wojny 
światowej17. Warto wspomnieć, że wznoszenie monu-
mentalnych budowli-pomników (Totenburg) w czasach 
hitlerowskich było wydatnie wspomagane przez pań-
stwo. Adolf Hitler regularnie przeznaczał sporą część 
swoich dochodów ze sprzedaży Mein Kampf na dota-
cję dla Związku Opieki nad Niemieckimi Mogiłami 
Wojennymi18. Należy zaznaczyć, że inicjatorzy budo-
wy giżyckiego kościoła również liczyli na państwową 
dotację. Dotychczasowy budynek parafialny wraz z ka-
plicą pw. św. Brunona zamierzano sprzedać fiskusowi 
wojskowemu, co pozwoliłoby uzyskać środki na budo-
wę kościoła19. Pertraktacje z przedstawicielami armii 
nie były jednak łatwe. Ostatecznie władze państwowe 
zaproponowały wzniesienie świątyni wielowyznanio-
wej, przeznaczonej dla ewangelików i katolików20, na 
co decydenci kościelni nie mogli się zgodzić. W tej 
sytuacji biskup Maksymilian Kaller starał się przy-
spieszyć realizację inwestycji, kierując się słusznym 
przeświadczeniem, że budowa kościoła katolickiego 
w Giżycku zniweczy ostatecznie koncepcję wznie-

14 Archiwum Zarządu Generalnego Stowarzyszenia św. 
Bonifacego w Paderborn (dalej jako: Arch. Paderborn), teczka: 
Lötzen, pismo z 9 IX 1935.

15 Arch. Paderborn, teczka: Lötzen, pismo z 11 IX 1935;  
C. Lange, Die erste Heldengedenkkirche in Ostpreußen, „Ostdeutsche 
Monatshefte” 18, (1937), nr 8, s. 452; por. Kopiczko 2003, jak 
przyp. 13, s. 226.

16 Arch. Paderborn, teczka: Lötzen, pismo z 9 IX 1935; 
Kopiczko 2003, jak przyp. 13, s. 226.

17 Lange 1937, jak przyp. 15, s. 451. 
18 Kaiser 2010, jak przyp. 3, s. 177.
19 Arch. Paderborn, teczka: Lötzen, pismo z 8 II 1936.
20 Arch. Paderborn, teczka: Lötzen, pismo z 25 III 1936. 

The Catholic church in Giżycko was a very impor-
tant place for the authorities of the Warmia Diocese 
as it finally allowed dynamic development of pastoral 
care in the area. Bishop Maximilian Kaller believed that 
it would become the main seat of the south-eastern 
Catholic diaspora in Warmia.14 It was probably with 
this idea in mind that on 30 July 1935 he appointed 
Rev. Severin Quint the curate of Giżycko. Having 
worked in Węgorzewo (Angerburg) and Friedland 
before, Rev. Quint had proved to be a very able and 
efficient administrator. Moreover, as the chaplain of 
the Giżycko garrison he was able to draw on his own 
considerable military experience – after all, straight 
from school in 1914 he joined the Fifth Regiment of 
Grenadiers as a volunteer, and between 1916–1918 he 
served in the Fourth Army of the Ottoman Empire. 
When he arrived in Giżycko, he undertook the ini-
tiative to build a new church.15 His brother – Rev. 
Johannes Quint – helped him greatly in acquiring 
funds for the new church. Johannes Quint worked be-
tween 1932–1935 as a secretary in Saint Boniface and 
Saint Adalbert’s Association in the Diocese of Warmia,16 
which meant that he had acquired considerable expe-
rience in organising material help for places of wor-
ship for the Catholic diaspora. 

The commemorative character of the future church 
was probably the idea of the new curate. The church 
located in the middle of East Prussian battlefields was 
supposed to commemorate the bravery and heroic 
deeds of German soldiers during World War I.17 It is 
worth mentioning that erecting monumental struc-
tures-monuments (Totenburg) in Nazi Germany was 
generously subsidised by the state. Adolf Hitler himself 
earmarked a considerable amount of his Mein Kampf 
royalties as a donation to the German War Graves 
Commission.18 It has to be noted here that the initi-
ators of building the church in Giżycko also counted 
on state subsidies. They intended to sell the existing 
parish building together with St Bruno’s Chapel to the 
army and the financial resources thus gained would be 
used as a considerable contribution to the funds needed 
for building the new church.19 The negotiations with 
the army representatives were far from easy, however. 
Finally, the authorities came up with the idea of build-

14 Archives of The Boniface Society in Paderborn (hereafter: 
Arch. Paderborn), file: Lötzen, an official letter from 9 November 
1935.

15 Arch. Paderborn, file: Lötzen, official letter from 11 September 
1935; C. Lange, Die erste Heldengedenkkirche in Ostpreußen, 
“Ostdeutsche Monatshefte” 18, 1937, no 8, p. 452; cf. Kopiczko 
2003 (fn. 13), p. 226.

16 Arch. Paderborn, file: Lötzen, official letter from 9 September 
1935; Kopiczko 2003 (fn. 13), p. 226.

17 Lange 1937 (fn. 15), p. 451. 
18 Kaiser 2010 (fn. 3), p. 177.
19 Arch. Paderborn, file: Lötzen, official letter from 8 February 

1936.
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sienia wielowyznaniowego obiektu sakralnego lan-
sowaną przez władze państwowe21. W konsekwen-
cji fiskus wojskowy nie przekazał obiecanej kwoty 
25 000 marek22. Przedstawiciele Kościoła warmiń-
skiego, decydując się na realizację zatwierdzonego już 
projektu, którego kosztorys opiewał na 90 000 marek, 
zwrócili się do Zarządu Generalnego Stowarzyszenia 
św. Bonifacego w Paderborn o przesłanie deklarowa-
nej wcześniej pomocy w wysokości 40 000 marek. 
Budowę uzależniono zresztą od dalszego wsparcia 
tego stowarzyszenia, aplikując o przyznanie kolej-
nych 30 000 marek. Miejscowa wspólnota katolic-
ka zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego 
w wysokości 20 000 marek23.

Plany architektoniczne kościoła opracował Martin 
Weber z Frankfurtu nad Menem, zaś kierownic-
two budowy powierzono architektowi z Giżycka 
– F. Lebzelterowi24. Zdaniem Adriana Seiba wy-
bór Webera był podyktowany osobistymi względa-
mi biskupa Maksymiliana Kallera. Ordynariusz znał 
prawdopodobnie architekta osobiście bądź zetknął 
się z jego pracami (np. poprzez publikacje). Weber, 
mieszkający w diecezji limburskiej, zaprojektował 
w późnych latach 30. jeszcze inne kościoły, które 
miały zostać wybudowane na obszarze diecezji war-
mińskiej, m.in. w Cyntach (Zinten), Iławce Pruskiej 
(Pr. Eylau), Elblągu i Królewcu. Niestety, z różnych 
przyczyn nie zostały one zrealizowane25.

Prace przy budowie giżyckiej świątyni rozpo-
częto 19 lipca 1936 roku (wbicie pierwszej łopa-
ty), natomiast trzy miesiące później – 28 listopada 
– ustawiono więźbę dachową. Warto odnieść się do 
uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego, któ-
ra odbyła się 23 sierpnia 1936 roku. Trzem uderze-
niom młota przez miejscowego proboszcza towarzy-
szyły słowa: „Na chwałę św. Brunona” (St. Bruno zu 
Ehren); „Poległym ku pamięci“ (Den Gefallenen zum 
Gedächtnis); „Żyjącym miejsce łaski“ (Den Lebenden 
eine Stätte der Gnade). Mottem kazania przewod-
niego był z kolei cytat z Pisma Świętego: „Nic tu 
innego jak dom Boży i brama niebios” (Hier ist 
nichts Geringeres als das Haus Gottes und die Pforte 
des Himmels). W homilii ks. Severin Quint wyraził 
życzenie, aby budowla wzrastała wysoko ku niebu 
w znaku św. Brunona, a kamieniem węgielnym stały 

21 Arch. Paderborn, teczka: Lötzen, pismo z 2 VI 1936. 
22 Arch. Paderborn, teczka: Lötzen, pisma z 29 IV 1936 i 15 

VI 1936. 
23 Arch. Paderborn, teczka: Lötzen, pismo z 7 V 1936. 
24 Jodkowski 2011, jak przyp. 13, s. 56–57; R. Kempa, W cie-

niu dwóch światowych wojen 1914–1945, w: Giżycko. Miasto i ludzie, 
red. G. Białuński, Giżycko 2012, s. 294; Mazur 2001, jak przyp. 
1, s. 8; A. Seib, Der Kirchenbaumeister Martin Weber (1890–1941). 
Leben und Werk eines Architekten für die liturgische Erneuerung, Trier 
1999, s. 253–260; M. Weber, Heldengedächtniskirche „St. Bruno“ 
Lötzen Ostpreußen, „Ostdeutsche Monatshefte” 18, 1937, nr 8, s. 459.

25 Seib 1999, jak przyp. 24, s. 255, 278–302. 

ing one church, ecumenical in its character, for both 
Protestants and Catholic.20 This was, however, hard 
to accept for the Catholic hierarchy. In this situation 
Bishop Maximilian Kaller decided to speed up the 
project of building the church as he rightly believed 
that erecting a Catholic church in Giżycko would put 
an end to the idea of a multi-religious place of wor-
ship, which was favoured by the state authorities.21 
Consequently, the army did not allocate the initially 
promised 25,000 Reichsmarks.22 Having already de-
cided on the erection of the church, the cost of which 
amounted to 90,000 Reichsmarks, the hierarchy of the 
Diocese of Warmia asked the Board of the General 
Boniface Association in Paderborn for the previously 
promised financial assistance of 40,000 RM. In fact, 
the construction of the church was entirely dependent 
on further financing from this organisation and there-
fore a new request for financing, this time 30,000 RM, 
was sent to Paderborn. The local Catholic congrega-
tion pledged to contribute a further 20,000 RM.23

The architectural design of the church was drawn 
by Martin Weber from Frankfurt am Main and the 
construction on site was supervised by the local ar-
chitect from Giżycko – F. Lebzelter.24 According to 
Adrian Seib, the choice of Weber as the architect was 
probably Bishop Kaller’s personal preference as he ei-
ther might have met him personally or at least seen his 
works (e.g. in publications). In the late 1930s Weber, 
who lived in the Diocese of Limburg, designed more 
churches which were to be built in the Diocese of 
Warmia, among others churches in Cynty (Zinten), 
Iławka Pruska (Preußisch Eylau), Elbląg and Królewiec 
(Königsberg). Unfortunately, for various reasons, these 
churches were never built.25

The actual construction works began on 19 July 
1936 (the symbolic first shovel initiating the ground-
works) and only three months later – on 28 November 
– the roof structure was erected. It is worth mention-
ing here the blessing of the cornerstone which took 
place on 23 August 1936. The symbolic three hits 
of the hammer by the priest were accompanied with 
the utterance of the following words: To Saint Bruno’s 
Glory (St. Bruno zu Ehren); To the fallen in their mem-

20 Arch. Paderborn, file: Lötzen, official letter from 25 March 
1936.

21 Arch. Paderborn, file: Lötzen, official letter from 2 June 1936.
22 Arch. Paderborn, file: Lötzen, official letters from 29 April 

1936 and 15 June 1936.
23 Arch. Paderborn, file: Lötzen, official letter from 7 May 1936.
24 Jodkowski 2011 (fn. 13), pp. 56–57; R. Kempa, W cieniu 

dwóch światowych wojen 1914–1945, in: Giżycko. Miasto i ludzie, 
ed. G. Białuński, Giżycko 2012, s. 294; Mazur 2001 (fn. 1), p. 8; 
A. Seib, Der Kirchenbaumeister Martin Weber (1890–1941). Leben 
und Werk eines Architekten für die liturgische Erneuerung, Trier 1999, 
pp. 253–260; M. Weber, Heldengedächtniskirche “St. Bruno” Lötzen 
Ostpreußen, “Ostdeutsche Monatshefte” 18, 1937, no. 8, p. 459.

25 Seib 1999 (fn. 24), p. 255.
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się w rzeczywistości słowa i czyny – tak silne i moc-
ne, tak niezawodne i odważne jak święty patron za-
równo podczas swojego życia i w chwalebnej śmierci 
męczeńskiej. Proboszcz podkreślił również, że spo-
śród dwóch milionów Niemców poległych w trakcie 
I wojny światowej tysiące zginęły za swe rodzinne 
strony (Heimat). Ich groby – zaznaczył kaznodzie-
ja – pokrywają wschodniopruską ziemię i obcy kraj 
na wschodzie. Ich imiona z biegiem czasu popadają 
w zapomnienie. Ich duchowi oraz wierności ojczyź-
nie winna zostać poświęcona giżycka świątynia, aby 
stanowiła cichy pomnik dla żyjącej generacji i przy-
szłego pokolenia. W dalszej części homilii ks. Quint 
wspomniał o modlitwie za poległych żołnierzy oraz 
zaapelował, aby w trakcie długich lat pokoju obfi-
tujących w różnorodne wydarzenia nigdy nie zapo-
minać o ich czynach26.

Poświęcenie kościoła odbyło się 8 sierpnia 1937 
roku. W okolicznościowym przemówieniu proboszcz 
nadmienił, że nowy dom Boży został wzniesiony na 
historycznej ziemi nadgranicznej jako znak chrześcijań-
skich i hołdujących ojczyźnie przekonań (Gesinnung). 
Podziękował Bogu za Jego ochronną dłoń wzniesioną 
nad sanktuarium, a także przywódcom państwowym, 
że w trudnym dla kraju czasie można było zrealizować 
inwestycję. Podkreślił również, że świątynia – w swojej 
masywnej formie odwołująca się do stylu zakonu krzy-
żackiego – znajduje się w centrum Giżycka i poprzez 
monumentalne mury stanowi znakomite odwołanie 
do Boga i ojczyzny, a słowa te („Bóg” i „ojczyzna”) – 
jak zaznaczył – są ze sobą ściśle i mocno powiązane27. 
Po uroczystym nabożeństwie inauguracyjną mszę św. 
dla wojska celebrował w nowo wybudowanym kościele 
biskup polowy z Berlina Franz Justus Rarkowski, w la-
tach 1910–1914 pełniący funkcję pierwszego kuratusa 
giżyckiego. Oprócz reprezentantów państwa i miasta 
wziął w niej udział przedstawiciel Pierwszego Korpusu 
Armii, dowódca brygady fortecznej Lötzen (Giżycko) 
– generał major Ludwig von der Leyen. Spośród wielu 
przesłanych powinszowań z okazji poświęcenia świą-
tyni warto przytoczyć słowa feldmarszałka Augusta 
von Mackensena, który stwierdził, że wraz z uhono-
rowaniem w Giżycku bogobojnego żołnierza i rycerza, 
walczących i umierających za niemieckie dziedzictwo, 
oddano chwałę powiernikom niemieckiej kultury28. 
Konsekracji kościoła dokonał biskup Maksymilian 
Kaller 26 czerwca 1938 roku29.

Świątynia katolicka w Giżycku, wpisująca się 
w nurt zmodernizowanego historyzmu, została za-

26 Lange 1937, jak przyp. 15, s. 456; por. Seib 1999, jak przyp. 
24, s. 257.

27 Lange 1937, jak przyp. 15, s. 457.
28 Ibidem, s. 458.
29 „Ermländisches Kirchenblatt“, 1938, nr 28, s. 398; Rocznik 

Diecezji Warmińskiej 1985, Olsztyn 1985, s. 198; Guzewicz 2011, 
jak przyp. 12, s. 33.

ory (Den Gefallenen zum Gedächtnis); To the living as 
a sign of Grace (Den Lebenden eine Stätte der Gnade). 
The motto of the sermon was the line taken from the 
Bible: “This is nothing less than the house of God and 
the gate of Heaven” (Hier ist nichts Geringeres als das 
Haus Gottes und die Pforte des Himmels). In his sermon 
Rev. Severin Quint expressed his wish that the church 
would be rising high to the Heavens and to St Bruno’s 
sign, and that the foundation stone would be made 
from actual words and parishioners’ actions – as firm, 
reliable and brave as the patron saint himself, both dur-
ing his life and his glorious martyr’s death. Rev Quint 
pointed out that out of two million German soldiers 
who lost their lives during World War I, thousands 
of them died fighting for their homeland (Heimat). 
Their graves – as he put it – are scattered all over East 
Prussian land as well as the alien country in the east. 
Their names, with the passage of time, may be forgot-
ten and therefore this Giżycko church should be de-
voted to their memory, their faithfulness to the mother 
country; the church should be a monument for the 
living people and the next generations. Towards the 
end of his sermon Rev. Quint reminded everybody to 
pray for the fallen soldiers and urged the congregation 
never to forget about their heroic deeds, even during 
the memorable times of peace.26

The consecration of the church took place on 8 
August 1937. In the special sermon the parish priest 
mentioned that the new House of God had been 
erected on the historical borderlands as a manifesta-
tion of Christian faith and love for the mother coun-
try (Gesinnung). He thanked God for His protective 
hand raised over the sanctuary, as well as state authori-
ties who made the project possible in difficult times. 
He pointed out that the massive form of the church 
situated in the centre of Giżycko, reminiscent in its 
style of the Teutonic Knights architecture, through 
its monumental walls addresses God and the mother 
country, and these very two words (Gott and Heimat) 
were, he insisted, very closely connected with each 
other.27 The inauguratory service in the newly-built 
church was followed by a special Mass for the army and 
was celebrated by the Field Bishop from Berlin, Franz 
Justus Rarkowski, the first curate of Giżycko in the 
years 1910–1914. Other prominent figures who came 
to the consecration ceremony included Generalmajor 
Ludwig von der Leyen, the Commander of the Lötzen 
Festungs-Brigade (Giżycko Fortress Brigade). Among 
many wishes sent for this occasion one is especially 
worth quoting, namely the words of the Field Marshall 
August von Mackensen. He wrote that when honour-
ing in Giżycko the pious soldiers and knights, who 
fought and often gave their lives for German heritage, 

26 Lange 1937 (fn. 15), p. 456; cf. Seib 1999 (fn. 24), p. 257.
27 Lange 1937 (fn. 15), p. 457.

41



projektowana w ostatnim okresie działalności zawo-
dowej Martina Webera. W przeciwieństwie do silnie 
zindywidualizowanych koncepcji obiektów sakralnych 
z lat 20. i początku lat 30. XX wieku późniejsze jego 
prace, wśród których poza Giżyckiem warto wymienić 
kościół św. Kiliana w Wiesbaden (1935–1937), św. 
Alberta we Frankfurcie nad Menem (1937–1938), jak 
również św. Barbary w Niederlahnstein (1937–1939), 
łączy wiele podobieństw. Z zewnątrz sprawiały wraże-
nie przysadzistych. Architekt stosował z reguły dachy 
siodłowe bądź piramidowe, gładkie ściany, wąskie okna 
zamknięte łukiem półkolistym lub okrągłe. Rzuty po-
ziome tych budowli miały zazwyczaj formę wydłużo-
nego prostokąta lub litery „T”30. Według wstępnych 
projektów kościół w Giżycku miał być wzniesiony 
przy wykorzystaniu stalowej konstrukcji szkieletowej, 
tak jak wcześniejsza realizacja Webera – kościół pw. 
św. Kiliana w Wiesbaden. Względy techniczne i es-
tetyczne zaważyły jednak na odstąpieniu od tych pla-
nów31. Kościół pw. św. Brunona, wybudowany z dala 
od głównych arterii Giżycka, był skromną świątynią 
wzniesioną z materiałów (m.in. z granitu), które na-
wiązywały do tradycji wschodniopruskiego budow-
nictwa epoki zakonu krzyżackiego32. Usytuowany na 
wzniesieniu, mimo „przeciętnej” wielkości zyskał mo-

30 Seib 1999, jak przyp. 24, s. 249.
31 Ibidem, s. 254.
32 Lange 1937, jak przyp. 15, s. 451–452.

honour was being given and due respect paid to the 
guardians of German culture.28 The church was conse-
crated by Bishop Maximilian Kaller on 26 June 1938.29

The Catholic church in Giżycko, designed by 
Martin Weber in the last phase of his professional ca-
reer, complied with the architectural trend of modern 
historicism. In contrast to Weber’s clearly individualistic 
concepts for sacral buildings from the 1920s and early 
1930s, his later works display numerous similarities: 
they all seem fairly heavy from the outside, they all had 
pitched or pyramidal roofs, plain walls, and narrow 
windows, usually closed with a semi-arch or a circle. 
The horizontal layout of the church was usually rectan-
gular or T-shaped.30 Apart from Weber’s realization in 
Giżycko, his other designs worth mentioning include 
St Kilian’s in Wiesbaden (1935–1937), St Adalbert’s 
in Frankfurt am Main (1937–1938) and St Barbara’s 
in Niederlahnstein (1937–1939). According to the 
initial design, the church in Giżycko was to be built 
on a steel skeleton frame, similarly to Weber’s earlier 
work – St Kilian’s Church in Wiesbaden. Those plans 
were abandoned, however, for technical and aesthetic 
reasons.31 Saint Bruno’s Church in Giżycko, located 

28 Ibidem, p. 458.
29 “Ermländisches Kirchenblatt“, 1938, no 28, p. 398; Rocznik 

Diecezji Warmińskiej 1985, Olsztyn 1985, p. 198; Guzewicz 2011 
(fn. 12), p. 33.

30 Seib 1999 (fn. 24), p. 255.
31 Ibidem, p. 254.

1. Widok kościoła pw. św. Brunona w Giżycku od strony południowo-zachodniej, stan przed 1945 rokiem, fot. ze zbiorów własnych autora

1. St Bruno’s Church in Giżycko before 1945, view from the south-west, photo from author’s own collection
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numentalny charakter na tle ówczesnych zabudowań 
okolicy33. Świątynię wzniesiono – wraz ze ściśle do 
niej przylegającym, skromnym domem parafialnym 
na rzucie prostokąta – na okazałym placu kościelnym, 
którego powierzchnia pozwalała na ewentualną roz-
budowę. Od zachodu teren był ograniczony murem 
nasypowym wzniesionym z głazów narzutowych [il. 
1]. „Cokół kościoła”, czyli szerokie schody zewnętrz-
ne, które prowadziły do trójczłonowego portalu spra-
wiającego wrażenie ołtarza, subtelnie zwieńczonego 
krzyżem, wykonano z miejscowych materiałów. Bryła 
świątyni nie zawierała żadnych elementów, które za-
kłócałyby rytm form architektonicznych. Wieżę, sta-
nowiącą ogniwo łączące kościół z domem parafial-
nym, przykryto dachem piramidowym. Jej kształt, 
przypominający element uzbrojenia – hełm, jak też 
miecze na tarczy zegara uwydatniały symbolikę mili-
tarną kościoła34. Środkowe pole fasady, nad portalem, 
udekorowano za pomocą sgraffito z wyobrażeniem św. 
Brunona z Kwerfurtu oraz znajdujących się po jego 
bokach pomniejszonych postaci krzyżaka i niemiec-
kiego żołnierza [il. 2]. Patron kościoła, wyróżniony 
nimbem, został ukazany w benedyktyńskim habicie, 
z paliuszem i pastorałem. Jego dłonie były wzniesione 
w geście nauczania i błogosławienia. Wizerunek apo-
stoła Prus miał przywoływać „idee niemieckiej szla-
chetności”35. Jego postać, mierząca 8,40 m, należała 
do największych przedstawień figuralnych wykona-
nych wówczas w Niemczech techniką sgraffito. Pod 
opisaną grupą figuralną umieszczono daty: „1914”, 
„1915”, „1916”, „1917” i „1918”. Żołnierz piechoty, 
będący symbolem bohaterskiej postawy niemieckiej 
armii, trzymał w dłoni karabin, którego kolba była 
skierowana na datę „1915”, oznaczającą wyzwolenie 
Prus Wschodnich spod rosyjskiej okupacji. Niemiecki 
rycerz miał z kolei uosabiać kolonizatora tych ziem. 
Twórcą kompozycji był urodzony w Gdańsku ma-
larz Theo M. Landmann36. Szczyt fasady zwieńczo-
no metalowymi literami S(anctus) B(runon) – mo-
nogramem patrona kościoła37. 

Wnętrze świątyni, o prostopadle względem siebie 
usytuowanych elementach konstrukcyjno-architekto-

33 Seib 1999, jak przyp. 24, s. 256.
34 G. Białuński, Legenda o śmierci św. Brunona w Giżycku, 

w: Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy 
i powszechności Kościoła, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2009, s. 324.

35 Lange 1937, jak przyp. 15, s. 454.
36 Freude in der Diasporagemeinde Lötzen, „Ermländisches 

Kirchenblatt“, 1938, nr 26, s. 376; Lange 1937, jak przyp. 15,  
s. 454; Mazur 2001, jak przyp. 1, s. 36; Seib 1999, jak przyp. 24,  
s. 256–257; Weber 1937, jak przyp. 24, s. 463; W. Nowak, Św. Bruno 
z Kwerfurtu i jego kult w diecezji warmińskiej, „Studia Warmińskie” 
19, 1982, s. 86; Białuński 2009, jak przyp. 34, s. 324. W pierwot-
nym projekcie dekoracji fasady nad łukami portalu była umieszczona 
inskrypcja „DEN IM WELTKRIEG 1914–1918 GEFALLENEN 
HELDEN”; zob. „Ermländisches Kirchenblatt“, 1936, nr 49, s. 797.

37 Nowak 1982, jak przyp. 36, s. 80.

away from the main street of the town, was essentially 
a modest-looking church made of materials (notably 
granite) reminiscent of the East Prussian architectural 
tradition of the Teutonic Knights’ period.32 Despite its 
rather “average” height, the church seemed monumen-
tal and dwarfed the surrounding buildings thanks to 
its elevated location on a hill.33 The church together 
with the adjacent modest-looking parish house was 
built on a rectangular plan. The plot of land bought 
for the church was fairly large so that it would allow 
possible extensions in the future. From the west side 
the church area was delimited by a wall made of gla-
cial erratic stones [fig. 1]. The wide external stairs 
leading to a three-part portal which resembled an al-
tar, culminating with a subtle cross, were all made of 
local material. The main structure of the church did 
not display any elements which would interfere with 
the rhythm of architectural forms. The church tower, 
which was the element joining the church with the 
parish building, was covered with a pyramidal roof. 
The shape of the tower (resembling a soldier’s helmet) 
as well as the two swords on the face of the church 

32 Lange 1937 (fn. 15), pp. 451–452.
33 Seib 1999 (fn. 24), p. 256.

2. Kościół pw. św. Brunona w  Giżycku – widok fasady, stan 
przed 1945 rokiem, fot. za: C. Lange, Die erste Heldengedenk-
kirche in Ostpreußen, „Ostdeutsche Monatshefte” 18, 1937,  
nr 8, s. 453

2. The facade of St Bruno’s Church in Giżycko before 1945, 
photo from Die erste Heldengedenkkirche in Ostpreußen by  
C. Lange, “Ostdeutsche Monatshefte” 18, 1937, No 8, p. 453
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nicznych, było zdominowane przez proste podziały 
ortogonalne [il. 3]. Martin Weber, wyjaśniając za-
łożenia giżyckiego projektu, skonstatował, że „szcze-
rość w materiale” implikowała kolorystykę kościo-
ła. Ściany były utrzymane w jasnych tonacjach bieli 
dzięki nanoszonemu ręcznie tynkowi wapiennemu, 
natomiast filary zachowały szarość surowego oszalo-
wania. Barwy te tworzyły neutralne tło dla wykona-
nego w czerwonym, nadmeńskim piaskowcu ołtarza, 
na którym umieszczono utensylia kościelne w złotym 
kolorze, opracowane przez frankfurckiego złotnika 
Hansa Schablitzkiego38. Należy nadmienić, że inten-
cją architekta było zaprojektowanie świątyni, która 
stanowiłaby ideał przestrzeni sakralnej przeznaczonej 
do sprawowania ofiary eucharystycznej. Usytuowanie 
ołtarza głównego na podwyższeniu (prezbiterium od 
nawy dzielą ośmiostopniowe schody, zaś do ołtarza 
głównego prowadzą dodatkowe cztery stopnie) umoż-
liwiało wiernym pełniejszą partycypację w liturgii. 
Ołtarz wyposażono w dwie mensy: przednią – po-
łożoną niżej i tylną – na podwyższeniu. W założeniu 
pozwalało to na sprawowanie nabożeństw versus popu-
lum, co zostało usankcjonowane dopiero po soborze 
watykańskim II. Można zatem stwierdzić, że Martin 
Weber był jednym z pionierów odnowy liturgicznej 
w architekturze sakralnej, a zaprojektowany przez 

38 Seib 1999, jak przyp. 24, s. 258; Weber 1937, jak przyp. 
24, s. 463.

clock additionally emphasised the military symbolism 
of the church.34 The middle section of the facade, over 
the portal, was decorated using sgraffito technique with 
the image of St Bruno of Querfurt with the smaller 
figures of a Teutonic knight and a German soldier 
on either side of him [fig. 2]. The patron saint of the 
church was depicted in Benedictine vestments with 
pallium and a crosier and a halo over his head. His 
outstretched arms were raised in a symbolic blessing 
gesture. This image of the Apostle of the Prussians was 
intended to evoke “the idea of German righteousness 
and chivalry”.35 The figure of St Bruno measuring 8.4 
m in height was one of the largest figures executed at 
the time in sgraffito technique in Germany. Below the 
abovementioned figurative scene the following dates 
were inscribed: 1914, 1915, 1916, 1917, 1918. An 
infantry soldier, symbolizing the heroic deeds of the 
German army, was holding a rifle, the butt of which 
pointed to the year 1915, i.e. the year East Prussia was 
liberated from the Russian occupation. The Teutonic 
Knight, on the other hand, was supposed to represent 
the colonizers of this land. This artistic composition 
was the work of a painter from Gdańsk, Theo M. 

34 G. Białuński, Legenda o śmierci św. Brunona w Giżycku, in: 
Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności 
Kościoła, ed. A. Kopiczko, Olsztyn 2009, p. 324.

35 Lange 1937 (fn. 15), p. 454.

3. Wnętrze kościoła pw. św. Brunona w Giżycku, stan przed 1945 rokiem, fot. ze zbiorów własnych autora

3. The interior of St Bruno’s Church before 1945, photo from author’s own collection
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niego kościół w Giżycku należy traktować jako je-
den z pierwszych w diecezji warmińskiej, w których 
zastosowano nowatorskie rozwiązania antycypujące 
posoborową reformę sprawowania kultu39.

Strop spoczywał na podpalanym belkowaniu 
z oszalowaniem40. W przestrzeni wiatrołapu przy 
wejściu do świątyni umieszczono nazwiska poległych 
w czasie wojny żołnierzy, którzy wywodzili się z pla-
cówki duszpasterskiej w Giżycku. Prostota wnętrza 
kościoła podkreślała jego sakralny charakter. Wąskie 
filary poprzeczne usytuowane przy bocznych ścia-
nach świątyni, przeprute u dołu okrągłołukowymi 
przejściami, wzmacniały drewnianą konstrukcję za-
daszenia. Zdaniem Carla Langego symbolizowały one 
ręce modlących się ludzi. Zestawienie jasnych ścian 
z ciemnymi elementami drewnianymi również przy-
czyniało się do uzyskania efektu podniosłości41.

Po prawej stronie nawy kościoła zawieszono ręcz-
nie malowaną Drogę krzyżową frankfurckiego arty-
sty Georga Poppego, podczas gdy w ołtarzu Matki 
Bożej, do którego wiodło przejście po lewej stronie, 
usytuowano terakotową Oblubienicę Ducha Świętego 
Arnolda Henslera, będącą duplikatem oryginału 

39 Mazur 2001, jak przyp. 1, s. 36–37; A. Seib, Der 
Kirchenbaumeister Martin Weber, „Architektur Jahrbuch“, 1992, s. 
190–191; Seib 1999, jak przyp. 24, s. 258–260. 

40 Weber 1937, jak przyp. 24, s. 463.
41 Lange 1937, jak przyp. 15, s. 454; zob. także: Weber 1937, 

jak przyp. 24, s. 462.

Landmann.36 On top of the facade two metal letters 
were attached: S(anctus) B(runon) – the monogram 
of the patron saint of the church.37

The interior of the church, with perpendicularly 
positioned construction and architectural elements, 
was dominated with simple orthogonal divisions  
[fig. 3]. Martin Weber, explaining the overriding prin-
ciples behind his design in Giżycko, declared that “the 
sincerity of the material” implicated the colour compo-
sition inside the church. The walls were bright white 
thanks to manually applied lime plaster, whereas the 
pillars retained the grey of the plain close-boarding. 
These colours created a neutral background for the al-
tar made of red Main sandstone, on which were placed 
golden church utensils made by a Frankfurt goldsmith 
Hans Schablitzki.38 It must be emphasised that the 
intention of the architect was to design a church that 
would become the ideal sacral space for celebrating 

36 Freude in der Diasporagemeinde Lötzen, “Ermländisches 
Kirchenblatt“, 1938, no 26, p. 376; Lange 1937 (fn. 15), p. 454; 
Mazur 2001 (fn. 1), p. 36; Seib 1999 (fn. 24), pp. 256–257; Weber 
1937 (fn. 24), p. 463; W. Nowak, Św. Bruno z Kwerfurtu i jego 
kult w diecezji warmińskiej, “Studia Warmińskie” 19, 1982, p. 
86; Białuński 2009 (fn. 34), p. 324. In the first original design 
of the facade there was an inscription with the following words: 
“DEN IM WELTKRIEG 1914–1918 GEFALLENEN HELDEN”;  
cf. “Ermländisches Kirchenblatt“, 1936, no 49, p. 797.

37 Nowak 1982 (fn. 36), p. 80.
38 Seib 1999 (fn. 24), p. 258; Weber 1937 (fn. 24), p. 463.

4. Wnętrze kościoła pw. św. Brunona w Giżycku – widok na ołtarz główny, stan przed 1945 rokiem, fot. ze zbiorów własnych autora

4. The interior of St Bruno’s Church before 1945 – view of the main altar, photo from author’s own collection 
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znajdującego się w kościele pw. Ducha Świętego we 
Frankfurcie nad Menem. Ścianę ołtarzową ozdobiono 
prawdopodobnie kilimem Georga Thomalli. Nad ki-
limem ukazano księgę z siedmioma pieczęciami oraz 
baranka [il. 4]. Dekoracja ta mogła być zmieniania 
stosownie do okresów liturgicznych42.

Kościół pw. św. Brunona w  Giżycku jako 
jeden z pierwszych obiektów sakralnych w Prusach 
Wschodnich posiadał pod wysoko usytuowanym 
prezbiterium pomieszczenie będące salą parafialną, 
które ze względu na grubość murów mogło służyć 
jako schron przeciwlotniczy. Warto wspomnieć, że 
analogiczne, choć nieco mniejsze pomieszczenie znaj-
dowało się pod plebanią43.

Budowla projektu Martina Webera, reprezentu-
jąca nowoczesną architekturę sakralną diecezji war-
mińskiej, była zdaniem Carla Langego „pierwszą 
świątynią w Prusach Wschodnich upamiętniającą 
niemieckich bohaterów wojennych”44. Zmiana przy-
należności politycznej tych obszarów po 1945 roku 
spowodowała zatarcie pierwotnych treści ideowych 
związanych z kommemoratywną funkcją kościoła [il. 
5]. Naznaczoną ideologicznie i narodowościowo de-
korację fasady zatynkowano, zastępując początko-

42 Seib 1999, jak przyp. 24, s. 260; Weber 1937, jak przyp. 
24, s. 462–463; Freude… 1938, jak przyp. 36, s. 376.

43 Lange 1937, jak przyp. 15, s. 454–456.
44 Ibidem, s. 451.

the Eucharist. Placing the main altar on a podium 
(between the nave and the presbytery there are eight 
steps, and there are four more steps leading to the 
main altar) enabled the congregation a fuller partici-
pation in the liturgy. Two altar stones were placed on 
top of the altar: the front one was placed below, and 
the rear one was raised. In theory this made it possi-
ble to celebrate the service as versus populum, which 
was officially allowed only after the Second Vatican 
Council. Martin Weber can therefore be pronounced 
one of the pioneers of liturgical renewal in sacred ar-
chitecture, and his church in Giżycko may be treated 
as one of the first in the Diocese of Warmia, in which 
novel solutions anticipating the post-Council reform 
of celebrating the liturgy39 were implemented.

The ceiling rested on black beams with board-
ing.40 In the vestibule, at the entrance to the church 
there are names of soldiers from the Giżycko mili-
tary parish who died in the war. The simplicity of the 
church interior emphasises its sacred character. Narrow 
transverse pillars at the side wall of the building, with 
arched openings, reinforced the wooden structure of 
the roof. According to Carl Lange they symbolised the 
hands of praying people. The juxtaposition of bright 

39 Mazur 2001 (fn. 1), pp. 36–37; A. Seib, Der Kirchenbaumeister 
Martin Weber, “Architektur Jahrbuch”, 1992, p. 191; Seib 1999  
(fn. 24), pp. 258–260. 

40 Weber 1937 (fn. 24), p. 463.

5. Wnętrze kościoła pw. św. Brunona w Giżycku, stan obecny, fot. ze zbiorów własnych autora

5. The interior of St Bruno’s Church at present, photo from author’s own collection
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wo skromnym, drewnianym krzyżem45, a następnie 
mozaiką przedstawiającą św. Brunona w otoczeniu 
pruskich wojowników zadających mu śmierć [il. 6]. 

W opinii Adriana Seiba związek między wybo-
rem patrona giżyckiego kościoła a funkcją budowli 
jako świątyni upamiętniającej bohaterów poległych 
w czasie I wojny światowej jest bardzo czytelny. Św. 
Brunon z Kwerfurtu, apostoł Prus, poniósł w 1009 
roku śmierć męczeńską na tym obszarze46. W sierp-
niu 1914 roku bohaterską obroną twierdzy Boyen 
w Giżycku wsławił się pułkownik Hans Busse. 
W mieście przebywał również prezydent Rzeszy – 
feldmarszałek Paul von Hindenburg, któremu nada-
no później tytuł honorowego obywatela Giżycka. 
Nowy kościół w sensie ideowym nawiązywał do pie-
lęgnowanej pamięci po zmarłym feldmarszałku, któ-
rego uważano za męża opatrznościowego, wyzwo-
liciela wschodnich rubieży Niemiec. Św. Brunona 
postrzegano z kolei jako pioniera chrześcijańsko-nie-
mieckiej kultury w Prusach, gdzie wciąż żywa po-
zostawała pamięć o krzyżackiej przeszłości47. Warto 
przypomnieć, że męczennik był również patronem 

45 Nowak 1982, jak przyp. 36, s. 86.
46 Seib 1999, jak przyp. 24, s. 255.
47 Lange 1937, jak przyp. 15, s. 452–453; Traba 2006, jak 

przyp. 2, s. 316–321, 356.

walls with darker wooden elements helped to achieve 
an effect of sublimity.41

On the right-hand side of the church’s nave there 
are hand-painted Stations of the Cross by Frankfurt art-
ist Georg Poppe, and in the altar of the Holy Mother 
of God, with the leading passage to the left, there is 
a terracotta figure of The Spouse of the Holy Spirit by 
Arnold Hensler, which is a copy of the original that 
can be found in the Church of the Holy Spirit in 
Frankfurt on the Main. The altar wall was adorned, 
most probably, with a kilim made by Georg Thomalla. 
Above the kilim there is a book with seven seals, and 
a lamb [fig. 4]. The decoration could be changed ac-
cording to liturgical periods.42

Saint Bruno’s Church in Giżycko, was one of the 
first sacred buildings in Eastern Prussia to have a hall, 
which was beneath the raised presbytery, and served 
as a meeting place for parishioners; thanks to its thick 
walls, it could serve also as an air-raid shelter. It is 
worth mentioning that a similar, but slightly smaller 
hall was built beneath the rectory.43

Martin Weber’s design, representing modern sa-
cred architecture in the Warmia Diocese, was, in Carl 
Lange’s opinion “the first church in Eastern Prussia 
that commemorated German war heroes”.44 When the 
area was taken over by Poland after 1945, the original 
ideological message connected with the commemo-
rative function of the church [fig. 5] was obscured. 
The ideologically and nationalistically biased deco-
ration of the façade was plastered over, and replaced 
initially with a humble wooden cross,45 and later with 
a mosaic showing Saint Bruno surrounded by Prussian 
warriors who are murdering him [fig. 6].

According to Adrian Seib the connection be-
tween choosing St Bruno as the patron saint for the 
Giżycko church and the commemorative function of 
the church – i.e. honouring German soldiers fallen 
in World War I – is more than clear. Saint Bruno of 
Querfurt, often hailed as the Apostle of the Prussians, 
died a martyr’s death in 1009 in this very area.46 In 
August 1914 Colonel Hans Busse made a name for 
himself by his courageous defence of Boyen Fortress 
in Giżycko. Another prominent figure staying in 
Giżycko was Germany’s President Field Marshal Paul 
von Hindenburg, who was later awarded the title of 
honorary citizen of Giżycko.

Ideologically, the new church was coherent with the 
fond memory of the late Marshal Paul von Hindenburg 
(died 1933) who was remembered as a great statesman, 

41 Lange 1937 (fn. 15), p. 454; see also: Weber 1937 (fn. 24), 
p. 462.

42 Seib 1999 (fn. 24), p. 260; Weber 1937 (fn. 24), pp. 462–463;  
Freude… 1938 (fn. 36), p. 376.

43 Lange 1937 (fn. 15), pp. 454–456.
44 Ibidem, p. 451.
45 Nowak 1982 (fn. 36), p. 86.
46 Seib 1999 (fn. 24), s. 255.

6. Fasada zachodnia kościoła pw. św. Brunona w Giżycku, stan 
obecny, fot. ze zbiorów własnych autora 

6. The western facade of St Bruno’s Church in Giżycko at pre-
sent, photo from author’s own collection
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a liberator and saviour of Germany’s eastern border-
lands. St Bruno was perceived as the pioneer of German-
Christian culture in Prussia, where the memories of 
the Teutonic Knights and their heritage were still very 
vivid.47 It is also worth bearing in mind that St Bruno 
was also the patron saint of the chapel which preced-
ed the church in this place. St Bruno’s church was to 
serve not only the civilian population of Giżycko but 
also soldiers stationed there and, in fact, it was with 
this idea in mind that the church had been designed.48

Although in the liturgical calendar and the Roman 
Missal used in Warmia Saint Bruno was already present 
in the 17th century, a full-scale veneration of the saint 
in the Warmia Diocese did not begin until the second 
half of the 19th century. Together with St Adalbert, St 
Bruno was hailed as a patron of the pastoral activi-
ties of the Catholic Church in the area, which was 
predominantly inhabited by Protestants.49 As Andrzej 
Kopiczko found out, in the liturgical calendar of the 
Diocese of Warmia, St Bruno’s Day (celebrated on 
16th October) from the 1830s began to be celebrated 
as a veneration of St Bruno as the patron saint of the 
Kingdom of Prussia.50 In order to celebrate the 900th 
anniversary of St Bruno’s death, at the initiative of the 
local Evangelical congregation a monument commem-
orating this event was erected on Tafelberg (now Góra 
Stołowa) near Giżycko, modelled on St Adalbert’s Cross 
in Tenkitten. The iron monument had the following 
inscription: Dem kühnen deutschen Missionar, der als 
erster Vorkämpfer in Masuren mit 18 Gefährten am 9. 
März 1009 für Christum und sein Reich den Martyrertod 
erlitten, dem Edlen Bruno von Querfurt zum ehrenden 
Gedächtnis (In memory of the brave German mis-
sionary, the noble Bruno of Querfurt, who suffered 
a martyr’s death together with his 18 missionaries in 
Mazury land on 9 March 1009 giving his life for Jesus 
Christ and His Kingdom”).51 

Saint Bruno’s Church in Giżycko is a fine example 
of the cultural and historical mosaic so typical of this 
region. It serves the Catholic community as a place 
of worship. In 1994, as a consequence of the grow-
ing cult of the patron saint of Prussia, Saint Bruno’s 
Church became a diocesan sanctuary.52

47 Lange 1937 (fn. 15), pp. 452–453; Traba 2006 (fn. 2),  
pp. 316–321, 356.

48 Lange 1937 (fn. 15), p. 452.
49 Por. Kopiczko 2009 (fn. 12), p. 381; Nowak 1982 (fn. 

36), p. 82; idem, Kult świętego Brunona-Bonifacego z Kwerfurtu  
w świetle ksiąg liturgicznych diecezji warmińskiej, in: Święty Brunon. 
Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła,  
ed. A. Kopiczko, Olsztyn 2009, pp. 265–266.

50 Kopiczko 2009 (fn. 12), p. 386; see also: Nowak 2009  
(fn. 49), p. 266.

51 Quote from: Kopiczko 2009 (fn. 12), pp. 384–385;  
cf. Quint 1936 (fn. 12), p. 474.

52 Guzewicz 2011 (fn. 12), pp. 34–35, 37.

kaplicy poprzedzającej giżycki kościół. Świątynia św. 
Brunona miała służyć nie tylko ludności cywilnej, 
lecz również żołnierzom. Z takim zamysłem została 
zresztą zaprojektowana48.

Wprawdzie w  kalendarzu kościelnym, jak 
i w mszałach warmińskich św. Brunona wspomina-
no już w XVII wieku, jednak jego kult ujawnił się 
pełniej w diecezji warmińskiej dopiero w 2. połowie 
XIX wieku. Obok św. Wojciecha był on uznawany 
za patrona działalności duszpasterskiej Kościoła kato-
lickiego na obszarach diaspory zdominowanej przez 
ewangelików49. Jak ustalił Andrzej Kopiczko, od po-
czątku lat 30. XIX wieku w kalendarzu liturgicznym 
diecezji warmińskiej dodawano przy św. Brunonie 
w jego wspomnienie, czyli 16 października, że jest 
patronem Królestwa Prus50. W 900. rocznicę śmier-
ci św. Brunona wzniesiono z inicjatywy ewangeli-
ków na Górze Stołowej koło Giżycka pomnik ku 
jego czci, wzorowany zresztą na krzyżu św. Wojciecha 
w Tękitach (Tenkitten). Wykuty z żelaza monu-
ment opatrzono napisem: „Dem kühnen deutschen 
Missionar, der als erster Vorkämpfer in Masuren mit 
18 Gefährten am 9. März 1009 für Christum und sein 
Reich den Martyrertod erlitten, dem Edlen Bruno von 
Querfurt zum ehrenden Gedächtnis“ („Dzielnemu 
niemieckiemu misjonarzowi, który jako pionier na 
Mazurach zginął wraz z 18 towarzyszami 9 marca 
1009 roku za Chrystusa i Jego Królestwo śmiercią 
męczeńską, szlachetnemu Brunonowi z Kwerfurtu 
ku uczczeniu pamięci”)51.

Kościół św. Brunona w Giżycku wpisuje się w mo-
zaikę dziedzictwa kulturowego regionu. Służy wspól-
nocie katolickiej jako miejsce celebracji liturgicznych. 
W roku 1994, w efekcie rozwoju kultu patrona Prus, 
świątynię ustanowiono sanktuarium diecezjalnym52.

Streszczenie
Artykuł prezentuje dzieje powstania kościoła pw. 

św. Brunona w Giżycku i związane z nim treści ide-
owe, a także nowatorski – w kontekście liturgii – 
projekt ołtarza świątyni. 

W  okresie międzywojennym podejmowano 
w Niemczech różnego rodzaju inicjatywy mające na 
celu upamiętnienie żołnierzy poległych na frontach 
I wojny światowej. Szczególną rolę odegrał w tym 

48 Lange 1937, jak przyp. 15, s. 452.
49 Por. Kopiczko 2009, jak przyp. 12, s. 381; Nowak 1982, jak 

przyp. 36, s. 82; idem, Kult świętego Brunona-Bonifacego z Kwerfurtu 
w świetle ksiąg liturgicznych diecezji warmińskiej, w: Święty Brunon. 
Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła, 
red. A. Kopiczko, Olsztyn 2009, s. 265–266.

50 Kopiczko 2009, jak przyp. 12, s. 386; por. Nowak 2009, 
jak przyp. 49, s. 266.

51 Cyt. za: Kopiczko 2009, jak przyp. 12, s. 384–385; por. 
Quint 1936, jak przyp. 12, s. 474.

52 Guzewicz 2011, jak przyp. 12, s. 34–35, 37. 
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Abstract
The article presents the historical outline and ide-

ological circumstances concerning the construction of 
Saint Bruno’s Church in Giżycko as well as the novel 
form (in liturgical context) of the altar design. 

In the inter-war period (1918–1939) various 
initiatives were undertaken in Germany to com-
memorate the soldiers fallen during World War I. 
A very important role in this respect was played by 
the German War Graves Commission (Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge). Starting from 1922 
National Mourning Day was commemorated in the 
Weimar Republic, which 12 years later was renamed 
Heldengedenktag (Memory of Heroes Day) and it was 
declared an official national holiday. In Giżycko, where 
Catholics were in a diaspora, a decision was taken to 
build a church which would function as a church-
cum-monument to the fallen soldiers, the first of its 
kind in East Prussia. The initiator of the plan to erect 
the church was Father Severin Quint whereas Martin 
Weber was responsible for the architectural design of 
the building. The blessing of the cornerstone took 
place on 23 August 1936 and the church was opened 
on 8 August 1937. On 23 August 1938 the church 
was adorned with decorations. This modern place of 
worship, which also performed the function of a gar-
rison church, was full of military references and mil-
itary symbolism. The middle section of the facade 
was decorated with a sgraffito image of Saint Bruno 
of Querfurt accompanied by a Teutonic Knight on 
one side and a contemporary German soldier on the 
other. This figurative image was supposed to symbol-
ise the heroic conduct of the German army, rooted in 
history and supported by the blessings of the Apostle 
of the Prussians. As far as the interior is concerned, 
the positioning of the altar enabling the priest to cel-
ebrate the mass versus populum was a truly novel so-
lution on the territory of the Warmia Diocese at the 
time and, in a way, heralded the changes in Catholic 
liturgy which were to take place some years later after 
the Second Vatican Council.

Keywords: German architecture, Diocese of Warmia, 
Giżycko, Martin Weber, St Bruno, soldiers memorial

Translated by Grzegorz Bełza

względzie Związek Opieki nad Niemieckimi Mogiłami 
Wojennymi (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge). 
Od 1922 roku obchodzono w Republice Weimarskiej 
Dzień Żałoby Narodowej, który dwanaście lat póź-
niej przemianowano na Dzień Pamięci o Bohaterach 
i obwołano uroczystością państwową. W Giżycku, 
gdzie ludność katolicka znajdowała się w diasporze, 
podjęto w tym czasie decyzję o budowie świątyni 
pw. św. Brunona, która jako pierwsza w Prusach 
Wschodnich pełniłaby funkcję kościoła–pomnika 
poległych. Z inicjatywą wzniesienia budowli wyszedł 
miejscowy duszpasterz Severin Quint, zaś opracowa-
nie planów architektonicznych powierzono Martinowi 
Weberowi. Poświęcenie kamienia węgielnego odby-
ło się 23 sierpnia 1936 roku. Kościół został oddany 
do użytku 8 sierpnia 1937 roku, zaś jego uroczystej 
konsekracji dokonano 26 czerwca 1938. Ten nowo-
czesny obiekt sakralny, pełniący rolę świątyni garni-
zonowej, zawierał liczne odniesienia do symboliki 
militarnej. Środkowe pole fasady ozdobiono deko-
racją sgraffitową ukazującą św. Brunona z Kwerfurtu 
oraz rycerza krzyżackiego i współczesnego żołnierza, 
przedstawionych po jego bokach, co miało obrazo-
wać zakorzenioną w historii bohaterską postawę nie-
mieckich sił zbrojnych, wspartych orędownictwem 
apostoła Prus. Z kolei usytuowanie ołtarza dające 
możliwość sprawowania nabożeństw versus populum 
było pionierskim rozwiązaniem na obszarze diecezji 
warmińskiej, antycypującym założenia odnowy litur-
gicznej po soborze watykańskim II.

Słowa kluczowe: architektura niemiecka, XX wiek, 
diecezja warmińska, Giżycko, Martin Weber, św. 
Brunon, pomnik żołnierzy
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