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Mi³akowo, po³o¿one w obrêbie historycznej krainy Prus Górnych, nale¿y
do malowniczych, zabytkowych miast diecezji warmiñskiej, którego dzieje nie
wzbudza³y szczególnego zainteresowania ani polskich, ani niemieckich badaczy
przesz³oci. Dopiero w 1997 r. opublikowano jego broszurow¹ monografiê
autorstwa Wandy £ukasiewicz1, w której jednak niewiele miejsca powiêcono
stosunkom wyznaniowym w przedwojennym Mi³akowie. Cennym przyczynkiem
dotycz¹cym historii Kocio³a katolickiego w tym miecie jest z kolei praca
magisterska Doroty Wo³oszczuk2, napisana na seminarium u ks. prof. Henryka
Damiana Wojtyski CP, a nastêpnie obroniona na Wydziale Teologii Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zgodnie z cezur¹ czasow¹ okrelon¹
w tytule autorka zogniskowa³a siê na funkcjonowaniu mi³akowskiej parafii po
drugiej wojnie wiatowej. Powy¿sze opracowania nie wyczerpuj¹ zagadnieñ
zwi¹zanych z dziejami katolickiej placówki duszpasterskiej w Mi³akowie w XIX w.,
a zw³aszcza z jej powstaniem, rozwojem czy te¿ finansowaniem. Gwoli ich
Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr Marek Jodkowski, Katedra Historii Kocio³a i Dziedzictwa Kulturowego,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, ksmarekj@wp.pl.
1 W. £ukasiewicz, Mi³akowo. Monografia miasta i dziejów najnowszych, Mi³akowo 1997.
2 D. Wo³oszczuk, Dzieje parafii Mi³akowo w latach 19451992, Olsztyn 2001, kps w Bibliotece
Wydzia³u Teologii UWM w Olsztynie.
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uzupe³nienia, nale¿y skupiæ siê przede wszystkim na analizie materia³ów archiwalnych zdeponowanych w Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie
oraz Archiwum Zarz¹du Generalnego Stowarzyszenia w. Bonifacego, które
mieci siê w Bonifatiuswerk w Paderborn. Wspomniane stowarzyszenie wspiera³o budowê obiektów kocielnych, a tak¿e pensje duchowieñstwa oraz pracowników zatrudnianych przy katolickich placówkach duszpasterskich w diasporze.

Rys historyczny
W po³owie XIX w., wskutek zmian bêd¹cych nastêpstwem Wiosny Ludów, wprowadzono oktrojowan¹ konstytucjê pañstwa pruskiego, która umo¿liwia³a swobodne organizowanie siê Kocio³a katolickiego3. Wyranej zmianie
uleg³a zatem sytuacja katolików ¿yj¹cych w diasporze, w tym równie¿ w Mi³akowie. Warto podkreliæ, ¿e we wspomnianym miecie i okolicach znacznie zwiêkszy³a siê wówczas liczba wiernych wspomnianej konfesji. W zwi¹zku z tym
proboszcz z E³dyt Wielkich ks. Heinrich Renkel (Renze), za przyzwoleniem
w³adz diecezji warmiñskiej, zakupi³ 5 kwietnia 1852 r. wolnostoj¹cy dom
w Mi³akowie, aby zaadaptowaæ go na cele kultu religijnego. Budynek nale¿a³
wczeniej do stolarza Kuellera, który sprzeda³ go za 900 talarów4. W tym
samym czasie mi³akowscy katolicy skierowali probê do biskupa warmiñskiego
Józefa Ambro¿ego Geritza, aby zezwoli³ na sprawowanie mszy w. w tym
miecie. Zagwarantowali równie¿ doje¿d¿aj¹cemu duszpasterzowi równowartoæ 150 marek jako rekompensatê za podró¿. Uroczystoæ powiêcenia oratorium ku czci Krzy¿a wiêtego (in hon. victoriosissimae Crucis Christi), której
przewodniczy³ e³dycki proboszcz, odby³a siê w drug¹ niedzielê adwentu,
12 grudnia 1855 r. Od tego czasu, w okrelone niedziele i wiêta, ksiê¿a z E³dyt
Wielkich celebrowali w tym miejscu katolickie nabo¿eñstwa5. Z wizytacji dekanalnej przeprowadzonej w 1863 r. wynika, ¿e oratorium znajdowa³o siê w dobrym stanie6.
Wraz z organizacj¹ katolickich nabo¿eñstw rozpoczêto pertraktacje dotycz¹ce utworzenia szko³y katolickiej w Mi³akowie. Ju¿ w 1855 r. tak¹ potrzebê
popar³a rejencja królewiecka, jednak wskutek nieprzychylnego stanowiska w³adz
3 A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 18211945, cz. 1, Studium prozopograficzne, Olsztyn 2004, s. 19.
4 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, Adalbertusblatt 25 (1914), s. 98.
5 Ibidem; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, Braunsberg 1927, s. 53; zob. tak¿e
Rocznik Diecezji Warmiñskiej 1985, Olsztyn 1985, s. 301.
6 Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie (dalej AAWO), AB IV 24, Dekanats-Kirchenvisitations-Bericht von Guttstadt pro 1863.
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miejskich uda³o siê zrealizowaæ powy¿sze plany dopiero w 1859 r. Zatrudniono
wówczas nauczyciela o nazwisku Kriminski. Zdeponowano tak¿e kapita³ gwarantuj¹cy jej funkcjonowanie, który sk³ada³ siê z 350 talarów ofiarowanych przez
proboszcza Renkela i innych ksiê¿y oraz 725 talarów przekazanych przez Towarzystwo w. Wojciecha7. Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e nadano jej charakter publicznej placówki owiatowej. W takim przypadku w³adze miejskie mia³y prawo
wyboru nauczyciela, którego proponowa³ inspektor szkolny. W umowie parafuj¹cej funkcjonowanie szko³y zapisano jednak, ¿e magistrat zobowi¹zywa³ siê
jedynie do op³acania równowartoci 60 marek czynszu za pomieszczenia edukacyjne oraz dotowania pensji nauczyciela8. Ze wzglêdu na powiêkszaj¹c¹ siê
liczbê uczniów jeszcze przed 1880 r. zabiegano u w³adz miejskich o zezwolenie
na zatrudnienie drugiego nauczyciela, jednak¿e bezskutecznie. Magistrat uzasadnia³ tê decyzjê faktem, ¿e sporo uczniów rekrutowa³o siê spoza miejscowego
obwodu szkolnego. Rejencja królewiecka proponowa³a z kolei utworzenie szko³y symultannej, na któr¹ mi³akowski duszpasterz nie chcia³ siê zgodziæ9. Przez
d³u¿szy czas katolicka placówka owiatowa mieci³a siê w dawnym domu parafialnym10, którego stan techniczny zarówno w 1884 r., jak i w 1888 r. pozostawia³ wiele do ¿yczenia. Pilnego remontu wymaga³y zw³aszcza pod³ogi i okna11.
Wród zatrudnionych w Mi³akowie nauczycieli katolickich warto wymieniæ jeszcze
Johanna Wediga (od 1 kwietnia 1879 r.)12 i Jacoba Alfaengera (od 23 sierpnia
1880 r.)13. Ostatecznie w tzw. sprawozdaniu misyjnym z 1895 r. podano informacjê, ¿e w szkole katolickiej pracuje dwóch nauczycieli14.
Po kilku latach okaza³o siê, ¿e powierzchnia oratorium jest zbyt ma³a
wobec powiêkszaj¹cej siê liczby wiernych. Proboszcz Renkel z E³dyt Wielkich
postanowi³ zatem zakupiæ odpowiedni¹ parcelê z myl¹ o budowie wi¹tyni
w Mi³akowie. Umowê dotycz¹c¹ nabycia dzia³ki budowlanej o szerokoci 70 stóp
i d³ugoci 320 stóp parafowano w 1864 r. z handlowcem Friedrichem Wilhelmem Wormsem. Aby czuwaæ nad przebiegiem budowy, ustanowiono w maju
1864 r. ks. Augustina Bargela kuratusem w opisywanej miejscowoci. Pos³ugê
7 Archiwum Zarz¹du Generalnego Stowarzyszenia w. Bonifacego w Paderborn (dalej Arch.
Paderborn), Teczka: Liebstadt, Missionsstation Liebstadt (5 II 1872); (4 VI 1877); AAWO, AB II A 12,
Konferenz Dekane in Frauenburg (10 VIII 1871); P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, s. 54;
zob. równie¿ Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98; A. £ukaszewski, Mi³akowo, w:
A. Wakar i in. (red.), Mor¹g. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1973, s. 129.
8 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (5 IV 1884).
9 Ibidem.
10 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98.
11 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (5 IV 1884); Missionsbericht v. J. 1888.
12 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (15 III 1880).
13 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (5 IV 1884).
14 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht vom Jahre 1895.
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duszpastersk¹ rozpocz¹³ 13 czerwca 1864 r., co wi¹za³o siê z ustanowieniem
kuracji mi³akowskiej. Ks. Bargel erygowa³ fundusz budowlany oraz nawi¹za³
wspó³pracê z dzia³aj¹cym w diecezji warmiñskiej Towarzystwem w. Wojciecha,
które wspiera³o budowê obiektów sakralnych na obszarach diaspory diecezji
warmiñskiej. Po niespe³na roku ks. Bargel otrzyma³ jednak nominacjê na wikariusza w wiêtej Lipce15. Jego nastêpc¹ ustanowiono 17 listopada 1865 r. ks. Antona Gerigka16. Budowa kocio³a by³a priorytetowym zadaniem dla mi³akowskiego duszpasterza. Niestety, w trakcie przygotowañ napotykano na liczne
przeciwnoci. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ skargê w³aciciela m³yna o nazwisku Manske, który protestowa³ przeciwko wzniesieniu katolickiej wi¹tyni, gdy¿
jego nieruchomoæ znajdowa³a siê jedynie 700 stóp od kocielnych gruntów17.
Ostatecznie 2 czerwca 1866 r. ks. Gerigk otrzyma³ pozwolenie na wystawienie
kocio³a. Prace rozpoczêto ju¿ 25 czerwca tego¿ roku. Uroczystoæ po³o¿enia
kamienia wêgielnego, której przewodniczy³ proboszcz e³dycki Joseph Fahl, mia³a miejsce w 1867 r. Budowa przebiega³a doæ szybko18, skoro jeszcze tego
samego roku obiekt sakralny wzniesiono w stanie surowym19. Ostatecznie wybudowano orientowan¹ wi¹tyniê salow¹ reprezentuj¹c¹ urzêdow¹, zdecydowanie funkcjonaln¹ odmianê stylu neogotyckiego, utrzyman¹ w tradycji szko³y
berliñskiej20. Usytuowano j¹ na planie wyd³u¿onego prostok¹ta, zamkniêtego od
strony wschodniej wyodrêbnion¹ absyd¹, flankowan¹ dwiema zakrystiami, natomiast od zachodniej  wydzielon¹ wie¿¹ na planie kwadratu. W 1895 r. podano
wymiary obiektu sakralnego: d³ugoæ  89 stóp, szerokoæ  43 stopy i wysokoæ  34 stopy21. Koció³ ku czci Znalezienia i Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego
konsekrowa³ biskup Filip Krementz 4 lipca 1869 r.22
15

Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98; P. Romahn, Die Diaspora der
Diözese Ermland, s. 54; A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 18211945,
cz. 2, S³ownik, Olsztyn 2003, s. 16.
16 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98; A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 18211945, cz. 2, S³ownik, s. 76. Ks. Anton Gerigk zainaugurowa³
ponadto 17 padziernika 1869 r. celebracjê katolickich nabo¿eñstw w Mor¹gu. A¿ do 1880 r., cztery razy
do roku, mi³akowscy duszpasterze sprawowali mszê w. w tym miecie; por. Bitte um eine Gabe für den Bau
eines Missionshauses nebst Kapelle in der Kreisstadt Mohrungen, Bonifatiusblatt 5 (1889), s. 67; M. Jodkowski, Dzieje katolickiej placówki duszpasterskiej w Mor¹gu w XIX wieku, Studia Elbl¹skie 14 (2013), s. 87;
A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 18211945, cz. 2, S³ownik, s. 76.
17 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98.
18 Ibidem; por. AAWO, AB IV 24, Dekanat-Kirchen-Visitations-Bericht von Guttstadt pro 1866;
zob. tak¿e W. £ukasiewicz, Mi³akowo, s. 6.
19 AAWO, AB IV 24, Dekanat Kirchenvisitations-Bericht Guttstadt pro 1867.
20 A. Rzempo³uch, Siedem wieków architektury sakralnej na Warmii, w: B. Magdziarz (red.),
Kocio³y i kaplice archidiecezji warmiñskiej, t. 1, wiêta Warmia, Olsztyn 1999, s. 299.
21 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht vom Jahre 1895.
22 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98; Rocznik Diecezji Warmiñskiej
1985, s. 301; por. W. £ukasiewicz, Mi³akowo, s. 6.
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W 1866 r. ks. Anton Gerigk kupi³ ponadto w Mi³akowie parcelê od honorowego rajcy miejskiego Roßnera za 160 talarów i wytyczy³ na niej cmentarz23.
Ju¿ w 1877 r. przypuszczano, ¿e w ci¹gu dwóch lat zacznie brakowaæ na nim
miejsc. Aby powiêkszyæ jego obszar, zamierzano dokupiæ znajduj¹c¹ siê obok
nieruchomoæ gruntow¹. Niestety, miejscowa wspólnota by³a zbyt biedna, aby
op³aciæ inwestycjê24. Proba skierowana do komitetu diecezjalnego Stowarzyszenia w. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku przynios³a jednak oczekiwany skutek. 11 lutego 1880 r. przekazano z tego ród³a 900 marek. Stowarzyszenie wspó³finansowa³o równie¿ budowê ogrodzenia na cmentarzu ofiarowuj¹c
11 lutego 1885 r. 600 marek25.
Duszpasterze mi³akowscy zabiegali tak¿e o wykonanie elementów wyposa¿enia wnêtrza sakralnego oraz niezbêdnych utensyliów. Prawdopodobnie
w 1869 r. Johann Rohn wybudowa³ organy za 650 talarów26. W 1871 r. kuratus
Gerigk zwróci³ siê z prob¹ do cesarza niemieckiego Wilhelma I o przydzia³
przetopionego metalu, który zosta³ przejêty w czasie dzia³añ militarnych. Wniosek zosta³ rozpatrzony pozytywnie27, dziêki czemu w 1873 r. odlano dzwony
o wadze 620, 260 i 78 kg w zak³adzie ludwisarskim Friedricha Schulza z Che³mna28. Piêæ lat póniej wstawiono trzy witra¿e w absydzie kocio³a29, natomiast
w 1894 r.  stacje Drogi Krzy¿owej30. Dziêki odpowiedniej liczbie wiernych,
zabezpieczeniu finansowemu placówki duszpasterskiej oraz posiadanym budynkom 8 lutego 1871 r. kuracja mi³akowska zosta³a ustanowiona parafi¹. Tê decyzjê potwierdzi³y 13 listopada 1872 r. w³adze pañstwowe. Oprócz Mi³akowa
nale¿a³o do niej 56 miejscowoci31.
W 1872 r. urz¹d proboszcza mi³akowskiego obj¹³ August Blank, którego
priorytetem by³o scalenie miejscowej wspólnoty parafialnej oraz ozdobienie
wi¹tyni. Tego¿ roku dokoñczy³ budowê nowej plebanii oraz obiektów gospodarczych32. W 1876 r. przekazano z diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia
23
24

Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98.
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (4 VI 1877); por. Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt
(15 III 1880).
25 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Unterstützungen (einmalige) für die Mission Liebstadt.
26 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98; M. Jodkowski, Budownictwo
sakralne diecezji warmiñskiej w latach 1821-1945, Olsztyn 2011, s. 121.
27 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98.
28 M. Jodkowski, Budownictwo sakralne diecezji warmiñskiej w latach 18211945, s. 108; zob.
tak¿e Archiwum Pañstwowe w Olsztynie, 367/379, s. 1.
29 AAWO, AB IV 24, Kirchenvisitationsbericht des Dekanats Guttstadt pro 1878.
30 AAWO, AB IV 24, Kirchenvisitationsbericht des Dekanats Guttstadt pro 1894.
31 Pastoralblatt für die Diözese Ermland 1 (1873), s. 68; Geschichte der kath. Kirche und
Gemeinde Liebstadt, s. 98; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, s. 54; Rocznik Diecezji
Warmiñskiej 1985, s. 301.
32 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98.
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w. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku 650 marek na parce remontowe
w domu parafialnym33. Ks. Blank zmar³ na zapalnie p³uc 12 kwietnia 1880 r.34
Ciê¿kim dowiadczeniem dla mi³akowskiej wspólnoty parafialnej by³ czas
kulturkampfu. Urzêdnicy reprezentuj¹cy w³adzê pañstwow¹ ni¿szych szczebli
próbowali mieszaæ siê w sprawy kocielne. Dziêki jednak rozwadze ks. Fahla,
proboszcza z E³dyt, i ówczesnego przewodnicz¹cego Zarz¹du Kocielnego
 sêdziego powiatowego Krebsa, uda³o siê unikn¹æ niepotrzebnych konfliktów.
Przez trzy lata nie mo¿na by³o ustanowiæ proboszcza w Mi³akowie35. Dopiero
w 1883 r. kuratusem w tym miecie mianowano Donatusa Steinsohna36, który
zamieszka³ poza plebani¹. Zg³aszano bowiem w tym czasie potrzebê przeprowadzenia prac remontowych z powodu wilgoci i zagrzybienia jej wnêtrza. Postrzegano to jako skutek kulturkampfu, kiedy dom parafialny nie by³ u¿ytkowany37.
Niestety, jeszcze w 1888 r. informowano, ¿e nie zosta³y podjête prace remontowe ze wzglêdu na brak rodków finansowych38. Przeprowadzono je prawdopodobnie w czasie urzêdowania kolejnych duszpasterzy mi³akowskiej parafii - ks.
Franza Kleina (administrator od 1890 r.) b¹d Johanna Kolberga (administrator
od 1895 r.)39.

Ludność katolicka
W dekrecie cyrkumskrypcyjnym Stolicy Apostolskiej z 15 maja 1859 r.
wytyczono granicê miêdzy diecezj¹ che³miñsk¹ a warmiñsk¹. Wiêksza czêæ
powiatu mor¹skiego przypad³a wówczas diecezji che³miñskiej, natomiast jego
zachodnie obszary podporz¹dkowano administracji Kocio³a warmiñskiego. A¿
925 wiernych mieszkaj¹cych na tym obszarze w³¹czono do stacji misyjnej
w Mi³akowie40.
33 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (4 VI 1877). W 1895 r. odnotowano wymiary domu
parafialnego: d³ugoæ  57½ stóp oraz szerokoæ  36½ stóp; zob. Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt,
Missionsbericht vom Jahre 1895.
34 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98; A. Kopiczko, Duchowieñstwo
katolickie diecezji warmiñskiej w latach 1821-1945, cz. 2, S³ownik, s. 24.
35 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98.
36 Ibidem.
37 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (5 IV 1884).
38 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht v. J. 1888.
39 A. Kopiczko, Katalog duchowieñstwa katolickiego w diecezji warmiñskiej (do 1945 roku),
Olsztyn 2003, s. 36; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, s. 54.
40 Bitte um eine Gabe für den Bau eines Missionshauses nebst Kapelle in der Kreisstadt Mohrungen, s. 66; por. M. Jodkowski, Dzieje katolickiej placówki duszpasterskiej w Mor¹gu w XIX wieku,
s. 86.
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W 1863 r. do mi³akowskiej szko³y katolickiej uczêszcza³o 59 dzieci. Na
podstawie kartek do spowiedzi w. wielkanocnej wynika, ¿e w 1865 r. do
tamtejszej placówki duszpasterskiej nale¿a³o oko³o 800 wiernych wraz z dzieæmi
z rodzin mieszanych wyznaniowo oraz czêci¹ katolików z Mor¹ga i okolic.
W semestrze zimowym 1871/1872 r. odnotowano 101 dzieci uczestnicz¹cych
w zajêciach szko³y katolickiej, z czego 34 pochodzi³o z rodzin mieszanych. Na
obszarze kuracji 20 dzieci z rodzin mieszanych oraz 25 z katolickich chodzi³o
do szkó³ protestanckich. Udzia³ wiernych w nabo¿eñstwach pozostawia³ wiele
do ¿yczenia. Zdaniem kuratusa wynika³o to z faktu, ¿e wiêkszoæ ludnoci
katolickiej pracowa³a u protestanckich w³acicieli ziemskich, którzy niejednokrotnie nie respektowali prawa swoich pracowników do wiêtowania uroczystoci katolickich, a nawet do udzia³u w niedzielnych nabo¿eñstwach41. W 1877 r.
mi³akowski proboszcz informowa³, ¿e cz³onkowie miejscowej wspólnoty to
w wiêkszoci robotnicy b¹d s³u¿ba wiejska zatrudniana przez protestantów
posiadaj¹cych maj¹tki ziemskie. Jedynie 7 katolików by³o w³acicielami ziemskimi, za 11  drobnymi rzemielnikami. Liczba wiernych na podstawie kartek do
spowiedzi w. wielkanocnej wynosi³a wówczas 980 (w tym w Mi³akowie  442).
Odnotowano 109 dzieci w wieku szkolnym, z czego 53 z rodzin mieszanych
wyznaniowo. Do pozamiejscowych szkó³ protestanckich uczêszcza³o 41 dzieci
z rodzin katolickich i 37 z rodzin mieszanych42.
W 1879 r. Mi³akowo liczy³o 2311 mieszkañców. Na obszarze parafii mieszka³o 1014 katolików (w tym 462 w Mi³akowie). Odnotowano w tym czasie 214
katolickich rodzin. Dzieci w wieku szkolnym by³o 171 (z czego 102 z Mi³akowa). Do katolickiej szko³y uczêszcza³o 107 dzieci, natomiast do protestanckich
 62 katolików43. W 1884 r. liczba rodzin katolickich na obszarze parafii wynosi³a 99 (w tym 52 w Mi³akowie), za mieszanych wyznaniowo  112 (w tym
48 w Mi³akowie). W opisywanym miecie by³o wówczas 76 katolickich dzieci
w wieku szkolnym, natomiast w zajêciach szko³y katolickiej bra³o udzia³ 102
katolików44. Po czterech latach ca³kowita liczba ludnoci na obszarze parafii
równa³a siê 11 774 (z czego 2457 w Mi³akowie). Odnotowano wówczas 1056
katolików (w tym 538 z Mi³akowa). Liczba dzieci zobowi¹zanych do nauki
wzros³a do 154 (w tym 93 w Mi³akowie). W katolickiej szkole uczy³o siê 118
uczniów, natomiast w 10 protestanckich placówkach edukacyjnych  36 katolików45. W 1890 r. proboszcz Steinsohn informowa³, ¿e na terenie parafii mi³a41
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Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsstation Liebstadt (5 II 1872).
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (4 VI 1877).
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (15 III 1880).
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (5 IV 1884).
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht v. J. 1888.
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kowskiej mieszka du¿o dziewcz¹t, które pracuj¹ w charakterze s³u¿¹cych
(ok. 140150). Zreszt¹ rokrocznie powiêksza³a siê ta liczba wskutek migracji
z obszarów historycznej Warmii. Duszpasterz dostrzega³ wynikaj¹ce z tego zagro¿enia, poniewa¿ w Prusach Górnych panowa³a wiêksza swoboda obyczajów. Ponadto ju¿ w 1880 r. proboszcz August Blank alarmowa³, ¿e w licznych
maj¹tkach ziemskich nale¿¹cych do parafii w niedzielne popo³udnia odbywaj¹
siê potañcówki. Trwa³y one niejednokrotnie a¿ do nocy. Poza tym we wspomnianych maj¹tkach panowa³y przera¿aj¹ce warunki lokalowe, bowiem pracuj¹ce w nich kobiety i mê¿czyni mieszkali w tych samych pomieszczeniach.
Prowadzi³o to do wiêkszej ni¿ w innych parafiach liczby chrztów udzielanych
panieñskim dzieciom46.
W tzw. sprawozdaniu misyjnym z 1895 r. podano informacjê, ¿e mi³akowska parafia liczy ok. 950 katolików (z czego ok. 400 w Mi³akowie). Dzieci
objêtych obowi¹zkiem nauczania by³o ok. 163 (w tym ok. 120 z Mi³akowa)47.
W 1902 r. mieszka³o w Mi³akowie ok. 350 katolików. Liczba dzieci zobowi¹zanych do nauki szkolnej wynosi³a 170 (w tym 94 z Mi³akowa). W mi³akowskiej
szkole katolickiej uczy³o siê w tym czasie 110 osób. Pozosta³e chodzi³y do
szkó³ protestanckich b¹d pobiera³y katolickie lekcje religii w okolicznych punktach katechetycznych. Zdaniem mi³akowskiego duszpasterza, czêæ dzieci mog³a równie¿ braæ udzia³ w zajêciach s¹siednich szkó³ katolickich48.

Wybrane aspekty duszpasterskie
W 1864 r. ochrzczono 27 osób oraz asystowano przy zawarciu 4 zwi¹zków ma³¿eñskich. Rok póniej, w okresie wielkanocnym udzielono 467 komunii
w. Cmentarz katolicki wytyczono dopiero w maju 1866 r. W trakcie tego¿ roku
pochowano 30 zmar³ych. W 1871 r. przyst¹pi³o do komunii w. 1300 wiernych,
za w okresie wielkanocnym  541. Zg³oszono wówczas 38 chrztów, 7 lubów
i 10 pogrzebów. W latach 18641871 odnotowano 319 chrztów i 49 lubów,
natomiast od 1866 r. do 1871 r. mia³o miejsce 170 pogrzebów. Na pocz¹tku lat
siedemdziesi¹tych XIX w. w czasie uroczystoci, które obchodzi³y równie¿
Kocio³y protestanckie, katolicka wi¹tynia w Mi³akowie by³a wype³niona wiernymi. W niedzielnych mszach w. uczestniczy³o jednak 150-200 katolików49.
W 1876 r. ochrzczono 52 osoby, asystowano przy zawarciu 9 zwi¹zków ma³46
47
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AAWO, AB IV 24, Liebstadt (16 I 1890).
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht vom Jahre 1895.
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht vom Jahre 1902.
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsstation Liebstadt (5 II 1872).
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¿eñskich oraz pochowano 35 zmar³ych. Do komunii w. przyst¹pi³o wówczas
ok. 1500 osób, a w okresie wielkanocnym  59550.
W 1879 r. odnotowano 56 chrztów, 9 lubów i 30 pogrzebów. Udzielono
ok. 2000 komunii w., a w okresie wielkanocnym  61951. Cztery lata póniej
zg³oszono 52 chrzty, 10 lubów i 31 pogrzebów. Komuniê w. wielkanocn¹
przyjê³o 627 osób (oraz 12 z Mor¹ga). W niedzielnych mszach w. uczestniczy³o ok. 200 wiernych52. W 1887 r. ochrzczono 56 osób, asystowano przy zawarciu 13 zwi¹zków ma³¿eñskich oraz pochowano 44 zmar³ych. W okresie wielkanocnym udzielono 628 komunii w. Na niedzielne msze w. przychodzi³o
150-200 wiernych53. W 1894 r. odnotowano 46 chrztów, 11 lubów i 28 pogrzebów. Piêæ osób wyrzek³o siê w tym czasie wiary katolickiej. Udzielono 1360
komunii w., a w okresie wielkanocnym  590. Na niedzielnych mszach w.
gromadzi³o siê 200250 wiernych54. W 1901 r. zg³oszono 34 chrzty, 3 luby
i 25 pogrzebów. Liczba rozdanych komunii w. zmniejszy³a siê do 1295,
a w okresie wielkanocnym  do 549. W niedzielnych nabo¿eñstwach bra³o
udzia³ ok. 300 wiernych55.

Finanse
W tzw. sprawozdaniu misyjnym z 1872 r. podano informacje o kosztach
zwi¹zanych z kupnem nieruchomoci i wystawieniem budynków kocielnych
w Mi³akowie. Parcela pod budowê kocio³a i mieszkania dla duszpasterza kosztowa³a 900 talarów, wzniesienie wi¹tyni wraz z niezbêdnymi elementami wyposa¿enia wnêtrza  13 200 talarów, cmentarz wraz z ogrodzeniem  251 talarów,
budynek szkolny wraz z mieszkaniem nauczyciela  1800 talarów oraz niewykoñczona plebania  2152 talary. Do 1872 r. wydano zatem 18 303 talary56.
Miejscowa wspólnota katolicka przekaza³a na ten cel 400 talarów, Towarzystwo
w. Wojciecha  1395 talarów, w ramach ja³mu¿ny jubileuszowej z padziernika
1865 r. otrzymano 1000 talarów, z rozwi¹zanego funduszu Towarzystwa Ksiê¿y
Warmiñskich  835 talarów, z kolekty domowej przeprowadzonej na obszarze
diecezji warmiñskiej  1482 talary, z Towarzystwa w. Franciszka Ksawerego
 900 talarów, z kocielnego maj¹tku parafii glotowskiej  3336 talarów oraz
50
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Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (4 VI 1877).
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (15 III 1880).
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (5 IV 1884).
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht v. J. 1888.
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht vom Jahre 1895.
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht vom Jahre 1902.
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsstation Liebstadt (5 II 1872).
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z kocielnego maj¹tku parafii kronieñskiej  834 talary. Fundusze na parcelê
pod budowê kocio³a i mieszkania dla duszpasterza oraz szko³y wraz z mieszkaniem dla nauczyciela ofiarowa³ proboszcz z E³dyt Wielkich ks. Heinrich Renkel57. Warto dodaæ, ¿e pomoc finansow¹ w zrealizowaniu transakcji okazali
równie¿ inni dobroczyñcy, wród których nale¿y wymieniæ m.in. ks. Laurentiusa
Kocha z Wapnika oraz ks. Antona Bludaua z Wilczkowa58. W sumie przekazano na ten cel 2700 talarów59. Duszpasterz mi³akowski w ramach kolekty domowej przeprowadzonej osobicie w czêci diecezji warmiñskiej zgromadzi³ 5421
talarów. W 1872 r. suma przychodów zwi¹zanych z kocielnymi inwestycjami
w Mi³akowie stanowi³a 18 303 talary. Tego¿ roku wspomniana placówka duszpasterska posiada³a kapita³ o wartoci 7000 talarów zdeponowany we wschodniopruskich listach zastawnych, z czego 4250 talarów nale¿a³o do kapita³u fundacji mszalnych. Fundusz budowlany równa³ siê 906 talarów, a do sp³aty za
plebaniê pozostawa³o jeszcze 1498 talarów. Miejscowa wspólnota katolicka
sk³ada³a ofiary na rzecz miejscowego duszpasterza w ramach iura stole, tzw.
dziesiêciny osobistej i za kartki do spowiedzi w. wielkanocnej. £¹cznie opiewa³y one na 71 talarów. Oprócz tego przekazywano dobrowolne kwoty finansowe
na budowê kocio³a i plebanii60. Z tytu³u wynagrodzenia kuratus otrzymywa³
nastêpuj¹ce donacje: z iura stole  ok. 31 talarów, z tzw. dziesiêciny osobistej
 25 talarów, z kartek do spowiedzi w. wielkanocnej  15 talarów, z fundacji
istniej¹cych przy mi³akowskiej placówce duszpasterskiej  121 talarów 16 srebrnych groszy i 3 fenigi, z fundacji proboszczów Grühla i Kocha  8 talarów,
z fundacji zmar³ego kanonika Andreasa Schrötera  70 talarów, z wczeniej
erygowanej fundacji zarz¹du Towarzystwa w. Wojciecha  19 talarów 22 srebrne grosze i 6 fenigów, z diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia w. Bonifacego
i Wojciecha we Fromborku  100 talarów oraz po³owê rocznych ofiar miejscowej wspólnoty (prawdopodobnie kolekty zbieranej w czasie mszy w.), czyli
9 talarów. W sumie roczna pensja mi³akowskiego kuratusa wynosi³a 399 talarów
8 srebrnych groszy i 9 fenigów. Poza tym korzysta³ on nieodp³atnie z mieszkania. Katolicki nauczyciel pobiera³ 130 talarów z rejencji królewieckiej za prowadzone lekcje, 37 talarów 18 srebrnych groszy i 9 fenigów z komitetu diecezjalnego Stowarzyszenia w. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku, 38 talarów
i 12 srebrnych groszy jako dodatek do pensji od w³adz miejskich, 20 talarów za
pracê w charakterze organisty (donacja z beneficjum biskupa Hattena, wyp³acana okresowo przez Warmiñsk¹ Kapitu³ê Katedraln¹) oraz 10 talarów z kasy
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Ibidem.
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Ibidem.
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kocielnej za pos³ugê organisty i kantora. W sumie pobory nauczyciela równa³y
siê 236 talarów 1 srebrny grosz i 9 fenigów. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie ponosi³ on
kosztów zwi¹zanych z wynajmem mieszkania61.
W 1877 r. kasa kocielna posiada³a 300 marek zdeponowanych we
wschodniopruskich listach zastawnych. Kapita³ fundacji mszalnych stanowi³
15 075 marek, a tzw. kapita³ fundacji proboszczowskich (czyli fundusz dotacji
na rzecz mi³akowskiego duszpasterza)  12 000 marek. Maj¹tek ulokowano we
wschodniopruskich listach zastawnych o nastêpuj¹cym oprocentowaniu: 15 600
marek na 3,5% w skali roku, 5925 marek na 4% oraz 5550 marek na 4,5%.
Odsetki z tego depozytu wynosi³y 1098,75 marek62. Pensja proboszcza sk³ada³a
siê z nastêpuj¹cych wp³ywów: z tzw. dziesiêciny osobistej  75 marek,
z kartek do spowiedzi w. wielkanocnej  45 marek, z iura stole  93 marki,
z beneficjów  430,98 marek, z po³owy rocznych ofiar miejscowej wspólnoty
 60 marek oraz z fundacji ulokowanych w listach zastawnych  443,25 marki.
W sumie proboszcz zarabia³ 1147,23 marek rocznie. Katolickiemu nauczycielowi przekazywano w tym czasie 967,02 marek, z czego 744 marki otrzymywa³
z kasy pañstwowej63.
W 1879 r. kapita³ fundacji parafialnych (czyli kapita³ kasy kocielnej)
wynosi³ 300 marek ulokowanych we wschodniopruskich listach zastawnych,
natomiast proboszczowskich  12 750 marek we wschodniopruskich listach
zastawnych i 750 marek w innych papierach d³u¿nych64. Proboszcz w ramach
uposa¿enia otrzymywa³: z fundacji mszalnych  460,87 marek, z innych fundacji
erygowanych przy parafii (prawdopodobnie z tzw. fundacji proboszczowskich)
 510,75 marek, z iura stole  90 marek, z tzw. dziesiêciny osobistej  80 marek,
z kartek do spowiedzi w. wielkanocnej  20 marek oraz z diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia w. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku  150 marek.
Roczne dochody proboszcza opiewa³y zatem na 1311,62 marek. W tym czasie
katolicki nauczyciel zarabia³ 969,01 marek65.
W 1883 r. kapita³ fundacji parafialnych opiewa³ na 300 marek zdeponowanych we wschodniopruskich listach zastawnych, natomiast kapita³ fundacji proboszczowskich (czyli fundusz dotacji na rzecz mi³akowskiego duszpasterza)
 na 13 500 marek, ulokowanych we wschodniopruskich listach zastawnych
czêciowo na 4%, a czêciowo na 3,5% w skali roku66. Kuratus mia³ wówczas
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otrzymywaæ z fundacji mszalnych, tzw. dziesiêciny osobistej oraz kartek do
spowiedzi w. wielkanocnej  ok. 550 marek, z kasy kocielnej  ok. 600 marek
oraz z diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia w. Bonifacego i Wojciecha we
Fromborku  150 marek. Roczna pensja duszpasterza równa³a siê zatem 1300
marek. Nauczyciel katolicki zarabia³ 933,01 marki67.
W 1888 r. kapita³ fundacji parafialnych stanowi³ 300 marek, za proboszczowskich  14 800 marek zdeponowanych w obligacjach i listach zastawnych.
Z fundacji kanonika Schrötera (300 marek) odsetki przeznaczano na cele charytatywne, tj. na zakup modlitewników i ksi¹¿ek do nauki dla ubogich dzieci68.
Zgodnie z za³o¿onym planem bud¿etowym na wynagrodzenie duszpasterza sk³ada³y siê nastêpuj¹ce przychody: z fundacji mszalnych  505,12 marek, z fundacji erygowanych przy parafii  544 marki, z iura stole  70 marek oraz
z funduszy pañstwowych  581 marek. W sumie zarabia³ on 1700,12 marek
rocznie. Nauczyciel otrzymywa³ w tym czasie 111,75 marek z kapita³u mi³akowskiej szko³y katolickiej (fundacje zarz¹dzane przez w³adze diecezjalne), 46 marek
za pracê w charakterze organisty, 31,26 marek z donacji miejscowej wspólnoty
parafialnej oraz 744 marki z funduszy pañstwowych69.
W 1895 r. kapita³ fundacji parafialnych wynosi³ 300 marek, nieobci¹¿onych
fundacji proboszczowskich  15 570 marek, za fundacji mszalnych  28 905
marek. Zgodnie z planem bud¿etowym w ramach pensji przekazywano mi³akowskiemu duszpasterzowi nastêpuj¹ce kwoty: z fundacji mszalnych  546,65 marek, z innych fundacji erygowanych przy parafii  ok. 545 marek, z iura stole
 70 marek, z donacji miejscowej wspólnoty parafialnej  120 marek oraz z kartek
do spowiedzi w. wielkanocnej  30 marek. W sumie tamtejszy proboszcz
zarabia³ 1311,65 marek rocznie, nie licz¹c pañstwowej zapomogi. Ze swojego
wynagrodzenia op³aca³ jednak pojazd zaprzêgowy (220 marek). W tym czasie
pierwszy nauczyciel otrzymywa³ 1238 marek, natomiast drugi  795 marek70.
W 1902 r. kapita³ fundacji parafialnych opiewa³ na 700 marek, nieobci¹¿onych fundacji proboszczowskich  na 15 570 marek, za fundacji mszalnych
 na 28 905 marek. Liczba fundacji mszalnych równa³a siê 120. Miasto p³aci³o
za wynajem sal szkolnych 120 marek rocznie. Dochody mi³akowskiego duszpasterza sk³ada³y siê z nastêpuj¹cych donacji: z fundacji erygowanych przy parafii
 545 marek, z fundacji mszalnych  522,20 marki, z iura stole  70 marek oraz
z obci¹¿enia miejscowej wspólnoty parafialnej  ok. 150 marek. W sumie przekazywano mu 1287,20 marek rocznie (bez pañstwowej dotacji). Na op³acenie
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pojazdu wydawa³ 220 marek. Pierwszy i drugi nauczyciel zarabiali po 1000
marek (nie wliczaj¹c pañstwowej dotacji z racji wys³ugi lat)71.
* * *
Erygowanie i rozwój katolickiej placówki duszpasterskiej w Mi³akowie by³y
uzale¿nione od wydatnej pomocy stowarzyszeñ i organizacji wspieraj¹cych Koció³ katolicki w diasporze. Nieocenion¹ rolê w tym wzglêdzie odegra³o Towarzystwo w. Franciszka Ksawerego oraz Stowarzyszenie w. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku. Mi³akowska wspólnota katolicka mog³a z czasem liczyæ
na zapomogê w³adz pañstwowych, które zaaprobowa³y prawa parafialne nadane
miejscowej kuracji przez biskupa warmiñskiego. Przyznanie szkole katolickiej
statusu publicznej placówki owiatowej umo¿liwia³o wspó³finansowanie jej dzia³alnoci ze rodków komunalnych. Dziewiêtnastowieczny, neogotycki koció³
sta³ siê elementem dziedzictwa kulturowego diecezji warmiñskiej, bêd¹c wiadectwem troski wiernych o przestrzeñ sakraln¹ i miejsce sprawowania sakramentów.
Z DZIEJÓW KATOLICKIEJ PARAFII W MIŁAKOWIE W XIX WIEKU
(STRESZCZENIE)

Proboszcz z E³dyt Wielkich ks. Heinrich Renkel (Renze) zakupi³ 5 kwietnia 1852 r. wolnostoj¹cy dom w Mi³akowie, aby zaadaptowaæ go na cele kultu religijnego. Urz¹dzono w nim oratorium,
które powiêci³ e³dycki proboszcz ku czci Krzy¿a wiêtego 12 grudnia 1855 r. Od tego czasu ksiê¿a
z E³dyt Wielkich okazjonalnie sprawowali w nim katolickie nabo¿eñstwa. W zwi¹zku ze wzrastaj¹c¹
liczb¹ wiernych w 1864 r. nabyto parcelê pod budowê kocio³a. Tego¿ roku utworzono w Mi³akowie
kuracjê oraz nominowano pierwszego duszpasterza, którym zosta³ ks. Augustin Bargel. Jego nastêpc¹
ustanowiono w 1865 r. ks. Antona Gerigka, który energicznie przyst¹pi³ do realizacji inwestycji
budowlanej. Kamieñ wêgielny pod now¹ wi¹tyniê po³o¿ono w 1867 r. Ostatecznie wybudowano
koció³ salowy w stylu neogotyckim. Uroczystoæ jego konsekracji ku czci Znalezienia i Podwy¿szenia
Krzy¿a wiêtego, której przewodniczy³ biskup Filip Krementz, mia³a miejsce 4 lipca 1869 r. W 1859 r.
erygowano w Mi³akowie szko³ê katolick¹. W czasie kulturkampfu wakowa³ urz¹d proboszcza w tym
miecie. W 1879 r. na obszarze parafii mieszka³o 1014 katolików, za w 1895 r.  950. Budowê
obiektów kocielnych oraz pensjê duszpasterzy i pracowników kocielnych dotowa³y stowarzyszenia
i organizacje katolickie, zw³aszcza Towarzystwo w. Franciszka Ksawerego i Stowarzyszenie
w. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku.

71

Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht vom Jahre 1902.

322

Ks. Marek Jodkowski
Historia

THE HISTORY OF THE CATHOLIC PARISH IN MIŁAKOWO
IN THE 19TH CENTURY
(SUMMARY)

The parish priest of E³dyty Wielkie, Heinrich Renkel (Renze), bought a detached house in
Mi³akowo on 5th April 1852, with an intention of adapting it for religious purposes. An oratory was
organised there and dedicated to the Holy Cross by the parish priest of E³dyty on 12th December
1855. Since that time, priests from E³dyty Wielkie occasionally celebrated religious services in it. As
a consequence of an increasing number of worshippers, a plot of land was bought in 1864 with an
intention of building a church. In the same year, a pastoral institution was created in Mi³akowo and the
first priest, Augustin Bargel, was appointed. In 1865, Anton Gerigk was appointed as his successor.
He launched the implementation of the construction project. The foundation stone of the new temple
was laid in 1867. Finally, an aisleless Neogothic church was built. The ceremony of its dedication to
the Finding and Exaltation of the Holy Cross, conducted by Bishop Filip Krementz, took place on July
4th 1869. In 1859, a Catholic school was founded in Mi³akowo. During the Kulturkampf, the office of
a parish priest was vacant in the town. In 1879, 1014 Catholics lived in the parish, and 950 in 1895.
The construction of the church buildings and the salaries of the priests and church workers were
funded by Catholic associations and organisations, particularly the St. Francis Xavier Society and the
St. Boniface and Adalbert Association in Frombork.

AUS DER GESCHICHTE DER KATHOLISCHEN PFARRGEMEINDE
MIŁAKOWO IM 19. JAHRHUNDERT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Pfarrer aus E³dyty Wielkie, Priester Heinrich Renkel (Renze) hat am 5. April 1852 ein
freistehendes Haus in Mi³akowo erworben, um es zu Zwecken des religiösen Kultes umzugestalten.
Darin wurde ein Oratorium eingerichtet, das der Pfarrer von E³dyty am 12. Dezember 1855 zu Ehren
des Heiligen Kreuzes geweiht hat. Seither haben die Priester von E³dyty Wielkie dort gelegentlich
katholische Messen gehalten. Die steigende Anzahl der Gläubigen veranlasste im Jahr 1864 zum Kauf
eines Grundstücks für einen Kirchenbau. Im selben Jahr wurde in Mi³akowo eine Seelsorgeeinrichtung gegründet und der erste Seelsorger bestellt, der Priester Augustin Bargel. Zu seinem Nachfolger
wurde im Jahr 1865 Priester Anton Gerigk berufen, der energisch mit der Durchführung des Bauvorhabens begonnen hat. Der Grundstein für die neue Kirche wurde im Jahr 1867 gelegt. Letzten Endes
wurde eine Saalkirche im neugotischen Stil erbaut. Die Kirchweihfeierlichkeiten zu Ehren der Kreuzfindung und  erhöhung, zelebriert durch den Bischof Filip Krementz, fanden am 4. Juli 1869 statt. Im
Jahr 1959 wurde in Mi³akowo eine katholische Schule errichtet. Zur Zeit des Kulturkampfes blieb der
Pfarrposten in dieser Stadt unbesetzt. Im Jahr 1879 bewohnten die Pfarrgemeinde 1014 Katholiken,
im Jahr 1895 hingegen 950 Katholiken. Der Bau von kirchlichen Gebäuden oder die Gehälter der
Seelsorger und Kirchenangestellten wurden durch die Stiftungen der katholischen Vereine und Organisationen finanziert, insbesondere durch die Gesellschaft des Hl. Franz Xaver und den Verein des Hl.
Bonifatius und Hl. Adalbert in Frombork.

