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REWINDYKACJA  NIERUCHOMOŚCI  KOŚCIOŁA  EWANGELICKO-

AUGSBURSKIEGO NA TERENIE GDAŃSKA PO 1989 R. (POSTĘPOWANIA PRZED 

KOMISJĄ REGULACYJNĄ)

Oceniając  proces  regulacji  spraw  majątkowych  Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego  po 

1989  r.  na  terenie  Gdańska  należy  stwierdzić,  że  możliwość  pozyskiwania  przez  polski 

Kościół  Luterański  dawnych  nieruchomości  ewangelickich  na  terenie  miasta  została 

wykorzystana  w  wysokim stopniu.  Wnioski  złożono  szybko  po  chwili  zaistnienia  prawa 

składania  żądań  rewindykacyjnych  i  zostały w stosunkowo niedługim czasie  rozpatrzone. 

Rezultat tych starań był relatywnie zadawalający, lecz daleki od optymalnego. Ze względu na 

wcześniejsze  przejęcie  najbardziej  prestiżowego  i  atrakcyjnego  ewangelickiego  majątku 

kościelnego  przez  inne  związki  wyznaniowe  (w  zdecydowanej  większości  przez  Kościół 

Rzymskokatolicki),  gdańska  Parafia  Ewangelicko-Augsburska  miała  nikłe  szanse  na 

pozyskanie  interesujących  obiektów  kościelnych  na  terenie  miasta.  Spośród  9  złożonych 

wniosków odnoszących się do co najmniej 10 nieruchomości, tylko jedna została przekazana 

zgodnie  z  wnioskiem,  przy czym była  to  wieża  zburzonego  w czasie  działań  wojennych 

kościoła.  W miejsce  pozostałych  parafia  Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego  otrzymała 

obiekty  spoza  dawnego  zasobu  sakralnego  i  ewangelickiego.  Biorąc  pod  uwagę 

wielowiekową  czołową  pozycję  luteranizmu  na  forum  religijnym  Gdańska  efekt 

postępowania regulacyjnego trudno uznać za adekwatny. W toku procedury rewindykacyjnej 

postawa  przedstawicieli  Kościoła  Luterańskiego  była  powściągliwa  i  realistyczna.  W 

sprawach  szczególnie  drażliwych  wnioskodawca  zachowywał  się  z  taktem,  czego 

najmocniejszym  dowodem  było  wycofanie  wniosku  dotyczącego  obiektów  szpitala  im. 

Mikołaja Kopernika.

THE REGAINING OF THE PROPERTY OF THE LUTHERAN CHURCH IN THE 

CITY OF GDANSK AFTER 1989 (PROCEEDINGS BEFORE THE REGULATORY 

COMMISSION)

When evaluating the process of regulation of property matters of the Lutheran Church after 

1989  in  the  city  of  Gdańsk,  it  should  be  stated  that  the  church  has  taken  considerable 

advantage  of  regaining  former  evangelical  property  in  the  urban  area.  The  relevant 

applications were submitted immediately the right of regaining became effective and were 

answered  in  a  relatively  short  time.  The  effects  of  these  attempts  were  comparatively 



satisfactory, yet far from most favourable. Due to a former seizure of the most prestigious and 

attractive evangelical church property by other religious associations (predominantly by the 

Roman  Catholic  Church),  the  Gdańsk  Lutheran  parish  had  but  a  mere  chance  to  take 

possession of interesting church property in the city. From among 9 submitted applications 

involving at least 10 sites, only one was regained according to the application: the tower of a 

war-torn church. In lieu of other sites, the Lutheran parish was offered the property situated 

outside the former sacred and evangelical site. Taking into account a many centuries’ leading 

position of Lutheranism in the Gdańsk religious forum, the result of the regulatory proceeding 

appears  far  from  adequate.  In  the  course  of  the  proceedings,  a  stance  adopted  by  the 

representatives of the Lutheran Church was realistic and reticent. In most sensitive cases the 

applicant  exercised  tact,  which  was  corroborated  by  the  withdrawal  of  the  application 

concerning the complex of Mikołaj Kopernik Hospital.


