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BAŽNYČIŲ PASTATŲ BŪKLĖ II PASAULINIO KARO PABAIGOJE
Bažnyčių pastatai sugriauti karo metais , vykstant mūšiams

1. Piktupėnų 1944 m. spalio mėn. mūšių metu.
2. Viešvilės 1944 m. rudenį priartėjus frontui.

Bažnyčių pastatai apgriauti karo metais ,vykstant mūšiams
1. Karklininkų Karklės – senųjų gyventojų liudijimais buvo apgriautas bokštas, išdaužyti langai.
2. Klaipėdos

miestiečių
Išdegė.

3. Klaipėdos
laukininkų

Stogas buvo pramuštas aviacinės bombos, sienos apardytos toliašaudės artilerijos
sviedinių.

4. Lauksargių Pažeistas bokštas, sienos suvarpytos kulkų.
5. Natkiškių Numuštas bokštas.
6. Nidos Sugriautas rytinis bokštelis.
7. Paleičių Karo pabaigoje truputį apgadintas.
8. Pašyšių Karo pabaigoje truputį apgadintas.
9. Priekulės Hitlerininkai besitraukdami nukirto bažnyčios bokšto viršūnę, kad rusų kariai neturėtų

stebėjimo punkto, o rusai atėję bažnyčią padegė- išdegė visas vidus.
10. Ramučių Karo pabaigoje truputį apgadintas.
11. Saugų Karo pabaigoje truputį apgadintas.
12. Smalininkų Frontui  priartėjus artilerijos sviedinių apgadinta.
13. Žukų Buvo artilerijos sviedinio pramušta siena- žiojėjo skylė

Bažnyčių pastatai nenukentėję karo metais , vykstant mūšiams
1. Dovilų
2. Juodkrantės
3. Kairių
4. Katyčių
5. Kintų
6. Kretingalės
7. Pagėgių
8. Plaškiai
9. Plikių
10. Rukų
11. Rusnės
12. Šilutės
13. Vanagų
14. Verdainės
15. Vilkyškių
16. Vyžių

Bažnyčių pastatai, nuniokoti karo metais, Raudonosios Armijos daliniams pastatus naudojant savo reikmėms
1. Dovilų 1944 m. rudenį Raudonosios Armijos artilerijos padalinys čia buvo įkūręs arklidę.

Kareivos altorių nuvertė, kūrus nugriovė, vargonus sunaikino, suolus išnešė ir
sudegino, šildydamiesi prie laužo. O pasitraukdami dar išdaužė langus.

2. Kretingalės praėjus frontui, rusų kareiviai bažnyčioje įrengė arklidę.
3. Lauksargių 1944 suniokotas interjeras , bažnyčia paversta arklide.
4. Vyžių 1944 m. rudenį pasirodę raudonarmiečiai bažnyčioje įrengė lauko ligoninę. Frontui

nusiritus tolyn į vakarus, ji liko išdraskyta, pribjaurota.
1. Juodkrantės Raudonarmiečių išdraskomi vargonai, vitražai, nuardoma sakykla, altorius,

išnešiojami suolai, nuimamas varpas. Liko nuogos sienos.
BAŽNYČIŲ PASTATŲ BŪKLĖ SOVIETINIU LAIKOTARPIU

Bažnyčių pastatai apiplėšti, nuniokoti raudonarmiečių, stribų ar kito tikėjimo asmenų grupių
1. Katyčių Atsikėlėliai iš kitų regionų -durys buvo išplėštos, vertingesni daiktai išnešti, knygos

išmėtytos.
2. Nidos Raudonarmiečiai nuniokojo -dingo paveikslai, sietynai, trūko vargonų vamzdžių.



3. Plikių Stribai gavę ginklus, savo akies taiklumą lavino šaudydami į bažnyčios langus, duris,
kryžių. Tuo nesitenkindami, įsiveržę į vidų aplaužė altorių, durtuvais subadė
vargonus.

4. Ramučių 1944 m. pabaigoje į maldos namusįsiveržę “tikrojo, neklaidingojo tikėjimo” atstovai
iš Žemaitijos nuniokojo bažnyčią ir išvogė inventorių. Pagrobė.

Bažnyčių pastatai, nukentėję karo metu, sugriauti sovietiniu laikotarpiu
1. Karklininkų Visai nugriauta, greta įsikūrus kariniam sovietiniam poligonui.
2. Klaipėdos

miestiečių
Visai nugriauta, jos vietoje pastatyta parduotuvė, o altoriaus dalyje įrengta viešoji
išvietė.

3. Klaipėdos
laukininkų

Visai nugriauta 1958 m. ir jos vietoje pastatytas Neptūno restoranas, altoriaus dalyje
įrengta virtuvė ir pan. patalpos.

4. Natkiškių Pastatas visiškai nugriautas.
5. Paleičių Visai nugriauta 1957 m. Šventoriuje įkurdintas ūkvedžio namas su tvartu.
6. Priekulės Apie 1957-1958 m. nuardyta, o plytos panaudotos statyboms. Toje vietoje buvo

įrengta poilsio aikštelė su žaidimo atrakcionais.
7. Smalininkų Prireikus plytų, nuardyta.

Bažnyčių pastatai sovietiniu laikotarpiu naudoti ne pagal paskirtį ir sunaikinti
1. Kairių Buvo paversta sandėliu, vėliau visai nugriauta, jai atsidūrus sovietų karo poligone.

Bažnyčių pastatai sovietiniu laikotarpiunaudoti ne pagal paskirtį ir suniokoti
1. Dovilų Įrengtas grūdų sandėlis.
2. Juodkrantės Paversta sandėliu, vėliau muziejumi.
4. Katyčių 1953 m. įrengtas kino teatras.
6. Kintų Nuo 1953 m. įrengtas sandėlis, vėliau parodų-koncertų salė.
7. Kretingalės Įrengtas sandėlis.
8. Nidos Įrengtas Neringos istorijos muziejus.
9. Pagėgių Įrengtas 1946 m. grūdų sandėlis, vėliau kino teatras. Buvo nugriautas bokštas.
10. Pašyšių Įkurti kultūros namai.
11. Plaškių Įrengtas pieno priėmimo punktas, vėliau sandėlis. Buvo nugriautas bokštas
12. Rusnės Įrengta sporto salė.
13. Žukų Įrengtas grūdų sandėlis.

Bažnyčių pastatai sovietiniu laikotarpiu naudoti pagal paskirtį
1. Katyčių 1958 m. partijos komitetas grąžino pastatą.

Kintų Iki 1953 m.
2. Lauksargių
3. Plikių
4. Saugų
5. Šilutės
6. Vanagų

Kita
1. Priekulės Naujoji evangelikų liuteronų bažnyčia įkurta buvusioje parapijos salėje.
2. Rukų 1945 metais perduota Romos katalikų bendruomenei. Sovietiniu laikotarpiu kilo

gaisras nuo netvarkingos elektros instaliacijos- buvo deginamos pernakt elektrinės
žvakės; bažnyčia išdegė, liko be stogo.

3. Lauksargių Parapijiečiai cementu padengė visą bažnyčios pagrindą – po juo liko originalus XIX
a. plytų grindinys.
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