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Tradycja pielgrzymowania do Świę-
tolipskiego Sanktuarium jest bar-

dzo stara. Dostępowano tu wielu 
hojnych łask. Jedną z nich były i są 
odpusty. Ponad 126 lat temu, 16 lute-
go1891r., papież Leon XIII wydał doku-
ment o udzieleniu odpustu zupełnego 
i odpuszczeniu wszystkich grzechów 
wszystkim pobożnie nawiedzającym 
kościół Nawiedzenia Błogosławionej 
Maryi Panny w Świętej Lipce. Warun-
kiem uzyskania odpustu była szczera 
pokuta po spowiedzi i przyjęcie Ko-
munii św. oraz zanoszenie do Boga 
pobożnych próśb w następujących 
intencjach: o zgodę chrześcijańskich 
władców, wykorzenienie heretyków, 
nawrócenie grzeszników oraz wywyż-
szenie Świętej Matki Kościoła. Odpust 
można uzyskać w tytularne święto Na-
wiedzenia NMP (31 maja) i w oktawie 
po nim a także w następujące święta  

i uroczystości (podajemy poniżej w po-
rządku chronologicznym):
• Oczyszczenia NMP (Ofiarowania 
Pańskiego) ( 2 lutego)
• Św. Józefa (19 marca)
• Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
(29 czerwca)
• Św. Marii Magdaleny (22 lipca) 
• Św. Anny (26 lipca)
• Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)
• Św. Michała Archanioła (29 wrześ-
nia)
• Macierzyństwa NMP (11 październi-
ka)
• Wszystkich  Świętych (1 listopada)
• Niepokalanego Poczęcia NMP  
(8 grudnia) 
oraz każdego innego dnia roku od 
pierwszych nieszporów do zachodu 
słońca. Poniżej zamieszczamy wierne 
tłumaczenie tego łacińskiego doku-
mentu.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPUSTÓW 
W ŚWIĘTOLIPSKIM SANKTUARIUM

Na wieczną rzeczy pamiątkę. Dla wzro-
stu pobożności wiernych i zbawienia 
dusz niebieskimi skarbami Kościoła, 
przejęci zbożną miłością, wszystkim i 

poszczególnym każdej płci chrześcija-
nom szczerze pokutującym po spowie-
dzi i przyjęciu Komunii świętej, którzy 
parafialny kościół pod wezwaniem
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KRZEPIĄCA SERCA DO MIEJSC ŚWIĘTYCH
POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI PIELGRZYMKA

Poeta Ziemi Wileńskiej Ludwik Wła-
dysław Kondratowicz (1823–1862) o 

pseudonimie Władysław  Syrokomla pi-
sał: „Wolno nie być głębokim badaczem, 
ale pod karą haniebnego wstydu nie go-
dzi się nie znać ludzi i ziemi, na której 
się mieszka”. Chociaż dawno przekazane 
słowa, wierni tej maksymie pozostajemy 
ciągle, do dzisiaj.

Ks. dr Aleksander Jacyniak – Proboszcz 
Parafii Świętolipskiej w ciągu niedługie-
go tu duszpasterzowania zorganizował 
już niejedną bardzo ciekawą pielgrzym-
kę. W grudniu 2016 r. zaproponował 
dwa wyjazdy: do Miejsc Świętych po-
łudniowo-wschodniej Polski w dniach 
03–07.05.2017 r. oraz do Ziemi Świętej 
wiosną 2018 r. Zgodnie z opracowanym 
harmonogramem dokonano niewyso-
kich przedpłat i 02.02.2017 r. przesłane li-
sty informowały o warunkach gotowości 

do drogi. W planie było aż 14 nieznanych 
lub mało znanych miejscowości, gdzie 
znajdowały się ciekawe obiekty sakral-
ne, bogate muzea i skarbce, dzieła sztuki 
i historii. Ważne okazały się też walory 
przyrodnicze i atrakcje turystyczne Polski 
na trasie przejazdu. Śmiało można twier-
dzić: „Piękna nasza Polska cała”.

W świątecznym dniu 3 maja o 5.30 
zajmujemy miejsca w autokarze zaczyna-

Nawiedzenia Błogosławionej Maryi 
Panny, w miejscowości powszechnie 
zwanej Święta Lipka – w Diecezji War-
mińskiej, w dni świąt poświęconych 
św. Michałowi Archaniołowi, świętym 
Piotrowi i Pawłowi Apostołom, św. Ma-
rii Magdalenie, Wszystkim Świętym, 
Oczyszczenia, Wniebowzięcia, Macie-
rzyństwa i Niepokalanego Poczęcia 
N.M.P., św. Józefa, jej Oblubieńca, św. 
Anny, jej Matki, także innego dnia roku 
dobrowolnie wybranego przez wierzą-
cego, od pierwszych nieszporów aż do  
zachodu słońca tychże dni; także w dniu 
święta tytularnego tego kościoła lub  
w jednym dowolnym z ośmiu dni bezpo-

średnio następujących w poszczególnych 
latach dla pobożnie nawiedzających  
i tam zanoszących do Boga pobożne proś-
by w jakimkolwiek ze wspomnianych dni 
o zgodę chrześcijańskich władców, wyko-
rzenienie heretyków, nawrócenie grzesz-
ników i wywyższenie Św. Matki Kościoła 
w Panu udzielamy odpustu zupełnego  
i odpuszczenia wszystkich ich grzechów, 
które można także przydzielić duszom 
chrześcijan, które z Bogiem w miłości 
złączone odeszły z tego świata.

Dan w Rzymie u Św. Piotra pod Pie-
częcią Rybaka dnia 16 lutego 1891,  
w trzynastym roku naszego pontyfikatu.

M. kard. Ledóchowski
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jąc od Kętrzyna przez Pudwągi, Pie-
ckowo, Świętą Lipkę, Pilec i Mrągowo. 
Wszystkie 51 osób w doskonałym na-
stroju. Ks.  Aleksander w znany już nam 
sposób wytwarza nastrój modlitewny, 
przekazuje wiadomości historyczne na 
temat poznawanych miejsc i ludzi. Domi-
nuje osoba św. Andrzeja Boboli (1591–
1657) – jezuity, męczennika za wiarę.

W pierwszym dniu poznajemy Brok, 
Lublin, Wąwolnicę… W niedużej miej-
scowości Brok nad rzeką Bug nawiedza-
my ładny renesansowy kościółek p.w. 
św. Andrzeja Apostoła, przebudowany 
w XVI w. Uprzejmy ks. proboszcz udziela 
informacji, częstuje śniadaniem. Ogrom-
ne pudła bułek proponuje zabrać do au-
tokaru. Na miejscach postoju miały one 
duże wzięcie. Z okna autokaru można 
fotografować szosę; podobna wiedzie z 
Kętrzyna do Srokowa. Lublin niedaleko. 
Przewodnik prowadzi grupę z parkingu 
na Stare Miasto (częściowo nieodnowio-
ne), do historycznej katedry (o specy-

ficznych barwach polichromii) i z boga-
tymi zbiorami zabytków klasy zero. Na 
zamku najciekawszą jest kaplica w stylu 
chrześcijaństwa wschodniego z Trójcą 
Świętą. Figuruje tam również nasz król 
Władysław Jagiełło, który przyjął naj-
pierw chrzest w obrządku wschodnim. 
Nie bardzo zmęczeni docieramy do nie-
dużej Wąwolnicy. Szybko znika obfita 
obiadokolacja, wygodnie się kwateruje-
my. I o 21.00 Msza św. w Sanktuarium M. 
B. Kębelskiej – to kaplica nieistniejącego 
już zamku króla Kazimierza Wielkiego. 
Wzniesiony na tym miejscu w 1907 r. 
neogotycki kościół urzeka subtelnością 
jasnych barw z obrazami wyłącznie w 
ołtarzach. Tuż za miastem, które niektó-
rzy już zwiedzili przed wczesnym śniada-
niem, składamy cześć Matce Bożej Kębel-
skiej w miejscu zbezczeszczenia Jej figury 
w XIII w. przez wszędobylskich Tatarów.

Drugi dzień nakłada miły obowiązek 
poznania Łańcuta i Starej Wsi z kaplicą 
św. Andrzeja Boboli, by późnym wieczo-
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rem założyć „kwaterę główną” w Stra-
chocinie – rodzinnej miejscowości rodu 
Bobolów, z pięknym  gajem ogromnych 
dębów. W Łańcucie podziwiamy dzie-
ła sztuki w zamku, magnolie w parku 
a w powozowni ogromne „rosochate 
czasem” wytworne powozy. „Ten mini 
powozik – to dla Pani Broni” – oznajmił 
troskliwy nasz Opiekun. Historię mia-
sta poznajemy w muzeum. W Starej Wsi 
Sanktuarium  p. w. Zaśnięcia Matki Bożej 
(obraz jak Wita Stwosza w Krakowie), bo-
gaty skarbiec jezuitów, gromadzony tu 
przez ponad 190 lat, od momentu przy-
bycia tu jezuitów w 1821 r. (po ich wy-
pędzeniu z Rosji), muzeum i ogród biblij-
ny. O Strachocinie i św. Andrzeju Boboli 
(1591–1657) wysłuchaliśmy kilka wykła-
dów księdza – erudyty. Otóż po naukach 
w Braniewie, duszpasterzowaniu w róż-
nych punktach Rzeczypospolitej, za misje 
na rzecz katolicyzmu na terenach  Polesia 
Kozacy schwytali go, by w Janowie Pole-
skim (znajdującym się na terenie obecnej 
Białorusi) dokonać umęczającej egzeku-
cji. Jego umęczone szczątki wędrowały z 
Pińska przez Połock do Moskwy, następ-
nie do Rzymu … i nareszcie do Warszawy, 
gdzie w wybudowanym przy ul. Rakowie-
ckiej w latach 1980-tych Sanktuarium św. 
Andrzeja Boboli umieszczono relikwie 
świętego. W Sanktuarium A. Boboli w 
jego rodzinnej miejscowości w niedzielę 
7. 05. Mszą św. o 6.15 pożegnaliśmy Pa-
trona Polski.  Relikwie świętego znalazły 
się również w kaplicy pałacu Prezydenta. 
Oznajmił mi o tym  fakcie pewien mło-
dzieniec w rozmowie na placu Amfitea-
tru w Kętrzynie podczas festynu „Żyjmy 
zdrowo” (w sobotę 20.05.2017 o 14.00).

Piątek (5.05.) – to dzień obfity: Miej-

sce Piastowe, Dębowiec, Dukla i Komań-
cza. Sanktuarium św. Michała Archanioła 
i bł. ks. Bronisława Markiewicza, założy-
ciela Księży Michalitów w Miejscu Pia-
stowym, podobne architektonicznie do 
cerkwi. Czczony tam  bł. Bronisław Mar-
kiewicz (1842–1912), beatyfikowany za 
dzieło gorliwego wychowawcy osieroco-
nej młodzieży, oczekuje  na kanonizację.  
Pochodził on z pobliskiego Pruchnika, 
gdzie w czerwcu 1998r. odwiedzałam 
grób zmarłego nagle Marka Papały. Tam 
mieszkali jego zacni, osieroceni rodzice… 
W Miejscu Piastowym zwiedziliśmy także 
dom macierzysty Sióstr Michalitek. Mat-
ka Boża Saletyńska (z Francji) w Dębowcu 
smutna, aż płacząca. Mszę św. celebro-
wał nasz duszpasterz, kapelan pielgrzym-
kowy o. Aleksander, wraz z ks. Grzego-
rzem – saletynem. W Dukli Sanktuarium 
i pustelnia św. Jana. W pustelni ... nie 
było tak źle. W malowniczo w górach po-
łożonej Komańczy rezydują obecnie sio-
stry nazaretanki (jak te zastrzelone przez 
Niemców w Nowogródku w 1942 r.). 
Hrabia Potocki z pobliskiego Rymanowa 
wydzielił tam kawałek gruntu na budowę  
domu wychowawczego dla osieroconych 
dzieci, a zakonnice tym się zajęły. Przy-
wróciły one swoją kobiecą troskliwością 
kończące się prawie siły witalne ks. kard. 
Stefanowi Wyszyńskiemu. Po około rocz-
nym tam internowaniu został on zwolnio-
ny w 1956 r., bo przyszły „nowe czasy” 
– z sekretarzem Władysławem Gomułką 
na czele. Stąd przyszedł ratunek dla na-
szego ks. Prymasa. Tutaj urzeczona pięk-
nem widoków fotografowałam z  szosy.

No i dzień czwarty aż tak bogaty: Sa-
nok ze skansenem i zamkiem z ogrom-
ną kolekcją ikon, Kalwaria Pacławska 



U stóp Świętolipskiej Matki
- 6 -

z Sanktuarium Matki Bożej oraz uroczy 
Przemyśl z zamkiem i twierdzą z I wojny 
światowej, itd... Skansen budownictwa 
drewnianego, domki pod słomianą strze-
chą, wyposażenia wnętrz rozrzewniająco 
przypominały mi dawną Wileńszczyznę 
„gdy drzewa były duże”. Kolekcja ikon 
przebogata. Pan P. mitygujący moje za-
dziwienie stwierdził „Może to i dobrze, 
że z różnych cerkiewek pozbierali, by 
zgromadzić wszystko w muzeum. Przy-
najmniej się uchroniły, tu przetrwają...”. 
Malarstwo pana Beksińskiego zachwy-
ca nie wszystkich. Przemyśl z drobnymi 
uliczkami przypomina niektóre miejsca 
w Krakowie. Dużo świątyń: katedra rzym-
sko-katolicka, katedra greko-katolicka 
dominują… W zamku teatr, wieże wido-
kowe. Ogólne uporządkowanie miłe oku.

Po ostatniej (czwartej) nocy żegnamy 
Strachocinę i Bobolówkę. Wczesna, bo o 
6.15 Msza św. w Sanktuarium św. A. Bo-
boli i do Sandomierza; 155 km mija szyb-
ko. Zwiedzamy Stary Rynek z ratuszem, 
trasę podziemną z lochami i winiarniami, 
katedrę z odkrytymi freskami króla Ja-

giełły  (tam był kręcony m. in. film „Kro-
pla prawdy”). Dłużej oglądamy dom Jana 
Długosza – Muzeum Diecezjalne. Ekspo-
natów dużo, nie miarkując jak w Muzeum 
w Świętej Lipce Dyrektora o. Aleksandra. 
Zamek góruje nad Wisłą płynącą leniwie, 
rozgałęziającą się w paru miejscach. Jaro-
sław Iwaszkiewicz  (1896–1981) pisał tu 
swoje wiersze, powieści i przeżywał tęsk-
noty… A sady  ... kwitną, owoców będzie 
dużo.

I oto wszystko, co piękne i drogie, jak 
życie, kiedyś się kończy. Po pięciu dniach, 
„które wstrząsnęły światem” poznanych 
czternastu zakąteczków Przykarpacia 
wracamy w domowe pielesze. Odpada 
telewizja, radio, jeno w pamięci jechanie, 
zwiedzanie i to bez wielkiego zmęcze-
nia. Organizator świetny, opiekun rzetel-
ny – ojciec Aleksander Jacyniak oby „żył 
wiecznie”… Następne jechanie prosimy 
już planować. Dziękujemy i Boga prosimy, 
by szczęśliwił. „Jedno zobaczenie więcej 
warte, niż 100 przeczytań” – sądzili mą-
drzy starożytni Grecy.

Bronisława Rutkowska
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Idea organizowania systematycznych 
spotkań z formacji biblijnej dojrzewała w 

ostatnich miesiącach życia członka świę-
tolipskiej wspólnoty jezuitów śp. o. Mie-
czysława Wołoszyna SJ, gdy coraz bardziej 
nikły nadzieje na jego powrót, po przeby-
tym udarze móżdżku, do pełni zdrowia. 
Przedtem to właśnie on animował na kil-
ka sposobów formację biblijną w Świę-
tolipskim Sanktuarium. Uwzględniając 
kilkudziesięcioosobową grupę zaintereso-
wanych formacją bibilijną ten sam temat 

omawiany jest podczas dwu spotkań: we 
wtorek i sobotę. We wtorki odbywają się 
zawsze o 19.00, w drugie soboty miesiąca 
(w które jest spotkanie otwarte z formacji 
duchowej) spotkanie z formacji biblijnej 
rozpoczyna się o 13.00, w pozostałe sobo-
ty o 10.45. Po przerwie wakacyjnej podej-
miemy w roku duszpasterskim 2017/2018 
kolejne tematy z Pięcioksięgu, poczynając 
od Księgi Wyjścia. Oto tematy i terminy 
dotychczasowych spotkań:

Lp. Tekst biblijny Temat Terminy spotkania

1 Rdz 1-2 Stwarzanie świata i człowieka 13 XII, g.19.00; 17 XII, g.10.45

2 Rdz 3 Grzech kobiety i mężczyzny 10 I, g. 19.00; 14 I, g. 13.00

3 Rdz 4, 1-17 Kain i Abel 31 I, g. 19.00; 4 II, g. 10.45

4 Pojęcie i struktura przymierza w Starym 
Testamencie 7 II, g. 19.00; 11 II, g. 13.00

5 Rdz 9, 8-17 Przymierze Boga z Noem 14 II, g. 19.00; 18 II, g. 10.45

6
Rdz 12, 1-4; 15, 
5-21; 17, 1-9; 
22, 1-19

Przymierze Boga z Abrahamem 7 III, g. 19.00; 11 III, g. 13.00

7 Rdz 18 Bóg gościem u Abrahama. Problem 
zniszczenia Sodomy 18 IV, g. 19.00; 22 IV, g. 15.30

8 Rdz 37 – 45 Postać Józefa Egipskiego i problem jego 
snów 25 IV, g. 19.00; 29 IV, g. 11.15

9 Rdz 37-50 Dynamika grzechu i proces oczyszczenia 9 V, g. 19.00; 13 V, g. 13.00

10 Rdz 37-50 Proces oczyszczenia (c.d.) i pobyt Józefa 
Egipskiego w więzieniu 23 V, g. 19.00; 27 V, g. 10.45

11 Rdz 37-50 Józef Egipski jako narzędzie pojednania 
i warunki pojednania 6 VI, g. 19.00; 10 VI, g. 10.45

12 Rdz 37-50 Mądrość i wspólnota Józefa Egipskiego 20 VI, g. 19.00; 24 VI, g. 10.45

13 Rdz 37-50 i Mt 
1-2 i Łk 1-2

Józef Egipski i św. Józef – czy tylko zbież-
ność imion?

Lektura osobista tekstu prze-
kazanego na czas wakacji

KRĄG BIBLIJNY
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GENIUS LOCI, CZYLI DUCH MIEJSCA
ŚWIĘTA LIPKA W POEZJI

Wiersze o sanktuarium świętolip-
skim powstawały w różnych epo-

kach. Zainspirowane były różnorodnymi 
sytuacjami i potrzebami.  Ich wspólnym 
mianownikiem było zawierzenie Maryi 
– pośredniczce łask, pewność, że wy-
słucha, przyjmie, wstawi się za nami i 
będziemy pocieszeni. Zawarte w utwo-
rach myśli, obrazy poetyckie skierowane 
są ku sferze sacrum  i mogą poszerzyć, 
wzbogacić duchowość tych, którzy tego 
pragną.

Najbardziej popularnym tekstem sła-
wiącym Panią Ziemi Warmińskiej jest 
świętolipska wersja maryjnej pieśni o 
objawieniach w Lourdes. Zaczyna się 
podobnie – obrazem piękna ziemi wy-
branej przez Bożą Matkę:
„Wśród jezior i lasów niesie radość 
dzwon Maryja obrała w Świętej Lipce 
tron”.

Tak jak w tamtym utworze jest hi-
storia objawienia i cudów. Proste słowa 
refrenu wyrażają uwielbienie i radość 
czcicieli Maryi: 
„Witaj, witaj, witaj Maryjo
Świętolipska Panno Maryjo”.

W tej pieśni i innych wierszach jej 
postać związana jest nierozłącznie z 
drzewem lipowym. Ten obraz jest fun-
damentem ducha tego miejsca, ducha, 
który oparł się zakusom wrogów chcą-
cych zniszczyć to, co Maryja uświęciła:
„Na próżno wrogowie kult ten zniszczyć 
chcą
Na próżno pień ten święty tną”.

Dzięki cudom świętość miejsca roz-
sławiła się szeroko, „I Reszel, Biskupiec  

i daleki Rzym Rozgłosu Maryi mają udział 
w tym”.

Prostota języka harmonizująca ze 
wzniosłością treści i w połączeniu ze 
znaną melodią zadecydowały o popu-
larności pieśni sławiącej ducha miejsca 
(genius loci) i można ją nazwać hymnem 
świętolipskim.

Ci, którzy po drugiej wojnie świato-
wej przybyli na Warmię z obrazem ziemi 
wileńskiej w sercu, tak jak znany poeta 
Aleksander Rymkiewicz, dostrzegli ana-
logie między pejzażem litewskim i świę-
tolipskim:
„Czyż Wilia także na Mazurach płynie? 
(…) jakiż architekt tu w bałtyckie bory,
w morze gotyku, przywiózł lżejsze wzory
sklepień Kalwarii, murów Berezwecza
z pól kościołami jasnego dorzecza?” 
(„Święta Lipka”).

Aleksander Rymkiewicz w sposób 
wzruszający zinterpretował legendę 
świętolipską. Należy dostrzec i docenić 
jego doskonały warsztat poetycki. Po 
pełnych dynamizmu wizjach mknących 
powozów szlachty, powolnych furma-
nek chłopskich ciągnących do kościoła 
w Świętej Lipce następuje kontrastujący 
statyzmem obraz samotnego grzeszni-
ka rzeźbiącego z lipy postać Matki Bo-
skiej jako ekspiację. Nie ma w poezji tak 
wzruszającego obrazu skruchy i przeba-
czenia:
„Ongiś tu w głuszy złoczyńca skruszony,
z lipy statuę rzeźbił Matki Bożej
modląc się: 
„Chryste, ty wiesz o mnie wszystko, 
krwawe i chciwe moje życie było.
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Oto raz pierwszy nie niszczę, lecz tworzę.
Oto czyn pierwszy w życiu nie dla zysku.
I zbrodnię jego zakryła mogiła. Rzeźba 
natchniona pięknem i pokorą wśród lip 
nad wodą wzleciała klasztorem”. 

Przesłaniem wiersza zainspirowanym 
przez to miejsce i legendę jest nadzieja 
dla skruszonych grzeszników. Nasuwa 
się tu myśl z ballady „Lilie” Adama Mi-
ckiewicza: „Jeśli szczera skrucha, zbrod-
niarzów Pan Bóg słucha”.

Wielowiekowy kult Pani Świętolip-
skiej żyje w wielu wierszach. Dla serc 
pragnących z uwielbieniem i w zachwy-
cie czcić Maryję ks. Edmund Domański 
w 1961r. napisał pieśń pochwalno – bła-
galną:
„Maryjo! Niebios córo!
Słynąca wielu łaski
Wśród jezior na Mazurach
Twych cudów okaż blaski.
Od czternastego wieku
Tłum wiernych lgnie do Ciebie
Żebrząc pomocy, leku
I szczęścia z Tobą w niebie!” 

Zwyczajne słowa, proste rymy, spo-
kojne ufające serce to siła i oryginalność 
tekstu. Styl pieśni jest jak niespotykane 
dziś czyste źródło i naturalność.

Z wielu względów należy wyróżnić 
„Pieśń o Matce Bożej Świętolipskiej”, 
która ma dwie wersje. Autorem pierw-
szej jest ks. Romuald Dronicz, a drugą 
we własnej przeróbce podał ks. Franci-
szek Lesiński. W tekście ks. Lesińskiego, 
podobnie jak w pierwowzorze, z żarli-
wymi uwielbieniami Maryi: „O śliczna 
Matko w olsztyńskiej ziemicy”, „Matko 
Boga”, „Najświętsza z Matek” łączą się 
uogólnione, nasycone tragizmem przed-
stawienia cierpień ludzkich:

„Trosk i występków przeraźliwe brzemię
Smutkiem i bólem napełnia tę ziemię
… jęk rozpaczy rozdziera nam łono”.  

Rozpaczliwe nastroje zdominowane 
zostają przez ufność, że święta wszech-
moc Maryi, jej wstawiennictwo do Boga 
Ojca i Syna pokona zło i pocieszy:
„Twym świętym wzrokiem zgasisz roz-
pacz głuchą,
Serce napełnisz niebiańską otuchą.
Z ust naszych spędzisz jęki i szlochania
Zjednasz błądzącym łaskę i wytrwanie”.

Pieśń tchnie wielką wiarą, że ludzie 
udręczeni troskami i upodleni nędzą du-
chową znajdą u Maryi ratunek. Utwór 
łącząc sferę ludzką z boską wprowadza 
w tajemnicę ducha tego miejsca, gdzie 
umacnia się i potęguje wiara, z której ro-
dzi się nadzieja i łaski.

Z innej perspektywy pokazują Świętą 
Lipkę poetki – Maria Zientara-Malew-
ska i Stanisława Łozińska. Ich wiersze 
zainspirowane są otoczeniem, przyro-
dą i wnętrzem kościoła. Lepiej niż sło-
wa przewodników pozwalają widzieć  
i przeżywać piękno, a przede wszystkim 
ducha świątyni i okolicy, ponieważ po-
budzają i rozszerzają wyobraźnię o ele-
menty niecodziennych połączeń obrazo-
wych. Potwierdzeniem tego są utwory 
M. Zientary-Malewskiej „Święta Lipka”, 
„W kościele” i sonet „Święta Lipka” St. 
Łozińskiej. Oto poetycka wizja kościoła 
w wierszu Marii Zientary-Malewskiej:
„Kryształ fontanny w wieżyce zaklęty
Przypina niebu sztandar naszej Pani!
W klamrę jeziornych turkusów ujęty
Brylant baroku słońcem szlifowany! (…)
W każdej cegiełce tli serce ofiarne!” 
(„Święta Lipka”).

Talent M. Zientary-Malewskiej spra-
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wia, że można usłyszeć wszechobecną 
muzykę, której uszy nie słyszą:
„Bór bursztynowy odmawia różaniec,
I gra ‘godzinki’ na lirach paproci” („Świę-
ta Lipka”). 
„Skądś słychać granie. Może Nowowiej-
ski
zagrał na gwiazdach hymn improwizacji
Słonecznej Pani? – albo ‘Święty Boże’
Przed miłosierdziem w lipowej mon-
strancji”.

Poetycka interpretacja kunsztu arty-
stycznego tabernakulum pozwala bez-
pośrednio obcować z Bogiem i dotknąć 
boskiej tajemnicy.
„Lśnią kolumienki blaskiem srebrnych 
liści
Gdzie puka serce – dobre serce Boże
On patrzy na mnie – ja patrzę na Niego:-
W ciało zmienione pól warmińskich zbo-
że” („W kościele”).

W opisie obrazu w głównym ołtarzu 
Maryja z Dzieciątkiem nie mają boskiego 
majestatu, a tym samym znika dystans 
wobec ludzi. Z uśmiechu, z przytulenia 
Syneczka, z zaproszenia wszystkich dzie-
ci i obietnic dla nich emanuje ludzkie 
matczyne ciepło i radość:
„Pani Najmilsza z Syneczkiem rozmawia
Z uśmiechem woła – pójdźcie dziatki bli-
sko
Ja wzmocnię wolę – do serca przytulę,
Rozpalę w duszach świętości ognisko!” 
(„W kościele”).

Duch miejsca zamknięty w wystroju 
świątyni sprawia, że to, co ludzkie, spo-
tyka się z tym, co boskie. Odsłania to 
poezja Zientary-Malewskiej.

Sonet „Święta Lipka” Stanisławy Ło-
zińskiej pokazuje, że piękno i duch koś-
cioła świętolipskiego nawet w nocnej 

zimowej scenerii mogą być odbierane 
wielopłaszczyznowo. Można poddać się 
poetycko-rozumowej analizie elemen-
tów architektonicznych i zachwycać się 
ich pięknem:
„Ucichł kościół jak perła samotna i dro-
ga,
a księżyc się zapatrzył w pięknej bramy 
ostrze, (…)
Wieże – siostry jaśnieją od gwiazdy pro-
mieni, (…)
Zaśnieżony krużganek dziedziniec okala 
(…)
w niszy drzewko lipowe połyskuje  
z dala”.

W tym Kamiennym labiryncie jest 
światło, blask, połyskiwanie, jasność, 
promienie gwiazd. Słuch włącza w ciszę 
nocną „cichą kołysankę sponad lasu”. 
Patrzący na świątynię w innym wymia-
rze, w wymiarze duchowym, dostrzega 
to, co niedostrzegalne, że „krążą w górze 
spóźnione modlitwy najprostsze, jakby 
szukały drogi najbliższej do Boga”. „ … 
W lutym (…) Panna Świętolipska gromni-
cę zapala, by uchronić od złego Warmię  
i Mazury”.

To, co było proste dla rozumowej 
analizy, architektura, odsuwa się na plan 
dalszy. Pojawia się nieuchwytna żadną 
miarą modlitwa i przeczucie troskliwej 
opieki Maryi. Sonet - perła o perle archi-
tektury jest samoistnym bytem poety-
ckim, inspiracją do analizowania  miste-
rium miejsca duszą i wiarą – wiernych  
i mniej wiernych.

Słynący łaskami i pięknem kościół w 
Świętej Lipce od wieków był celem piel-
grzymek Polaków ze wszystkich stron 
Polski. Daniel Naborowski w 1573 r. na-
pisał wiersz „Do Prus. Z księgi cytatów 
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złożył Paweł…”. Jest to poetycki prze-
wodnik dla pielgrzymujących z Litwy na 
Warmię. Warto prześledzić proponowa-
ny wówczas szlak pątniczy nawet z cieka-
wości dla brzmienia nazw miejscowości 
– niektóre z nich się zmieniły, niektóre 
nie, inne czasem wywołują uśmiech:
„Z boku zaś będą Kurzątki,
Orzyc, Koty, Muszątki,
Dupki, Osranki i Ruda
Miniesz Szestno, Pilc i Lipki
Reszel sięgniesz za czas krótki”.

Pielgrzymka zawsze była ważnym wy-
darzeniem w życiu pątnikow oraz tych, 
którzy ją przyjmowali. Była okazją do re-
fleksji i religijnych i politycznych. W roku 
1932 Mamert z Nowogrodu koło Łomży 
przywitał w Świętej Lipce pielgrzymów 
wierszem, który sam ułożył przed 1914 
rokiem. Dla Warmiaków pozostających 
poza Polską był bardzo aktualny, ich sy-
tuacja narodowa nie zmieniła się od za-
borów. Mamert rodakom rozdzielonym 
granicami przeciwstawił zjednoczenie 
Polaków w wierze i w kulcie dla Maryi:
„Boga Rodzico!
Polacy w prastarej lechickiej ziemi, 
Co ongiś z Warmiją złączona koroną (…)
I zawsze jedni, choć w długiej rozłące,
W świętej naszej zjednoczeni wierze”.

Pisząc ten wiersz Mamert umacniał 
świadomość, którą żył naród, że zjedno-
czenie się w wierze przodków, w kulcie 
dla Maryi jest spoiwem scalającym na-
ród i unicestwiającym podziały rozbio-
rowe:
„Polska i Warmija w Twej koronie Pani!
Jeden naród – duch jeden – modlitwą 
orężną”.

Świętolipskie spotkania pielgrzymów 
z różnych stron Polski z ducha tego miej-

sca czerpały siłę do umacniania religijno-
ści, pobożności i jedności narodowej.

Turysta, pielgrzym Herman Wischnat, 
syn nauczyciela ze Świętej Lipki, powró-
ciwszy do kraju lat dziecinnych, po wielu 
wielu latach napisał w języku niemie-
ckim wiersz „Heiligelinde 1989” (Święta 
Lipka 1989). Jest w nim wspomnienie 
dziecka, które polska zakonnica uczyła 
modlitwy „Zdrowaś Maryjo”. Z perspek-
tywy minionego czasu stwierdza:
„A ja siostro
nie rozumiem po polsku
słów mego dzieciństwa nie słyszę
rozumiem jednak 
Zdrowaś Maryja”.

Kończy wiersz w duchu ekumenizmu, 
aby łącznikiem między ludźmi była od-
wieczna modlitwa „Zdrowaś Maryjo”:
„Módlcie się, aby dzieci zrozumiały
dzieci każdej mowy.
Módlcie się Siostry i Bracia:
Ave Maria”.

Świętolipskość, czyli duch miejsca 
„Święta Lipka”, jest zjawiskiem nie-
uchwytnym, ale odczuwanym przez du-
sze. Niewyrażalnym, ale przybliżonym 
przez poezję, która uczy słyszeć „Za 
gwiazdami grany przez Nowowiejskie-
go hymn improwizacji dla Ślicznej Pani”  
i „godzinki” na lirach paproci. Dzięki 
poezji można usłyszeć jak w blasku księ-
życa spóźnione modlitwy szukają drogi 
do Boga.

Liryki o Świętej Lipce otwierają per-
spektywę na odczuwaną przez duszę bo-
skość zamkniętą w przyrodzie, obrazach, 
pieśniach, pielgrzymkach, architekturze. 
W poezji żyje genius loci Święta Lipka.

Czesława Dąbrowska
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ODPUST NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Tegoroczne uroczystości odpusto-
we Nawiedzenia Najświętszej Ma-

ryi Panny odbywały się tradycyjnie w 
ostatnią niedzielę maja. Jak zwykle, 
rozpoczęły się one w wigilię uroczysto-
ści, w sobotę 27 maja o 18.00 Mszą św. 
połączoną z nabożeństwem majowym 
i Apelem Maryjnym o 21.00, któremu 
przewodniczył Przełożony Prowincji 
Wielkopolsko-Mazowieckiej, o. dr To-
masz Ortmann SJ. Po zaproponowa-
nej przez niego refleksji rozważyliśmy 
drugą tajemnicę chwalebną różańca 
– Wniebowstąpienie Jezusa, jako że w 
ostatnią niedzielę maja Kościół prze-
żywał w tym roku także Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Następ-
nie Chór Świętolipski zaśpiewał Akatyst 
ku czci Matki Bożej, a nowicjusze z no-
wicjatu jezuitów w Gdyni zapropono-
wali medytację prowadzoną w oparciu 
o tajemnicę nawiedzenia św. Elżbiety 
przez Matkę Najświętszą. Potem kon-
tynuowano czuwanie modlitewne z 
udziałem pielgrzymów do Mszy św. o 
północy i następnie do rana.

W niedzielę, 28 maja od wczesnych 
godzin rannych wyruszały do Świętej 
Lipki grupy pielgrzymkowe w ramach 

38 Pieszej Pielgrzymki Gwiaździstej: z 
Mrągowa – o godz. 4.00, z Kętrzyna – 
o godz. 6.30 i z Reszla – o godz. 8.30. 
Około godz. 10.00 docierały one do 
świętolipskiego Sanktuarium. Kazania 
podczas Mszy świętych odprawianych 
w świętolipskiej bazylice o 24.00, 7.00, 
9.00, 14.00 i 17.00 głosił były Dyrektor 
Redakcji Katolickiej Telewizji Polskiej, 
a obecnie rektor kościoła akademi-
ckiego przy Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, o. Rafał Sztejka SJ, Uroczy-
sta suma na placu przed Bazyliką pod 
przewodnictwem J. E. Ks. Abpa Józefa 
Górzyńskiego rozpoczęła się o 11.00. 
W homilii Metropolita Warmiński na-
wiązał do dwu głównych tajemnic 
przeżywanych tego dnia: Nawiedzenia 
św. Elżbiety przez Matkę Najświętszą 
i Wniebowstąpienia naszego Pana Je-
zusa Chrystusa. Po Mszy św. ruszyła 
procesja eucharystyczna wokół placu 
przed Bazyliką. Na zakończenie swego 
pobytu w Świętej Lipce ks. abp J. Gó-
rzyński poświęcił statuetkę Matki Bożej 
Fatimskiej postawioną przed domem, 
w którym mieszkają siostry katarzynki 
oraz nasz organista Adam Kowalski.

Ks. Aleksander Jacyniak SJ
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O OJCU ANTONIM ZĄBKU SJ 
W STULECIE JEGO WSTĄPIENIA DO ZAKONU

Mija 100 lat od wstąpienia Antoniego 
Ząbka do Zakonu Jezuitów. Dlatego 

też pragniemy przybliżyć tę postać tak 
bardzo zasłużoną dla Świętej Lipki. Przy-
szedł on na świat 9 I 1899r. w Gorlicach 
jako syn Jana i Marii z domu Polewka. Do 
Towarzystwa Jezusowego wstąpił przed 
100 laty - 22 VII 1917 r. w Starej Wsi koło 
Brzozowa. W latach 1926-27 był wycho-
wawcą w prowadzonym przez jezuitów 
Zakładzie Naukowo-Wychowawczym w 
Chyrowie. Święcenia kapłańskie przyjął 
22 VI 1930r. w Lublinie. Następnie w la-
tach 1931-36 był przełożonym i odpo-
wiedzialnym za sprawy administracyjne i 
materialne w stacji misyjnej z nowicjatem 
obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w 
Albertynie, a w latach 1937-38 odpowie-
dzialnym za sprawy administracyjne i ma-
terialne i nauczycielem języka łacińskie-
go i greckiego w Papieskim Seminarium 
Wschodnim w Dubnie. W latach  1938-40 
był przełożonym i odpowiedzialnym za 
sprawy administracyjne i materialne Ma-
łego Seminarium Wschodniego w Wilnie. 
Aresztowany przez hitlerowskie gestapo 
26 III 1942 r., został osadzony w więzieniu 
na Łukiszkach, potem w obozie w Szałtu-
pii. Po zwolnieniu 16 VII 1944r. powrócił 
do poaugustańskiego kościoła w Wilnie. 
Po podporządkowaniu pozostającej do-
tychczas w więzi ze Stolicą Świętą Unii 
Wschodniej kontrolowanej przez komu-
nistyczne władze Związku Radzieckiego 
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej działał 
głównie w ukryciu. Od 1946 r. pracował 
na parafii Pryciuny koło Wilna. Areszto-
wany ponownie, tym razem przez komu-
nistyczne władze Związku Radzieckiego w 
Wielkanoc 1950 r. i skazany na 25 lat obo-
zu koncentracyjnego, odbywał zesłanie 

w Drzezkazganie, potem w Złotouściu, w 
końcu w tajdze syberyjskiej pod Bratskiem. 
Zwolniony w 1956 r., pracował na Białoru-
si. Aresztowany powtórnie we wrześniu 

1957 r., został w 1959 r. odstawiony do 
Siedlec. Od 1959 r. pracował w Świętej Lip-
ce jako operariusz, katecheta i przewodnik 
licznych grup turystycznych i pielgrzymko-
wych. Był bardzo ceniony przez przewod-
ników turystycznych Warmii i Mazur. W 
wolnych chwilach malował i rzeźbił. Zmarł 
w wieku 90 lat dnia 5 IV 1989r. w Świę-
tej Lipce. Został pochowany w grobowcu 
jezuitów na świętolipskim cmentarzu i  tu 
spoczywa do dziś. Jego imieniem został 
nazwany świętolipski Dom Pielgrzyma.

Na podstawie „Encyklopedii wiedzy  
i jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-
1995”.
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O OJCU ANTONIM ZĄBKU W ŚWIĘTEJ LIPCE
WSPOMNIENIE SPRZED 26 LAT

Z o. Antonim rozumieliśmy się bardzo 
dobrze. Mieliśmy wspólne zaintere-

sowania historią tych stron. Uważam, 
że cieszyłem się jego przyjaźnią. Nieraz 
siedzieliśmy na ławce przy świętolip-
skim kościele i rozmawialiśmy. Ojciec 
miał szerokie wiadomości o historii 
Świętej Lipki. Ja opowiadałem mu swoje 
przeżycia. Po wysłuchaniu mnie bardzo 
często mówił do mnie „niechże pan coś 
napisze, przecież to są ciekawe rzeczy”. 
Ja ze swej strony wykręcałem się mó-
wiąc, że co tu ciekawego, tylko głupstwa. 
Tu o. Ząbek nie zgadzał się i mówił, że 
nie mam racji, że według mnie to może 
i nie jest ważne, ale po napisaniu tekst 
nabiera innych wymiarów. Czytającego 
przenosi w inne czasy, w inne sytuacje 
i atmosferę, o której przedtem nie miał 
pojęcia. Zacząłem więc pisać, by  spełnić 
życzenie o. Antoniego.

Kiedyś gdy przyszedłem do Św. Lipki 
o. Antoni w rozmowie zwierzył mi się, 
że ma pewne wiadomości od starych 
mieszkańców, iż tu gdzieś w pobliżu 
była wytwórnia papieru, a on nic o tym 
nie wie... Mimo, że coś niecoś znałem 
z tutejszej historii, o żadnej wytwórni 
papieru nie słyszałem. Ojciec zapewnił 
mnie, iż jest to pewne. Cóż było robić, 
postanowiłem pomóc. Poszedłem do 
kętrzyńskiego muzeum i tam poprosi-
łem panią dyrektor o pozwolenie przej-
rzenia starych numerów „Rasternburger 
Heimatblatter”. Szczęście mi dopisało. 
W jednym z numerów znalazłem arty-
kuł pt. „Młyn - papiernia w Pilcu”. Była 
tam opisana cała historia produkcji pa-
pieru.

Byłem na tyle przebiegły, że wypo-

życzyłem ten egzemplarz czasopisma 
i zrobiłem sobie odbitkę ksero. Przy 
najbliższej okazji zjawiłem się u ojca 
Ząbka i tryumfalnie wręczyłem zdoby-
ty artykuł. Długo go komentowaliśmy i 
obaj cieszyliśmy się jak dzieci. Tak naro-
dziło się zadanie: skąd tu zdobyć chociaż 
kartkę wytworzonego tam papieru?

No i zdarzył się cud. Mój znajomy, 
pan Matejko, prowadzi w Kętrzynie 
koło targowiska skup makulatury. Jak 
ma jakieś stare książki niemieckie to 
woła mnie i mówi, żebym sobie przej-
rzał. A trafiały tam rzeczy naprawdę in-
teresujące. Pewnego razu byłem tam w 
magazynie i przeglądając jakieś książki 
natrafiłem na stare dokumenty kościel-
ne z kościoła św. Jerzego. Papier był jakiś 
dziwny, chropowaty. Zabrałem tego parę 
kilo i znowu zjawiłem się u o. Antonie-
go. Dodam jeszcze, że ojciec był biegły 
w języku niemieckim. Biegle czytał na-
wet odręczne pismo pisane szwabachą, 
czyli jak to się popularnie mówi, goty-
kiem. Stare dokumenty o. Ząbek zaczął 
przeglądać, niektóre mi przetłumaczył, 
ale zdziwiło mnie, że poszczególne kart-
ki przeglądał pod światło. I tu niezwy-
kłe odkrycie. Na niektórych kartkach 
był wyraźny znak wodny. Była to ryba 
w ornamencie a u dołu były napisy Pilz, 
Pölz albo Poelz. Teraz byliśmy pewni, 
że mamy w rękach oryginalny papier z 
wytwórni w Pilcu. Oczywiście to był po-
wód do radości.

Jednej rzeczy nie potrafiłem o. Ząb-
kowi załatwić. Zdobył skądś tekst mod-
litw „Ojcze nasz” i „Chwała Ojcu” w 
języku pruskim. Chodziło o „Zdrowaś 
Mario” w tymże języku. 
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Nie potrafiłem tego zdobyć chociaż ro-
biłem co można.

Ojciec również bardzo przeżywał 
krzywdę dziecka, o której przecież tyl-
ko słyszał. Chodziło o to, że w 1945r. 
sowiecki sołdat zabrał małemu dziecku 
bochenek chleba. Dzieciak zanosił się 
od płaczu. „Ty co skrzywdziłeś człowie-
ka małego…” Mówił mi o tym parę razy. 
Być może dlatego, iż głód nie był mu 
obcy. Równie boleśnie ojciec przeżywał 
kradzież srebrnej monstrancji. Wtedy 
też dowiedziałem się, że w okresie I woj-
ny światowej została skradziona złota 
monstrancja.

Ojciec Antoni był ciągle zabiegany, 
zaaferowany i mimo swoich strasznych 
przeżyć zachował niezwykłą pogodę 
ducha. Z czego się brała ta siła ducha w 
tym drobnym ciele? Miał za sobą trzy 
lata hitlerowskiego obozu w 1942-1944r. 
Potem w 1949r. został aresztowany w 
Związku Radzieckim przez NKWD jako 
szpieg Watykanu. Dostał wyrok 25 lat ła-
gru. Pracował w Kazachstanie w kopalni 
miedzi. Po sześciu latach zwolniono go 
jako niesłusznie skazanego. Ponownie 
aresztowany w 1957r. jako niesłusznie 
zwolniony. W 1959r. przybył do Polski i 
po leczeniu sanatoryjnym w tymże roku 
zjawił się w Świętej Lipce.

Nieraz próbowałem nakłonić go do 
zwierzeń z bolszewickich łagrów, ale 
nie chciał o tym mówić. Nie lubił roz-
drapywać swych krzywd, a złych ludzi 
wspominał ze współczuciem. Przeba-
czał wszystkim. Czasem wypsnęła mu 
się jakaś wzmianka o łagrowych urkach. 
Ja już wiedziałem kto to taki, bo prze-
czytałem w ukryciu „Archipelag Gułag” 

Sołżenicyna. O swej przyszłej śmierci 
mówił tak jakoś zwyczajnie, bez żad-
nych emocji. Żył 90 lat, a zmarł dnia 
5.04.1989r. Byłem na pogrzebie.

Jeszcze przed śmiercią otrzymałem 
od niego jego zdjęcie z papieżem Janem 
Pawłem II w Watykanie. Przychodzę te-

raz do Świętej Lipki (tak: przychodzę, 
a nie przyjeżdżam) i odczuwam jakąś 
pustkę. Nie mam z kim porozmawiać. 
Owszem są nabożeństwa, uroczysto-
ści, wycieczki, pielgrzymki, zagraniczni 
goście, piękna architektura, przepych a 
ostatnio - o zgrozo - handel, z którego 
Urząd Skarbowy czerpie  zyski, ale to 
wszystko nie to...

Ja właściwie to ojca Antoniego Ząbka 
uważam za świętego. Tamta Święta Lip-
ka na Ząbku stała... Czasem jak siedzę 
przy swojej maszynie (Mercedes) i tłukę 
w klawisze, to wydaje mi się, że o. An-
toni zagląda mi przez ramię i mówi „a 
widzisz, ciągle ci mówiłem, że trzeba coś 
napisać”. A moja codzienna modlitwa za 
ojca brzmi: „Panie Jezu Chryste, Synu  
Boga żywego, daj o. Antoniemu szczęś-
liwość wieczną, niech on odpoczywa w 
pokoju wiecznym. Amen”.

Wincenty Jodelis 
Kętrzyn, 25.02.1991
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Papier był niegdyś bardzo cenny... Jak 
cenny? Wart nawet młyna... Dowo-

dem tego jest chociażby młyn w Pilcu-
-Niewodniku. Co łączy papier z młynem? 
Otóż niegdyś rzeka Guber, nad którą leży 
Kętrzyn, miała dużo więcej wody. Był 
nawet pomysł, aby ją uczynić spławną i 
połączyć z Jeziorami Mazurskimi. W XVIII 
wieku robiono pomiary, ale jakość koryta 
rzeki i postępujące spłycanie cieku wod-
nego sprawiły, że zamiary porzucono. W 
dobie oświecenia słowo drukowane i pi-
sane miało wartość, a papier był bardzo 
drogi. Wtedy też rozważano plan, aby w 
Kętrzynie nad Gubrem wybudować młyn, 
w którym można by produkować papier. 
W bogatych w wodę okolicach nasze-
go powiatu w XVI i XVII wieku powstało 
wiele młynów wodnych, z których młyn 
w Stachowiźnie jest czynny do dziś (obec-
nie jako elektrownia wodna). Sprzyjające 
warunki znalazł i wykorzystał papiernik 
Jan Jerzy Krauze, który założył przedsię-
biorstwo w tani sposób. Zwrócił się z po-
mysłem do właściciela Pilca i Babieńca, 
hrabiego Fryderyka E. von Finckensteina 
i otrzymał od niego teren potrzebny do 
budowy na folwarku Niewodnik-Pilec. 
Cena kupna terenu wynosiła 8 ryz zwy-
kłego papieru do pisania, które hrabia 
miał otrzymać w pierwszym roku istnie-
nia papierni. Stosowną umowę zawarto 
3 lipca 1751r. w Babieńcu. "...Wtedy ani 
pan hrabia ani jego dziedzice nie mogą 
mieć najmniejszych roszczeń wobec pana 
Krauzego ani wobec jego dziedziców". 
Życzliwy wobec Krauzego hrabia zatrosz-
czył się, aby rychło nadeszło królewskie 
zezwolenie na budowę oraz aby papier-
nik gratisowo otrzymał potrzebne na 
młyn drewno budowlane z państwowych 
lasów. Przedsiębiorca zapłacił jedynie 12 

talarów podatku za pozwolenie na budo-
wę, drewno budowlane i podatek prze-
mysłowy do urzędu w Szestnie.

W 1772r. nadano właścicielowi pra-
womocnie i dziedzicznie 1 łan pola, 7 
morgów i 37 trut kwadratowych nadmia-
ru za roczną opłatę 7 talarów i 45 groszy. 
Papiernia była jednopiętrowa, o długości 
166 stóp i szerokości 36 stóp oraz posia-
dała różne zabudowania gospodarcze. 
Wyposażona była w ówczesne urządzenia 
techniczne umożliwiające produkcję pa-
pieru cienkiego i nutowego. Papier pro-
dukowano ze szmat i łachmanów, które 
gromadzili i dostarczali zbieracze miesz-
kający w starej leśnej budzie w Świętej 
Lipce. W 1802r. papiernia otrzymała pra-
sę wodną. Założyciel, Jan Jerzy Krauze 
zmarł w 1781r., a papiernię odziedziczył 
syn Gotfried, który ożenił się z Elżbietą, 
córką wielkomieszczanina Prestinga. Gdy 
i ten umarł, wdowa wyszła także za pa-
piernika Gotfrieda Heinricha Schűtza, 
którego brat i szwagier również byli pa-
piernikami. W roku 1807 papiernię prze-
jął syn Gotfrieda i Elżbiety z pierwszego 
małżeństwa Jan Jerzy Krauze, a po jego 
śmierci w 1820r. jego żona powtórnie 
wyszła za mąż za głównego referendarza 
sądu Teodora Tiburtura, który prowadził 
produkcję pod kierunkiem dotychczaso-
wego mistrza.

W 1838 r. papiernię sprzedano kup-
cowi i radcy Dannapel za 16 500 talarów. 
Ten zamknął ją i zamienił na wodny młyn 
zbożowy. Tak powstał młyn wodny Nie-
wodnik. 

Na podstawie artykułu Artura 
Springfelda pt. „Eine Papiermuhle im Kre-
ise Rastenburg” (Młyn-Papiernia w Po-
wiecie Kętrzyn), opublikowanego w: Ra-
sternburger Heimatblatter z 19.12.1920

PRODUKCJA PAPIERU W PILCU - NIEWODNIKU
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HISTORIA MIEJSCOWOŚCI PUDWĄGI

Pudwągi (do 1945r. Posewangen) to 
należąca do parafii w Świętej Lipce 

miejscowość, o której brak informacji 
w ogólnie dostępnych materiałach. Naj-
starsze pochodzą z II połowy XVIII w., 
choć sama nazwa wsi wskazywać może 
na pruskie pochodzenie (od wyrazu 
„wangus” oznaczającego „las dębowy”, 
„dąbrowa”, a pierwszy człon to imię 
własne).  

Z umów - konsygnacji urzędu sta-
rościńskiego Rastenburga wynika, że w 
okresie od lipca 1766 do maja 1771 w 
Pudwągach (wtedy nazywane Porwan-
gen lub Pos(s)wangen) mieszkało 29 
ważniejszych osób i 3 służby. Z umowy 
obejmującej w/w okres wynika, że właś-
cicielem majątku Poswangen był kapitan 
von Masenbach, który miał 2 córki. Pra-
cowało u niego 3 parobków, 5 dziewczyn 
służebnych i 2 młodych chłopców. Za-
rządcą był Borchert, a robotnikami na-
jemnymi byli: Andreas Narroga z żoną, 2 
córkami i dwójką niepełnoletnich dzieci, 
tj. poniżej 12 lat (też córki); Adam Kar-
rasch z żoną i niepełnoletnim synem (po-
niżej 12 lat); Friedrich Albrecht z żoną; 
Michel Prysma z żoną i synem; Friedrich 
Salomon z żoną i synem oraz Jacob Na-
roga, pastuch. Ogółem 8 mężczyzn, 5 
kobiet, 2 synów, 4 córki, 3 parobków, 5 
dziewczyn służebnych, 2 chłopców słu-
żących oraz chłopiec i dwie dziewczynki 
poniżej 12 roku życia.

W wykazie z 1783 r. w majątku Pos-
swangen przebywali: administrator Neu-
mann z żoną, 2 parobkami i dziewczyną 
służebną; pracownik dworu Weinreich 
z żoną, córką, 2 parobkami i  dziewczy-

ną służebną; karczmarz Narrog z żoną; 
kontraktowy pracownik dworu Blohm z 
żoną, starszą osobą po 60. i 6 niepełno-
letnimi dziećmi, tj. poniżej 12 roku ży-
cia (chłopcy). Wszyscy oni pracowali na 
dworze. Pozostali to robotnicy najemni: 
Johann Erdtmann z żoną i 3 niepełnolet-
nich dzieci (chłopcy); Adam Prischmann 
z żoną, synem i 3 niepełnoletnich dzie-
ci; Johann Narrog z żoną, córką, starszą 
osobą po 60. i 4 nieletnich synów; Frie-
drich Gaffcke z żoną i 4 niepełnoletnimi 
synami; Michael Thiehl z żoną i córką; 
Jacob Milewscky, kawaler ze starszymi 
rodzicami po 60. oraz pastuch Kuban z 
żoną.

W pisemnym rozporządzeniu króla 
pruskiego Friedricha dotyczącym zobo-
wiązań i powinności, obejmującym lata 
1784–1790 jest wzmianka, że w szla-

checkim majątku Pudwągi była przez 
krótki czas gorzelnia produkująca wód-
kę. Przypomniano też o przymusie mie-
lenia mąki z Poswangen w urzędowym 
młynie w Rastenburgu, powtórzonym w 
piśmie z 18.04.1790 r. Jednak już zgod-
nie z pismem z 1801r., adresowanym do 
szlacheckiego majątku Pudwągi, można  
było mielić mąkę także w Nowym Młynie. 
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Protokół z objazdu młynów w Ra-
stenburgu i położonego nieopodal No-
wego Młynu z 20.09.1801 r. wykazał, że 
w miejscowości Poserwangen było 14 
gospodarzy, 1 dziecko, 3 służby.

Według danych z 1785 r. w szla-
checkim majątku Pudwągi, którego 

właścicielem był major von Trötscher, 
było 9 domów włącznie z nie istnie-
jącym dzisiaj folwarkiem Christiano-
wen. W 1820r. był to szlachecki folwark 
(niem. Poswangen) liczący 5 domów 
i 38 mieszkańców, a właścicielem był 
rotmistrz Gregorowius. Potem, w wy-
niku reformy agrarnej, przeprowadzo-
nej w latach 1825-65, zmieniono status 
niektórych majątków szlacheckich na 
rycerskie, aby nabywać je mogły oso-
by spoza stanu szlacheckiego. I tak w 
1848r. majątek rycerski Pudwągi liczył 
7 domów i 84 mieszkańców, z tego 74 
ewangelików i 10 katolików (wszyscy 
mówiący po niemiecku).

W 1871r. właścicielem Pudwąg (Po-
sewangen) był Gregorowius, pułkow-
nik w stanie spoczynku, którego mają-
tek wynosił ogółem 200 ha, z tego 105 
ha pól, 31 ha łąk, 12 ha pastwisk, 51 ha 
lasów i 1 ha stawu. W 1879r. właścicie-

lem majątku rycerskiego Pudwągi była 
Amalie von Gregorovius, wdowa po 
pułkowniku. Majątek zajmował areał o 
powierzchni 205 ha, z tego 104 ha pól, 
31 ha łąk, 12 ha pastwisk, 51 ha lasów, 6 
ha nieużytków (drogi, podwórze) i 1 ha 
stawów. Roczny podatek wynosił 266 
marek.

W 1898r. leksykon gmin wschod-
niopruskich – opracowany na podsta-
wie spisu powszechnego z 1895r. - wy-
kazał, że Pudwągi miały 5 domów z 12 
mieszkaniami, w których mieszkało 72 
osób (30 mężczyzn i 43 kobiety), wszy-
scy ewangelicy. W książce adresowej 
powiatu z 1899r. właścicielką majątku 
rycerskiego Pudwagi była Laura Gre-
gorowius, a zarządcą starszy inspektor 
Alex von Pokrzywinski.

Leksykon z 1907 r. wykazał, że w 
Pudwągach było 5 domów z 12 miesz-
kaniami, w których mieszkało 78 osób 
(z tego 33 to mężczyźni); 57 stanowili 
ewangelicy (z tego 1 osoba mówiła po 
polsku, reszta po niemiecku), 21 to byli 
katolicy (wszyscy mówiący po niemie-
cku). Kolejne wykazy majątków ziem-
skich z 1907r. i 1909r. wykazują pannę 
Laurę Grogorowius jako właścicielkę 
majątku, a zarządcą był wtedy Grunau. 
Powierzchnia majątku wynosiła 246 
ha, z tego 126 ha pól, 46 ha łąk, 2 ha pa-
stwisk, 55 ha lasów, 19 ha nieużytków 
i 1 ha stawów. Stan pogłowia: 27 sztuk 
koni, 123 bydła (w tym 54 krów mlecz-
nych), 51 sztuk trzody chlewnej. Po-
datek roczny wynosił 3115 marek. Na 
podstawie ksiąg adresowych majątków 
ziemskich z 1913 r. właścicielem był 
wtedy Richter, którego majątek wynosił 
246 ha, z tego152 ha pól, 42 ha łąk, 6 ha 
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pastwisk, 40 ha lasów, 5 ha nieużytków 
i 1 ha stawów. Stan pogłowia: 27 koni, 
113 sztuk bydła (w tym 44  krów mlecz-
nych), 51 sztuk trzody chlewnej.

Zapewne po I wojnie nowym właś-
cicielem został Paul Gerick, do którego 
można było zadzwonić przez centra-
lę w Pieckowie (tel. Pieckowo 10). Na 
podstawie danych z 1920r. jego majątek 
miał powierzchnię 250 ha, z tego 176 ha 
pól, 40 ha łąk, 20 ha pastwisk, 10 ha la-
sów, 4 ha nieużytków (likwidacja lasu i 
stawu). Stan pogłowia wynosił: 29 koni, 
95 sztuk bydła (w tym 40 krów mlecz-
nych), 8 owiec i 30 sztuk trzody chlew-
nej. Analogiczne dane były w księgach 
adresowych majątków ziemskich z 
1922 r. i 1929 r. Natomiast w według 
ostatniego przed wybuchem II wojny 
wykazu z 1932r. Pual Gerick specjali-
zował się w hodowli wschodniopru-
skiej odmiany bydła rasy holenderskiej. 
Areał wynosił 287 ha, z tego 173 ha pól, 
40 ha łąk, 55 ha pastwisk, 15 ha lasów, 
4 ha nieużytków. Stan pogłowia: 33 
koni, 145 sztuk bydła (w tym 50 krów 
mlecznych), 80 sztuk trzody chlewnej. 
Na podstawie spisu powszechnego z 
17.05.1939r. (ostatniego przed II wojną 
światową) Pudwągi należały do sołe-
ctwa Pieckowo (Filipówka, Krakocin, 
Wólka Pilecka), które liczyło w sumie 
521 mieszkańców (w 1925 r. - 535).

W wyniku postanowień jałtańsko-
-poczdamskich opisywane tereny przy-
znano Polsce. Polscy przesiedleńcy 
przybywali tu z różnych stron kraju, a 
dotychczasowych mieszkańców prze-
siedlono do Niemiec. W 2006 r. miesz-
kały w Pudwągach 22 osoby.

W obrębie wsi znajdują się 2 cmen-

tarze (wiejski i rodowy) położone obok 
siebie, na wyniesieniach po obu stro-
nach nie użytkowanej i zarośniętej 
drogi polnej do Smokowa. Założone 
na planie koła, ich granice wyznacza-
ły obsadzenia drzew – dęby (cmentarz 
rodowy), a także klony i lipy (cmentarz 
wiejski). Teren obu cmentarzy jest cał-

kowicie zdewastowany (autor przepro-
wadził inwentaryzacje w II połowie lat 
90. XX w.). Na cmentarzu wiejskim za-
chował się tylko jeden grób z cemento-
wą obudową. Natomiast na cmentarzu 
rodowym zachowały się pojedyncze 
nagrobki i elementy z płyt nagrobnych 
rozrzucone po terenie. Na ocalałym 
ze zniszczeń fragmencie wykonane-
go z piaskowca nagrobka zachował się 
częściowo zatarty już napis: Gregoro-
vius geb. d. 20 Januar 1801, gest. d. 14 
October 1844. Rodzina Gregorovius 
posiadała majątek także w Smokowie, 
który w 1866 r. został kupiony przez ro-
dziców Wilhelma Wiena, późniejszego 
laureata nagrody Nobla, jedynego – jak 
do tej pory – z terenu dzisiejszego po-
wiatu kętrzyńskiego.

Tadeusz Korowaj



INFORMACJE BIEŻĄCE

MAJ – WRZESIEŃ
MSZE ŚWIĘTE W SANKTUARIUM:

Niedziele i święta:  7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00
Dni powszednie: 7.00, 9.50, 12.00, 18.00

NABOŻEŃSTWA W SANKTUARIUM:
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny: niedziele g. 8.40

Różaniec: niedziele i uroczystości g. 10.30
Nowenna do Matki Bożej Świętolipskiej: środa g. 17.45

Nabożeństwo Fatimskie: 13. dzień miesiąca g. 18.00

PREZENTACJE ORGANÓW ŚWIĘTOLIPSKICH
jeśli obecne są grupy turystyczno-pielgrzymkowe

Niedziele i święta: 10.00, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30
Dni powszednie: 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30

W soboty po południu prezentacje mogą być odwołane, jeżeli w bazylice ma miejsce ślub
KANCELARIA PARAFIALNA:

piątek g. 9.30-17.30; sobota g. 9.30-15.00; tel.: 89/755 35 12

PAŹDZIERNIK
Msze święte w Sanktuarium:

Niedziele: 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00
Dni powszednie: 7.00, 17.00

NABOŻEŃSTWA W SANKTUARIUM
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny: niedziele g. 8.40

Różaniec: codziennie g. 16.30 oraz w niedziele i uroczystości g. 10.30
Nowenna do Matki Bożej Świętolipskiej: środa g. 16.30

Nabożeństwo Fatimskie: 13. dzień miesiąca g. 17.00
PREZENTACJE ORGANÓW ŚWIĘTOLIPSKICH

jeśli obecne są grupy turystyczno-pielgrzymkowe
Niedziele: 10.00, 12.30, 13.30, 15.00
Dni powszednie: 10.00, 12.00, 14.00

KANCELARIA PARAFIALNA
piątek g. 9.30-17.30; sobota g. 9.30-15.00; tel.: 89/755 35 12

MSZE ŚW. NIEDZIELNE W KAPLICACH FILIALNYCH
Siemki – godz. 9.15; Lembruk – godz.10.45; Pilec - godz. 12.00

ŚWIĘTA LIPKA 29; 11-440 RESZEL
www.swlipka.pl; e-mail: sanktuarium@swlipka.pl

tel.: 512 730 375; fax: 89/755 35 45
Nr konta: 45 1020 3639 0000 8102 0044 4281


