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Godność dziecka Bożego w Sakramencie Chrztu św. otrzymali: 
Maciej Popielarz (30 marca), Joanna Waszkiewicz (21 kwiet-
nia), Lena Szluma (8 czerwca), Gabriela Zdunek (15 czerwca), Igna-
cy Policha (10 sierpnia), Aleksander Suszyński (24 sierpnia), Adam 
Jan Kilanowski (14 września), Aleksandra Panawo  (20 września), Woj-
ciech Patryk Więckowski (23 listopada) i  Bartosz Bednarczyk (26 grudnia).

Pana Jezusa po raz pierwszy w Eucharystii dnia 11 maja przyjęli:
Norbert Bany, Bartosz Kalinowski, Wojciech Kalinowski, Filip Kulas,
Magdalena Macełko, Marta Matejko, Katarzyna Olszewska i Patryk Pupek.

Sakrament Bierzmowania przez posługę ks. biskupa Jacka Jezierskiego 
dnia 16 kwietnia otrzymali:

Wiktoria Bancerek, Emilia Barycka, Patryk Bukowiński, Alicja Czepułkowska, 
Wiktoria Gardocka, Mateusz Giziński, Agnieszka Kozłowska, Edyta Kozłowska, 
Adrianna Labarzewska, Bartosz Markisz, Zuzanna Migus, Weronika Ogłuszka, 
Dominika Anna Olbryś, Dominik Olszewski, Szymon Policha, Kacper Przeor, Ja-
kub Ptak, Izabela Reszka, Jakub Suszyński, Michał Szluma, Aleksandra Szykow-
ska, Zuzanna Trapik, Arkadiusz Witek i Szymon Wójtowicz.

Zawierzyli Bogu i sobie nawzajem w Sakramencie Małżeństwa:
Kornelia Anna Szewczak i Artur Daniel Szczepanek (31 maja), Natalia Fedczak 
i Rafał Pawłowski (14 czerwca), Natalia Popiuk i Marcin Buksa (21 czerwca), 
Joanna Kołakowska i Grzegorz Kogutowski (27 czerwca).

Próg wieczności przekroczyli:
w styczniu – Leokadia Pawłowska; w marcu – Danuta Rabij i Teresa Jackow-
ska; w kwietniu – Tadeusz Siwko i Ryszard Bójko, w maju – Jan Cichy; w lip-
cu – Elżbieta Szykowska; we wrześniu – Krystyna Rudnicka i Tadeusz Staroń;  
w październiku – Krystyna Astachow i Benedykt Ryszewski; w listopadzie – 
Maria Jabłońska i w grudniu – Piotr Bany, Czesław Siwek i Maria Kozera.

W ROKU 2014 W NASZEJ PARAFIIODPUST ZUPEŁNY W NASZYM SANKTUARIUM
W ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO
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Nasze Sanktuarium jest jed-
nym z kościołów, w których 

można uzyskać do końca Roku Ży-
cia Konsekrowanego, czyli do 2 
lutego 2016 r., odpust zupełny 
pod następującymi warunkami:
• nawiedzenie naszego Sanktuarium
• stan pojednania z Bogiem (sakrament 
pokuty i pojednania, Komunia święta)
• modlitwa w intencjach Ojca Świę-
tego Franciszka
• odmówienie Liturgii Godzin lub me-
dytacja i modlitwa przez dłuższą chwilę
• odmówienie Modlitwy Pańskiej  
(Ojcze nasz), wyznania wiary oraz mod-
litwy do Najświętszej Maryi Panny.

Kanon 992 Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego stwierdza: „Odpust jest 

to darowanie wobec Boga kary do-
czesnej za grzechy odpuszczone 
już co do winy. Otrzymuje je wier-
ny, odpowiednio przygotowany  
i po wypełnieniu pewnych określo-
nych warunków”, które są wymie-
nione powyżej. Dar odpustu można 
uzyskać raz w ciągu doby dla siebie 
albo ofiarować za osobę zmarłą. 

Korzystajmy z tej wyjątkowej 
łaski, którą ofiaruje nam Kościół 
w Roku Życia Konsekrowanego. 
Spieszmy za jej pośrednictwem  
z pomocą zwłaszcza duszom prze-
żywającym okres oczyszczenia po 
przekroczeniu granicy śmierci, 
które na ten duchowy dar bardzo 
oczekują. 

świętolipskie jarmarki odpustowe w xix w.
Niegdyś jarmark świętolipski 

odgrywał znaczącą rolę w ży-
ciu gospodarczym okolicy.  Badacz 
tradycji Mazur M. Toeppen pisał,  
że jeszcze przed panowaniem Fryde-
ryka II uprawiano tam zboże jedynie 
dla własnych potrzeb, a pieniądze 
przynosiła sprzedaż gryki w dużych 
miastach i płótna odbieranego przez 
niemieckich i polskich kupców na 
targach, m.in. w Świętej Lipce i Ełku.

Wielkie było też znaczenie 
Świętej Lipki dla życia duchowego  
i oddziaływania katolicyzmu na 
prowincję. Charakteryzując współ-
czesnych sobie Mazurów, Toeppen 
zaznaczał utrzymujący się wciąż  

w 2. połowie XIX w. wpływ tradycji 
katolickiej na mentalność, sposób ży-
cia i wypełnianie praktyk religijnych 
przez mieszkańców protestanckich 
Mazur. Obchodziło się więc niektóre 
święta katolickie, szczególnie maryj-
ne i apostolskie, Boże Ciało i „panzkie 
przemienienie”. Utrzymała się trady-
cja pielgrzymek: „Od niepamiętnych 
czasów – pisał – po dzień dzisiejszy 
Mazurzy licznie i regularnie odwie-
dzają jako miejsca pielgrzymek: Świę-
tą Lipkę w dzień św. Piotra i Pawła (29 
czerwca), Złotowo (…) i Bałuty (…). 
W te dni odbywają się w tych miej-
scowościach odpusty i jarmarki, bez 
których nie mogą się obyć (w Świę-
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tej Lipce i Złotowie jarmark na płótno,  
w Bałutach – na konie), jednakże korzy-
stają oni często ze sposobności, aby zło-
żyć ofiarę, dać do poświęcenia wino, cu-
downie się wyleczyć, a nawet otrzymać 
odpust” (M. Toeppen, Historia Mazur, 
przeł. M. Szymańska-Jasińska, Olsztyn 
1995, s. 405).

Z jarmarków odbywających się  
w czasie odpustów zachowały się wspo-
mnienia z dzieciństwa Franciszka Lie-
dera i Wojciecha Kętrzyńskiego. Dla 
mieszkańców Prus odpust świętolipski 
stanowił nie lada wydarzenie. O jego 
rozmachu i wysokiej randze dla lokal-
nych społeczności świadczy opis Liede-
ra, niegdyś ucznia w pobliskim Reszlu: 
„Od św. Jana do Nawiedzenia Najświęt-
szej Panny Marii 2 lipca mieliśmy czasu 
wolnego dziesięć dni, a to z powodu 
słynnego targu na płótno, jarmarków  
i odpustów w Świętej Lipce (Heilige Lin-
de). Ponieważ w tymże czasie zawsze 

jacyś krewni tamże przebywali, biegali-
śmy więc gromadami, najczęściej na bo-
saka, a niekiedy dwa razy dziennie dla 
spotkania się ze swoimi i dostania choć 
kilka groszy do kieszeni. Siostra regular-
nie bywała na świętego Piotra i Pawła,  
a rodzice na Najświętszą Pannę (…).

Liczne kompanie z chorągwiami  
i muzyką zbierają [się] wtenczas  
w Świętej Lipce o 1/2 mili od Ryszla od-
ległej, nie tylko z całej Warmii, ale nawet  
z Augustowskiego i Płockiego po kilka 
tysięcy, a pienia ich pobożne rozlegają 
się po całych nocach na cmentarzu i po 
krużgankach kościół okalających.

Na jarmark zjeżdżają się kupcy, kra-
marze, przekupnie, rzemieślnicy ze swy-
mi wyrobami, złodzieje nawet z różnych 
i dalekich stron. Taszy [tasy, tzn. kramy], 
budy, ławki i namioty porozkładane  
w lesie. Tu skoczki wyprężają się na li-
nie, tam psy, małpy i niedźwiedzie poka-
zują swoje sztuki, tu karuzele i huśtawki, 



4 U stóp Świętolipskiej Matki  

tam loteryjki, gdzie indziej znów dymią 
się garkuchnie, smażą ryby wędzone, 
węgorze i łososie, tam zaś częstują mio-
dem naprędce wodą rozcieńczonym, tu 
znów po tandetach Żydkowie rozliczne 
zachwalają przechodzone ubiory ganc 
fejn i tanie, w kąciku cyganka wróży 
łatwowiernym dziewczętom: rychło za 
mąż pójdą, że bogata sukcesja ich cze-
ka, a Cygan ściąga dobrodziejom sa-
kiewki z kieszeni, chustki z szyi. Blisko 
kościoła pourządzane są ulice jakby w 
mieście z rozmaitych bud. Tam przeda-
ją już towary korzenne, rodzynki, śliwki 
suszone, śledzie itp., obok zaś towary 
bławatne, płócienka i sukna, dalej znów 
wyroby ślusarskie, brązownicze, bla-
charskie. Jest nawet długa ulica z samy-
mi butami i trzewikami, dalej postron-
ki i różne rzemienie, składy ze skórami 
różnego gatunku, są kożuchy, słowem 
czego kto zażąda i zapragnie – dostać 
może. Każdy też przyjeżdżający na od-
pust, a razem i na jarmark zaopatrywa 
siebie i cały swój dom w to wszystko, 
czego mu potrzeba i to już najmniej na 
rok” – kończy szczegółową relację o jar-

marku Lieder (Warmia moich młodych 
lat, Olsztyn 1986, s. 111-112).

I dla mieszkańców protestanckich 
miast pruskich było to wtedy wyda-
rzenie  wyjątkowe. Przytoczmy na po-
twierdzenie analogiczne świadectwo 
Kętrzyńskiego. Znał on tamtejsze odpu-
sty z lat szkolnych, gdy uczył się w lu-
terańskim Gimnazjum księcia Albrechta 
w Rastenburgu (obecnym Kętrzynie).

„Wiele przyczynia się do rozszerze-
nia wiary katolickiej wśród Mazurów 
kościół katolicki w Świętej Lipce”, słyną-
cej - pisał Kętrzyński - z cudotwórczego 
obrazu Matki Bożej, który na odpust 
św. Piotra i Pawła tłumy z Prus i Polski 
ściąga. „Liczono nieraz po dwadzieś-
cia tysięcy ludu tam nagromadzonego. 
Dziwny przedstawia widok taki odpust. 
Wśród wioszczyny maleńkiej ścisk ok-
ropny, z trudem tylko wśród niego po-
suwać się można. Całymi rzędami stoją 
budki kramarzy i kupców, którzy towary 
swoje przechodniom zalecają. W hotelu 
gwar i ścisk; godzinami trzeba czekać, 
zanim szklanki piwa się doprosisz; o je-
dzeniu nie ma mowy. Naokoło wioski w 
lesie wszędzie roją się ludzie, wszędzie 
stoją wozy i konie. A co to dopiero za 
mieszanina narodów, tu kręcą się Niem-
cy i Żydzi, tam Mazurzy i Warmiacy, tam 
znów nadchodzi procesja pobożnych 
Kurpiów z Polski. Tam siedzi dziad pro-
szący o jałmużnę, który niegdyś pod 
Blücherem walczył przeciw Napoleo-
nowi, tutaj inny zupełnie siwy, który ci 
opowiada, że nogę stracił walcząc pod 
dowództwem Kościuszki; dalej inni 
kalecy, którzy ci prawią o Grochowie  
i o. Skrzyneckim itp.



Dzień św. Piotra i Pawła nawet dla 
uczniów w ewangelickim gimnazjum 
rastemburskim bywał dniem świątecz-
nym. Ze względu na odpust w Lipce 
nie dawano w tym dniu po południu 
żadnych lekcji; z wolnego czasu my 
gimnazjaliści korzystaliśmy, aby przejść 
się półtorej mili do Świętej Lipki, gdzie 
całe mieszczaństwo i wszyscy znajomi 
od rana już byli” – opisywał Kętrzyński 
(Szkice, Olsztyn 1984, s. 112-113). 

Dawny Słownik geograficzny Króle-
stwa Polskiego… podaje, że Święta Lip-
ka ma kościół „z cudownym obrazem 
Matki Boskiej, ściągającym na tutejsze 
odpusty licznych pielgrzymów z Warmii 
i Prus. W[ie]ś ma 65 dm., 313 mk., 147 
ha. Leży w malowniczej lesistej okolicy, 
pomiędzy jeziorami”. Po opisie świątyni 
świętolipskiej i zarysie jej dziejów, hasło 
zamyka następujący fragment: „Nabo-
żeństwa odprawiane w Świętej Lipce są 
dobrodziejstwem dla okolicznych Ma-
zurów, gdyż nie mają oni ani szkół, ani 

kościołów katolickich i duchowni tylko 
w domach odbywają religijne obrząd-
ki. Tysiące więc okolicznych katolików 
przynajmniej dwa razy w roku bywa  
w Świętej Lipce. Odpusty odbywają się 
na wszystkie uroczystości N. M. Panny, 
na św. Piotra i Pawła, św. Józefa, św. Mag-
dalenę, św. Annę, św. Michała i Wszyst-
kich Świętych” (T. XI, 1890, s. 690-691).    

Oddziaływanie Świętej Lipki jako 
ośrodka pielgrzymkowego przekracza-
ło granice regionalne i państwowe,  
a dosięgało części polskich ziem zaboru 
rosyjskiego. Szczególnie zakorzeniony 
był zwyczaj nawiedzania sanktuarium 
świętolipskiego przez Kurpiów. Mamert 
Wandalli zostawił ciekawy opis zorga-
nizowanej przez siebie w 1907 r. piel-
grzymki kurpiowskiej, którego obszer-
ne fragmenty pojawią się z pewnością  
w tym czasopiśmie. Nie nawiązujemy tu 
do relacji z tej pielgrzymki, gdyż dotoczy 
ona już początków wieku XX.

Szymon J. Parda
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Szkolnictwo było najczęstszym polem 
zaangażowania jezuitów. Dawało 

możliwość oddziaływania na młodzież, 
a przez nią - na rodziców.  Ukończenie 
nauki u jezuitów mogło też ułatwiać 
start życiowy. Absolwent jezuickiej szko-
ły uważany był za człowieka właściwie 
ukształtowanego.

Pierwsza placówka Towarzystwa Je-
zusowego (jezuitów) na Warmii powsta-
ła z fundacji biskupa Stanisława Hozju-
sza w roku 1564. Dziesięć lat później 
powołano do istnienia Polską Prowincję 
Jezuitów. Pierwszym polskim prowincja-
łem był Katalończyk o. Franciszek Suny-
er. Jezuici, którzy przybyli do Lidzbarka 
Warmińskiego na przełomie październi-
ka i listopada 1564 r. - dnia 8. 01. 1565 
r. przenieśli się do Braniewa. Wkrótce  
w Braniewie otwarto gimnazjum, kon-
wikt szlachecki, seminarium duchowne, 
nowicjat i bursę dla ubogich studentów. 
Braniewska szkoła była wzorową szkołą 
humanistyczną. Placówka ta nigdy nie 
uzyskała statusu wyższej uczelni, fak-
tycznie uznawana była jednak za „Aka-

demię Północy”. W 1626 r., po zajęciu 
Braniewa przez Szwedów, prowadzo-
ną przez jezuitów szkołę zamknięto na  
10 lat. Przetrwała ona jednak w zmien-
nych kolejach losu do dziś jako War-
mińskie Seminarium Duchowne „Ho-
sianum” w Olsztynie, które przeżywa 
w tym roku 450-lecie swego istnienia.  
Z tego powodu Warmia nie posiadała 
odpowiedniej placówki edukacyjnej. 
Przymierzano się do otwarcia szkoły  
w Lidzbarku Warmińskim, Dobrym Mie-
ście lub Olsztynie. Przełożony prowin-
cjalny jezuitów zdecydował się jednak 
na Reszel.

Szkołę jezuitów w Reszlu uloko-
wano w dawnych zabudowaniach za-
konu augustianów  (dziś ul. Podzam 
cze 1). Oficjalną działalność rozpoczęła 
3.12.1632 r. Pełny tytuł kolegium uzy-
skała 5.09.1654 r. W szkole reszelskiej  
nauczano retoryki, filozofii, gramatyki 
i poetyki. Szczególną wagę przywiązy-
wano do znajomości łaciny oraz greki. 
Istniał też tu ostatni etap formacji mło-
dych jezuitów, tzw. trzecia probacja. 

Program nauczania roz-
szerzano w zależności od 
tradycji i życzeń rodzi-
ców oraz uczniów. Istnia-
ła też bursa dla ubogich 
studentów. Działał teatr 
oraz biblioteka. Wycho-
wankami byli ucznio-
wie z różnych stanów,  
w tym także protestanci. 
Liczba uczniów wynosiła 
od 15 chłopców w po-
czątkach XVII w do po-
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nad 100 w XVIII w. Nauka była bezpłat-
na, a uczniowie, których nie było stać 
na opłacenie bursy, czesne mogli odpra-
cować w ogrodzie lub w gospodarstwie 
rolnym. Kolegium miało 5-letni pro-
gram nauczania, a rok szkolny trwał od   
1 września do 31 lipca. Uczniowie śpie-
wami uświetniali nabożeństwa w koś-
ciele parafialnym w Reszlu oraz uroczy-
stości kościelne odbywające się w Św. 
Lipce.

Funkcjonowanie materialne gimna-
zjum zapewniały darowizny, które lo-
kowane były zwykle w majątkach ziem-
skich, z których dochód w ustalonej 
wysokości był przeznaczany na potrzeby 
reszelskiej szkoły. Jednym z fundatorów 
był król Jan Kazimierz, który panował w 
latach 1648 – 1668. Jeszcze jako króle-
wicz pielgrzymował do Świętej Lipki. 
Reszelska szkoła do XVIII w. mieściła się  
w drewnianych zabudowaniach poau-
gustiańskich. Nowe kolegium, na miej-

scu dotychczasowego wybudowano 
staraniem biskupa warmińskiego Krzysz-
tofa Szembeka w latach 1732-1737.

W 1772 r. Warmia skutkiem zaboru 
została włączona do Prus. Budynki  ko-
legium stały się własnością  państwa. 
Po kasacie Towarzystwa Jezusowego 
(w Prusach w 1780 r.) ojcowie pozostali 
w szkole jako księża królewskiego insty-
tutu. Kolegium przekształcono w gim-
nazjum świeckie. Kolegium jezuickiego  
w Reszlu nigdy nie reaktywowano.

Elżbieta Marko

Bibliografia:
- L. Grzebień TJ (opr.), Encyklopedia wiedzy o je-
zuitach, Kraków 1996.
- F. Paluszkiewicz TJ, Mały słownik jezuitów  
w Polsce, Warszawa 1995.
- S. Załęski TJ, Jezuici w Polsce, Kraków 1905.
- A. Szorc, Dzieje Diecezji Warmińskiej, Olsztyn 
1991.

RAMTY – WIEŚ W POŁOWIE DROGI 
MIĘDZY ŚWIĘTĄ LIPKĄ I RESZLEM

Ramty (do 1945 r. Ramten) leżą na 
pograniczu historycznej Warmii, 

w jej południowo-wschodniej części. 
Miejscowość położona jest w odległości 
ok. 2 km od dawnej granicy dominium 
warmińskiego z Prusami Książęcymi, 
nieopodal drogi z Reszla do Świętej Lip-
ki. Warmia, jako dominium zarządzane 
przez kolejnych biskupów, została w wy-
niku postanowień II pokoju toruńskiego 
w 1466 r. przyłączona do Polski i należa-
ła do niej aż do I rozbioru w 1772 r. Brak 
jest informacji źródłowych o powstaniu 
obecnej wsi Ramty. Wiadomo tylko,  

że do 1772 r. jako folwark należał do 
kamery (Kameraamt – lokalny, kole-
gialny organ administracji publicznej 
w Królestwie Prus XVIII w.) w Reszlu. 
Folwark był własnością biskupa war-
mińskiego (bischöflichen Vorwerk),  
w którym okoliczni chłopi w ramach 
szarwarku (świadczenia nakładanego 
na ludność wiejską, znanego od śred-
niowiecza aż do XX w.) obowiązani byli 
świadczyć usługi 4-konnym wozem  
z każdej włóki (ok. 17 ha) i odpracować  
20 dni w roku. Po włączeniu Warmii do Prus  
w 1772 r. i przejęciu dóbr biskupich fol-
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wark w Ramtach należał do domeny kró-
lewskiej w Reszlu. Przez kolejne kilka-
dziesiąt lat Ramty jako królewska dzierża-
wa wieczysta (Königliche Erbpachtsgut) 
zmieniała swoich użytkowników po-
chodzących głównie z pobliskiej wsi 
Klewno (do 1945 r. Klawsdorf). Byli to 
zapewne uwłaszczeni chłopi, którzy  
w wyniku rozpoczętej w 1807 r. reformy 
uwłaszczeniowej oraz trwającej później 
separacji (ustawa z 1821 r.) i komasacji 
gruntów (lata 1846-64) zaczęli tworzyć 
bogatą warstwę chłopstwa, rolników.  
W 1818 r. folwark Ramty składający się  
z 6 domów, w których mieszkały 43 
osoby, był dzierżawiony przez członka 
rodziny Koschorrek. W 1848 r. w Ram-
tach było 5 domów, a mieszkało tam 79 
osób (73 ewangelików i 6 katolików). Na 
początku lat 70. XIX w. Ramty kupił je-
den z rolników o nazwisku Trenkmann 
(na kamiennym murku oporowym, 
przy drodze na podwórze, wzmacnia-
jącym niewielką skarpę na wysokości 
dworu, jest wykuta data 1872). Budo-

wę zachowanego do dzisiaj zespołu 
dworsko-folwarcznego rozpoczął Edu-
ard Trenkmann, wykorzystując zapew-
ne korzystną koniunkturę społeczno-
-gospodarczą (m.in. oddanie do użytku 
w 1875 r. brukowanej drogi Kętrzyn 
– Św. Lipka – Reszel, tanie kredyty na 
rolnictwo, udzielane przez banki i towa-
rzystwa rolnicze powstałe w tym czasie 
na terenie Prus Wschodnich, bardzo 
duże środki finansowe wpływające do 
Prus na rozwój prowincji, pochodzące  
z wojennych kontrybucji nałożonej na 
pokonaną Francję przez Prusy w wojnie 
1870/71). Na zachowanych do dzisiaj 
w stanie pierwotnym lub przebudowa-
nych obiektach widoczne są daty budo-
wy, np. stajnia – 1876 (druga data 1926 
to zapewne rok przebudowy), dwór – 
1891, płatkarnia (zakład przetwórstwa 
ziemniaków) – 1895, czy komin – 1907 r. 

Dwór wybudowany został przez naj-
większą wtedy firmę budowlaną na tere-
nie nie tylko ówczesnego powiatu kętrzyń-
skiego, co świadczy o zasobności Eduarda 

Trenkmann. Jego na-
zwisko, data budowy 
i nazwisko właściciela 
firmy (Heinrich Mo-
dricker), wykute są 
na kamiennej pod-
murówce w prawym 
narożniku elewacji 
frontowej dworu, który 
przebudowany został 
w 1955 roku. Zacho-
wała się tylko jedna 
fotografia z lat 30. 
XX w. przedstawia-
jąca oryginalną bry-
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łę dworu. Nadmienić należy, że fir-
ma Modricker działała do 1945 r.,  
a ostatnim jej właścicielem był syn 
Heinricha, Martin, który w 1937 r. 
przebudował rodzinny dom wzniesio-
ny w 1898 r. i stojący do dzisiaj przy ul. 
Daszyńskiego 27 w Kętrzynie. Firma 
ta wybudowała wiele budynków, np.  
w samym Kętrzynie kościół św. Katarzyny 
(1895 r.), ratusz (1885 r.), budynek staro-
stwa (1894 r.), czy koszary artylerii (1912 
r.), obecnie budynki firmy Philips oraz 
wiele stojących do dzisiaj kamienic.

Zespół dworsko-folwarczny, które-
go dominantą architektoniczną jest 
do dzisiaj komin z żółtej cegły, skła-
dał się - tak jak wiele innych założeń  
w Prusach Wschodnich - z trzech funk-
cjonalnych, wyodrębnionych części: 
1) rezydencjonalnej (dwór, park z cał-
kowicie zniszczonym cmentarzem rodo-
wym, ogród), 
2) gospodarczej z podwórzem i budyn-
kami (płatkarnia, po 1945 r. magazyn, 
który połączony jest z wiatą na maszyny 
i dalej z chlewnią, komin, stajnia, obora, 
za którą był staw i kuźnia),
3) kolonii mieszkalnej robotników fol-
warcznych w zachodniej części założe-
nia, uzupełniony współczesną zabudową 
mieszkalną.  

W 1909 r. majątek E. Trenkmanna 
obejmował obszar o powierzchni 387 
ha, z tego 243 ha ziemi ornej, 80 ha 
łąk, 52 ha lasów i 12 ha nieużytków (w 
tym drogi i podwórze). Hodowla obej-
mowała 40 sztuk koni, 160 sztuk bydła  
(w tym 50 krów mlecznych), 200 owiec  
i 40 sztuk trzody chlewnej. W skład 
majątku wchodziła też cegielnia. Dwa-

dzieścia lat później, w 1929 r. majątek, 
również o powierzchni ogólnej 387 
ha, obejmował 250 ha pól uprawnych,  
39 ha łąk, 70 ha pastwisk i 37 ha lasów 
oraz nieużytków. Zaś stan pogłowia wy-
nosił: 40 sztuk koni, 210 sztuk bydła, 200 
owiec i 200 sztuk trzody chlewnej. W 1932 
r. majątek spadkobierców E. Trenkamnna 
obejmował obszar o powierzchni 405 ha,  
z tego 242 ha pól uprawnych, 125 ha łąk, 
35 ha lasów i 3 ha nieużytków. Inwen-
tarz żywy składał się z 40 sztuk koni, 100 
sztuk bydła (w tym 20 krów mlecznych), 
400 owiec i 180 sztuk trzody chlewnej. 
W skład majątku wchodziła płatkarnia 
oraz cegielnia produkująca także cemen-
towe dachówki. Owe dachówki, z uwagi 
na duży ciężar, były przyczyną kapitalne-
go remontu dachów całego zespołu na 
przełomie lat 50. i 60. XX w.

Majątek Ramty w wyniku działań 
wojennych w 1945 r. został rozszabro-
wany przez Rosjan, którzy zniszczyli też 
wnętrze dworu. Po 1945 r. powstało 
tam Państwowe Gospodarstwo Rolne 
(PGR), które w 1967 r. przekazano Tech-
nikum Rolniczemu w Reszlu jako miejsce 
szkoleń i praktyk uczącej się młodzieży.  
W 1993 r. gospodarstwo w Ramtach 
przejęła Agencja Własności Rolnej 
Skarbu Państwa, Oddział Terenowy  
w Olsztynie (obecna nazwa to Agencja 
Nieruchomości Rolnych), która w krót-
kim czasie wydzierżawiła dawny zespół 
spółce „Agro-Mazury”. Cały dawny ze-
spół dworsko-folwarczny znajduje się 
w wykazie gminnej ewidencji zabytków  
i ujęty w programie opieki nad zabytkami 
gminy Reszel.

Tadeusz Korowaj
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R A Z E M  Ł A T W I E J

Może nie wszyscy wiedzą, że  
w Siemkach, na terenie naszej 

parafii, funkcjonuje dom Wspólnoty 
„Razem Łatwiej”. To dom dla dziewcząt 
uzależnionych głównie od narkotyków 
i alkoholu, prowadzony przez dwie sio-
stry katarzynki. Obie jesteśmy certyfiko-
wanymi specjalistami terapii uzależnień.

Nasz budynek  kiedyś był zaniedba-
ny, zniszczony, wymagał gruntownego 
remontu i przebudowy. Nie miałyśmy 
pieniędzy i wszystkie sprawy związane 
z tym powierzyłyśmy Opatrzności Bożej. 
Dzięki życzliwości księży proboszczów 
gościłyśmy w parafiach, opowiadałyśmy 
o rodzącej się wspólnocie i jej potrze-
bach. Przy okazji prosiłyśmy o wsparcie 
modlitewne, a jeśli ktoś może, to i finan-
sowe. Dobrzy ludzie pomagali w miarę 
swoich możliwości. Ktoś przekazał okna, 
ktoś inny brodziki, jedna z firm pomo-
gła w skromnym umeblowaniu domu.

Obecnie mamy schludny, zadba-
ny dom, czekający na dziewczęta z 
całej Polski, w wieku od 18 do 35 
lat. Dom wspólnoty funkcjonuje już 
od kilku lat. Pobyt dziewcząt prze-
bywających tu jest bezpłatny. Cho-

dzi przecież o to, aby każdy, kto chce, 
miał możliwość wyjścia z nałogu.

Mimo, iż jesteśmy specjalistkami te-
rapii uzależnień, uważamy że głównym 
terapeutą jest Bóg. Oprócz elementów 
terapii, które pomagają wyjść z uzależ-
nienia, staramy się przybliżać dziewczę-
tom Boga, bo życie w bliskości z Nim 
pozwala żyć w wolności, radości i we-
wnętrznym pokoju.

Założeniem terapii w naszym domu 
jest pobyt raczej długoterminowy, 
choć każdy przypadek rozpatrywany 
jest indywidualnie. Przychodząc do 
naszej wspólnoty nikt nie jest w sta-
nie przewidzieć czy wytrwa do koń-
ca terapii, czy nie wyjedzie następ-
nego dnia, a może po tygodniu czy 
kilku tygodniach, nie kończąc terapii. 
Nikt nikogo nie zatrzymuje tu na siłę.

Nie ma u nas wielu osób, czasem 
bywa, że jest jedna osoba lub nie ma 
nikogo, bowiem życie w naszej wspól-
nocie wymaga wielu wyrzeczeń, nie 
korzystamy z Internetu i telefonów ko-
mórkowych. Telewizję oglądamy spo-
radycznie (poza codziennymi „Wiado-
mościami” – okazjonalnie, najczęściej 
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z okazji świąt lub imienin czy urodzin 
kogoś ze wspólnoty). Takie życie po-
maga w wyciszeniu i nawiązaniu re-
lacji z Bogiem i drugim człowiekiem.

Poza pracą i modlitwą jest też czas 
na rekreację. Podczas pobytu we wspól-
nocie dziewczęta poznają inny świat niż 
znały dotychczas. Większość z nich nie 
była nigdzie poza rodzinną miejscowoś-
cią, więc staramy się żeby poznały Pol-
skę. Szukamy sponsorów i organizujemy 
wyjazdy. Kiedyś nawet udało nam się 
wyjechać do Włoch.

Wspomniałyśmy, że staramy się 
dziewczętom przede wszystkim przy-
bliżyć Boga. Chyba się to udaje, bo te, 
niestety nieliczne, które opuszczają na-
szą wspólnotę, wolne od nałogu, nie 
wyobrażają sobie dalszego życia bez 
codziennej modlitwy, codziennej Eu-
charystii, czy różańca. Jedna z dziewcząt 

przed przyjściem do nas próbowała po-
pełnić samobójstwo nie widząc sensu 
życia. Czuła się niepotrzebna i  nieko-
chana. Opuszczając naszą wspólnotę 
była wdzięczna przede wszystkim za to, 
że tu doświadczyła miłości Boga i zro-
zumiała, że nigdy nie jest sama, że jest  
z nią Bóg i dzięki Niemu wyszła z nałogu.

Dziewczęta, które wychodzą z uzależ-
nienia są świadectwem nadziei, że moż-
na wyjść nawet z najgorszej sytuacji,  
z najgorszego nałogu, trzeba tylko zaufać 
Bogu, a nie sobie. Nam zaś uświadamia-
ją, że warto pomagać, warto prowadzić 
tę wspólnotę, choćby dla jednego życia, 
które można ocalić.

s. Faustyna Szlendak  
s. Letycja Krusińska

Wspólnota „Razem Łatwiej”
Siemki 2; 11-400 Kętrzyn; tel. 89 751 18 40

NASZ ŚWIĘTOLIPSKI CHÓR

Od sześciu lat przy naszej parafii ist-
nieje chór. Powstał w lutym 2009 

r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza  
o. Wiesława Kulisza. Zapewne nie przy-
puszczał on, że jego skromne pragnienie 
zaśpiewania wraz z chórem Exultetu w 
Wielką Sobotę będzie początkiem więk-
szego dzieła. Tę myśl natychmiast pod-
chwycili ówcześni organiści: pan Rafał 
Sulima i s. Marlena Kuliś. Z dużym zaan-
gażowaniem i determinacją rozpoczęli 
rekrutację potencjalnych chórzystów, 
o której dziś krążą już legendy. Zebrali 
14 kandydatów, których największym, 
a czasem jedynym atutem było umiło-
wanie śpiewu. Zgodnie z zamierzeniem 
śpiewaliśmy podczas Triduum Paschal-

nego, potem w kolejne niedziele i pod-
czas odpustu majowego.

Początki były niezwykle trudne, ale 
dawały taką radość i wiarę w nasze moż-
liwości, jakiej potem już trudno było 
doznać. Jak dziecko, które stawia pierw-
sze kroki, potyka się, przewraca, ale  
z cierpliwą pomocą opiekunów rusza 
dalej,  bo to ogromna radość i możli-
wość odkrywania świata. Czymś takim 
było dla nas odkrywanie tajników mu-
zyki, śpiewu, emisji głosu, wsłuchiwania 
się, poznawania naszych możliwości, ale 
i  dostrzegania niedoskonałości.

Chór się rozrastał, pracowaliśmy bar-
dzo ciężko, a dyrygenci wrzucali nas na 
coraz głębsze wody kompozycji. Do dziś 
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dziwimy się ich odwadze. Niezapomnia-
ne pozostaną występy wraz z chórami 
z Ełku i Reszla podczas Świętolipskich 
Wieczorów Muzycznych, festiwalu w 
Kolbudach, odpustów, medytacji Trypty-
ku Rzymskiego, transmisji telewizyjnych 
Mszy świętych. To były ważne doświad-
czenia. Pozwalały na osobisty rozwój,  
a także jednoczyły nas jako wspólnotę.

Spotykaliśmy się, wyjeżdżaliśmy do te-
atru, filharmonii, pielgrzymowaliśmy do 
Krakowa oraz dwukrotnie do Wilna. Da-
wało to okazję do zwiedzania, wspólnej 
modlitwy i wzajemnego poznawania się.

Nasi pierwsi dyrygenci oraz pomy-
słodawca zostali powołani do tworze-
nia nowych dzieł.  Ludzie przychodzą  
i odchodzą, ale dobre ziarno rzucone w 
glebę wykiełkowało i wydało roślinkę, 
o którą pragniemy dbać, aby ciągle 
wzrastała. Wierzymy, że wszystko co 
najlepsze, jeszcze przed nami. Od ponad 

roku naszym chórem, liczącym 26 osób, 
kieruje s. Monika Kuczyńska, którą 
wspiera od maja do września pan Adam 
Kowalski, a duchowym opiekunem jest 
o. proboszcz Aleksander Jacyniak.

W styczniu odbyło się  opłatkowe 
spotkanie trzech chórów: z Kętrzyna, Re-
szla i Świętej Lipki zakończone wspólnym 
śpiewaniem kolęd. Kolejne tygodnie za-
jęły nam przygotowania do obchodów 
Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanoc-
nych, udział w zorganizowanych w Świę-
tej Lipce warsztatach muzycznych oraz 
przygotowania do majowego odpustu.

Próby odbywają się w czwartki  
o godz.19 i w niedziele o godz.10, przed 
Mszą świętą o godz. 11.00,  podczas 
której śpiewamy. Jeżeli lubisz i potrafisz 
śpiewać - przyjdź na próbę, posłuchaj, 
dołącz do nas. Czekamy właśnie na Cie-
bie…

Ewa Stępkowska
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EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODYCH W PRADZE

W dniach od 29 grudnia 2014 r. do  
2 stycznia 2015 r. już po raz 37. 

odbyły się Europejskie Spotkania Mło-
dych (ESM). Tym razem młodzi z całej 
Europy oraz z wielu innych krajów świa-
ta spotkali się w Pradze. Te ekumeniczne 
spotkania animowane przez wspólnotę 
braci z Taizé organizowane są, aby roz-
szerzać zaufanie między chrześcijanami 
wszystkich wyznań. Założona przez bra-
ta Rogera wspólnota zachęca szczegól-
nie młodych ludzi do podjęcia wysiłku 
dawania świadectwa swojej wiary. 

W tym roku wspólnota przeżywać 
będzie wraz z tysiącami młodzieży dwie 
uroczystości. Pierwszą z nich będzie 
100-lecie urodzin br. Rogera, natomiast 
drugą – 75-lecie założenia wspólnoty. 
Od samego początku założyciel pragnął 
pomagać najbardziej potrzebującym. Na 
początku były to ofiary II wojny świato-
wej – uchodźcy i jeńcy, później dzieci, 
których rodzice zginęli podczas wojny. 
Po wielu latach powstała idea pielgrzym-
ki zaufania przez ziemię, czyli corocznych 
spotkań młodzieży w różnych europej-
skich miastach. Ma to być wędrówka nie 
tylko do Boga, ale także do drugiego czło-
wieka. Jak mówił br. Roger, pielgrzymka 
ta ma być wezwaniem do rozprzestrze-
niania pokoju i bycia świadkami zaufania 
w swoim miejscu zamieszkania razem  
z innymi ludźmi dobrej woli.

Tegoroczne spotkanie inspirowane 
było słowami „Wy jesteście solą ziemi” 
(Mt 5, 13). W czasie wieczornej modli-
twy 30 grudnia obecny przeor wspólnoty 
br. Alois powiedział m. in.: „Nasze euro-
pejskie spotkanie może dać nam lepsze 

rozumienie powszechnej komunii, jaką 
Chrystus pragnie wprowadzić pomię-
dzy ludźmi. Rozproszeni po całej ziemi, 
możemy przyczyniać się do tego, żeby 
Boży pokój promieniował pośród ludzi”. 
Wezwanie to jest szczególnie aktualne 
w Czechach, gdzie chrześcijanie stano-
wią mniejszość. Przeor porównał ich do 
pierwszych chrześcijan. „Są solą ziemi 
nie dlatego, że dążą do władzy, nie dla-
tego, że narzucają społeczeństwu swój 
punkt widzenia, ale po prostu dlatego, 
że wprowadzają pokój i sprawiedliwość 
tam, gdzie żyją”. Podczas tej modlitwy br. 
Alois przypomniał także niektórych cze-
skich chrześcijan, którzy w czasie komu-
nizmu byli prześladowani za swoją wiarę.

Kolejnego dnia w czasie swojego roz-
ważania przeor przypomniał o pomo-
cy najbiedniejszym. Zauważył, że dzięki 
temu osoby te mogą godnie żyć. Jednak 
korzyść ma z tego także pomagający: 
„Osoby biedniejsze od nas mogą nam 
wiele dać, one nas humanizują, czasami 
sprawiają, że lepiej rozumiemy Ewange-
lię w całej jej głębi”. W Nowy Rok pod-
czas wieczornej medytacji br. Alois podał 
kilka propozycji działania w celu pojed-
nania chrześcijan. Jednak podkreślał, że 
aby jedność stała się faktem, musimy 
włożyć swój własny wysiłek. „Chrystus 
daje jedność wtedy i w taki sposób,  
w jaki sam zechce. Jeżeli jednak nie cze-
kamy na nią razem, jak może nam ją dać? 
To wtedy, kiedy apostołowie byli zgro-
madzeni pod jednym dachem, razem  
z Maryją, otrzymali dar Ducha Święte-
go. A Duch Święty zawsze jednoczy nas  
w naszej różnorodności”.

 U stóp Świętolipskiej Matki  13



Od kilkunastu lat w ESM biorą udział 
także nasi parafianie. W tym roku naszą 
parafię reprezentowali Asia, Monika, 
Roksana i autor. Są to zawsze niezapo-
mniane chwile, kiedy możemy spotkać 
się z ludzką życzliwością i miłością. „Na-
sza dwójka – opowiadają Asia i Roksana 
(która wraz z 2 innymi osobami z Polski 
wyruszyła do miejscowości oddalonej 
o 1,5 km od granicy Pragi) - znalazła za-
kwaterowanie u 5-osobowej rodziny. 
Kiedy witają cię w Twym własnym języ-
ku, czujesz się jak u siebie w domu. Tego 
właśnie doświadczyłyśmy, gdy drzwi 
otworzyła nam Stepanka i dowiedzia-
ła się, że jesteśmy z Polski. Cała rodzina 
przyjęła nas z otwartymi ramionami, za-
ufała nam całkowicie i zaproponowała 
więcej niż można było się spodziewać. 
Każdego rana czekało na nas śniadanie. 
Co wieczór wszyscy zbieraliśmy się na 
herbacie, rodzina opowiadała nam o ży-
ciu w Czechach i czeskiej kulturze. Nasi 
gospodarze pracowali jako tłumacze 
języka koreańskiego. Razem z osobami  
z Polski często wyjeżdżali do Korei, dlatego 

język nie stanowił większego problemu.  
W Nowy Rok czekał na nas uroczysty 
obiad, nie zabrakło także knedliczków. 
Razem słuchaliśmy polskich kolęd, któ-
re śpiewane były w tamtejszej parafii, 
razem graliśmy na pianinie. W podzięko-
waniu za gościnę otrzymali od nas płytę  
z nagraniem świętolipskich organów, 
przewodnik oraz serdeczne zaproszenie 
na Warmię i Mazury. Podczas pożegnania 
chyba nikt nie mógł ukryć wzruszenia”.

Również dla mnie był to wspa-
niały czas spędzony z ciekawymi  
i sympatycznymi ludźmi. Mimo, iż był  
to już mój jedenasty wyjazd na ESM, to  
i tym razem było równie ciekawie jak 
za pierwszym. Tym razem wraz z dwo-
ma kolegami trafiłem do pięcioosobo-
wej rodziny Herian, która przyjęła nas 
do własnego domu. To jest piękne, gdy 
wpuszcza się z pełnym zaufaniem do 
domu kilka zupełnie obcych osób. Two-
rzyliśmy międzynarodową grupę (poza 
Polakami i gospodarzami Czechami był 
jeszcze ksiądz z Ukrainy oraz chłopak  
z Chorwacji), to jednak udało się nam 

porozumieć, pozna-
jąc siebie nawzajem, 
swoje kraje i kultu-
rę naszych narodów.

Po niezapomnia-
nych przeżyciach 
czekamy z niecierp-
liwością na kolejne 
spotkanie, które już 
pod koniec grudnia 
rozpocznie się tym 
razem w Walencji. 

Robert Połubiński
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NAWIEDZIŁA NAS MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA

W ramach trwającej w Archidiecezji 
Warmińskiej peregrynacji przy-

był do naszej bazyliki wizerunek Mat-
ki Bożej Ostrobramskiej, czczonej jako 
Matka Boża Miłosierdzia. Czas nawie-
dzenia poprzedziły rekolekcje ewange-
lizacyjne, które w dniach 20-22 kwiet-
nia 2015 r. prowadził  Proboszcz Parafii 
św. Anny w Olsztynie ks. dr Hubert Tryk  
z zespołem ewangelizacyjnym z Mrągo-
wa. Spotkania rekolekcyjne odbywały 
się w bazylice w Świętej Lipce o 17.00 
oraz w kaplicy w Lembruku o 19.00. 

Matka Boża przybyła do nas  
w czwartek 23 kwietnia, dokładnie na-

zajutrz po 474 rocznicy uroczystych 
ślubów zakonnych, które św. Ignacy 
Loyola złożył ze swymi pierwszymi to-
warzyszami przed mozaiką przedsta-
wiającą Maryję w rzymskiej Bazyli-
ce św. Pawła  za Murami. Był to dzień 
oficjalnych narodzin Zakonu Jezuitów.

Uroczystej Mszy św. na powitanie 
obrazu przewodniczył ks. abp Józef Gó-
rzyński, który na jej zakończenie odnowił 
akt zawierzenia Matce Bożej Miłosierdzia 
Archidiecezji Warmińskiej. Nazajutrz po 
południu cudowny wizerunek wyruszył 
w dalszą pielgrzymią drogę do Kolna.

PIERWSZE PROPOZYCJE DOMU 
REKOLEKCYJNO-PIELGRZYMKOWEGO W ŚWIĘTEJ LIPCE

W listopadzie ubiegłego roku za-
proponowaliśmy comiesięczne 

spotkania pomocne w pogłębieniu ży-
cia duchowego, które odbywają się  
w Auli Domu Pielgrzyma w każdą drugą 
sobotę miesiąca (oprócz lipca i sierpnia)  
o godz. 10.00.  Kolejnym elementem 
jest propozycja rekolekcji, warsztatów  
i sesji formacyjnych. Na początek mamy 
dwie propozycje. Oto one:
1. Rekolekcje „Z Maryją na ścieżkach 
wiary”. W podążanie rekolekcyjne wpi-
sane są 3 elementy: medytacja i kon-
templacja Maryi obecnej w dziejach 
zbawienia, dostrzeżenie wymowy odno-
szących się do Maryi liturgicznych wspo-
mnień i świąt, przeżywanych w trakcie 
trwania rekolekcji oraz wybranych obra-
zów i ikon przedstawiających Maryję. 
Rekolekcje te rozpoczną się w sobotę 

5 września 2015 r. o 18.00 i zakończą w 
niedzielę 13 września 2015 r. o 13.00. 
Rekolekcje mogą stanowić formę synte-
zy Ćwiczeń duchowych św. Ignacego dla 
tych, którzy przeżyli już całe rekolekcje 
ignacjańskie, ale przede wszystkim dają 
możliwość ośmiodniowego przebywa-
nia w przepięknym Sanktuarium Mat-
ki Bożej Świętolipskiej, usytuowanym 
wśród jezior i lasów nieskażonego po-
granicza Warmii i Mazur. Są one przeży-
wane w całkowitym milczeniu.
2. Świat ikony – część 1: Uczestnicy se-
sji są zaznajamiani z następującymi za-
gadnieniami: świat, w którym rodzi się 
ikona; istota ikony, jej teologia i ducho-
wość, kontemplacja ikony; świat kolo-
rów i problem światła w ikonie; Pismo 
św. wobec wizerunków; historia ikony 
bizantyjskiej i rosyjskiej; etapy powsta-
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3 lipca 2015, godz. 20.00
Koncert inauguracyjny: Andrzej Chorosiński - organy; Servi Domini Cantores (o. 
Rafał Kobyliński SJ, ks. Zdzisław Madej, ks. Paweł Sobierajski) - śpiew 

10 lipca 2015 , godz.20.00
Andrzej Bator (baryton) - śpiew, Jan Bokszczanin - organy

17 lipca 2015, godz.20.00
Koncert improwizacji na organy, flety i śpiew: Giampaulo di Rosa, Rzym - organy; 
Romuald Szałek - flety podłużne i śpiew 

24 lipca 2015, godz. 20.00
Dagmara Sokalska - śpiew; Jarosław Ciecierski - organy 

31 lipca 2015, godz.20.00
M. Kudlicki, Wiedeń - organy; Camerata Varsovia - śpiew

7 sierpnia 2015, godz.20.00
Wincent de Pol, Hamburg - organy; Denis Bédard - śpiew 

14 sierpnia 2015, godz.20.00
Renate Lesieur, Wilno - organy

21 sierpnia 2015, godz.20.00
Waldemar Krawiec, Zabrze - organy

28 sierpnia 2015, godz.20.00
Koncert dla uczczenia pamięci zmarłych ojców i braci świętolipskiej wspólnoty jezui-
tów: Wolfgang Amadeus Mozart - „Requiem”. Wykonawcy: Małgorzata Trojanowska 
- sopran; Wiktoria Zawistowska - alt; Mikołaj Zgódka - tenor; Przemysław Kummer 
- bas; Chór Kontrapunkt (Ełk) i Ełcka Orkiestra Kameralna; Rafał Sulima - dyrygent

ŚWIĘTOLIPSKIE WIECZORY MUZYCZNE

wania ikony. Jest im także przybliżana 
wymowy ikon przemienienia Chrystusa 
(Teofana Greckiego), Zbawiciela i Trójcy 
Świętej (Andrieja Rublowa), Matki Bożej 
modlącej się - Orantki oraz Matki Bożej 
Włodzimierskiej. Jest także czas na oso-
bistą refleksję i modlitwę w obecności 
tych ikon. Sesja rozpocznie się w czwar-
tek 17 września 2015 r. o 18.00 i zakończy 

w niedzielę 20 września 2015 r. o 13.00.
Uczestnicy rekolekcji i sesji mogą 

korzystać z noclegów i wyżywienia w 
Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym. 
Mogą też uczestniczyć jako osoby do-
chodzące. Zgłoszenia prosimy kierować 
drogą e-mailową lub za pośrednictwem 
poczty na adres podany na okładce na-
szego czasopisma.



Wspomnienie o moim stryju 
śp. AleksAndrze GAłkA

Stryju, zawsze to Ty chętnie opowia-
dałeś. Teraz ja opowiem o Tobie,  

o Twoim niełatwym, ale jakże wypeł-
nionym dobrymi wartościami życiu.

Jak trudno jest mówić o kimś bar-
dzo bliskim w czasie przeszłym… 
W mojej pamięci Stryj na zawsze 
pozostanie pogodnym ciepłym, 
a przede wszystkim zadowolo-
nym z każdych naszych odwiedzin.

Urodził się 21.03.1926 r. jako dru-
gi z sześciorga dzieci Pawła i Katarzy-
ny Gałka, w przepięknej lubelskiej 
wsi Podsośnina. Jego młodość zosta-
ła zburzona przez wojnę. Straszną,  
w szczególności na terenie Lubelszczy-
zny, miejscu częstych walk partyzan-
ckich. Los nie oszczędził jego rodziny, 
jak i wielu innych rodzin z okolicznych 
wsi. Niemcy wywieźli ich do Obozu 

NASZ PROBOSZCZ ODZNACZONY
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

W Święto Uchwalenia Konstytucji  
3 Maja br. nasz proboszcz o. Alek-

sander Jacyniak SJ został uhonorowa-
ny w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Olsztynie Krzyżem 
Wolności i Solidarności. Odbyło się to  
w ramach obchodów powyższego świę-
ta, które rozpoczęły się Mszą św. w in-
tencji Ojczyzny, sprawowanej w Bazylice 
konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie, 
po której nastąpił przemarsz pod Ko-
lumnę Orła Białego, gdzie miały miej-
sce okolicznościowe wystąpienia, salwa 
honorowa, złożenie kwiatów i defilada 
kompanii honorowych.

Odznaczenie to zostało ustanowio-
ne w 2010 roku. Pracowało nad tym 
m. in. 8 osób, które zginęły w trage-
dii smoleńskiej, ze śp. panem Prezy-
dentem Lechem Kaczyńskim na cze-
le. Krzyż ten w swym wyglądzie jest 
wzorowany na Krzyżu Niepodległości, 
ustanowionym przez Prezydenta RP  

w 1930 r. Wówczas odznaczano nim 
osoby, które przyczyniły się do odzyska-
nia niepodległości przez Polskę w okre-
sie przed I wojną światową lub podczas 
jej trwania oraz w okresie polskich walk 
orężnych w latach 1918-1921.

Sprawą przyznania o. Jacyniakowi 
Krzyża Wolności i Solidarności zajmo-
wał się Instytut Pamięci Narodowej  
w Łodzi. Chciał on w ten sposób nagro-
dzić głównie działalność o. Aleksandra 
w czasie stanu wojennego, polegającej 
na przechowywaniu i kolportażu nie-
zależnych wydawnictw, organizowaniu 
pomocy świadczonej represjonowanym  
i ich rodzinom, dokumentowaniu repre-
sji okresu stanu wojennego, odprawia-
niu Mszy św. za Ojczyznę, współtwo-
rzeniu i prowadzeniu Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia, Duszpasterstwa Mło-
dych, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Klubu 
Inteligencji Katolickiej oraz współorga-
nizowaniu Dni Kultury Chrześcijańskiej.
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Koncentracyjnego w Majdanku. Cudem 
przeżyli. Po wyzwoleniu z Obozu Stryj 
jako młody poborowy został powołany 
do wojska – aż do Kudowy Zdroju. Był 
tam sanitariuszem, ale nie tylko, odbu-
dowywał również kraj ze zniszczeń wo-
jennych.

W czerwcu 1947 roku w czasie po-
dróży transportem kolejowym na 
ziemie odzyskane, na dworcu ko-
lejowym w Korszach tragicznie zgi-
nęła ich matka. Życie w Bezławe-
ckim Dworze zaczęli od jej pogrzebu. 

W 1949 r. ożenił się z Apolonią Strus 
z Podsośniny. Jako osadnik wojskowy 
otrzymał niewielkie gospodarstwo we 
wsi Pilec, gdzie rozpoczął swoje nowe 
powojenne życie. Z wielkim zapałem 
zabrał się do pomocy w organizowa-
niu życia nie tylko przesiedleńcom, 
ale i miejscowym. Szybko dał się po-
znać jako pracowity i dobry człowiek. 
W 1954 r. w jego domu została utwo-
rzona pierwsza powojenna Gromadz-

ka Rada Narodowa, której Stryj został 
przewodniczącym. W 1957 r. zosta-
ła ona przeniesiona do Świętej Lipki.

Stryj nie szczędził nigdy swojego cza-
su i sił na pracę, nie tylko po to,  aby za-
pewnić byt swojej rodzinie, ale w szcze-
gólności by pomagać innym. Ze swoją 
żoną Polą stworzyli wspaniałe, przykład-
ne i kochające się małżeństwo, które 
było dobrym przykładem i wzorem dla 
nas wszystkich. Przeżyli razem 66 lat. 
Stryj był bardzo dobrym ojcem, dbają-
cym o właściwe wychowanie swoich 
ośmiorga dzieci: Wandzi, Stasi, Zbyszka, 
Janusza, Bożenki, Basi, Jerzego i Andrze-
ja. Los zgotował mu straszną tragedię. 
Czworo z jego dzieci przedwcześnie 
zabrała śmierć. Pożegnał Janusza, An-
drzeja, Zbyszka i Wandzię. Jako dziadek 
doczekał się bardzo kochających go pięt-
nastu wnuków i dwunastu  prawnuków.

Dla mnie, mojego rodzeństwa i ku-
zynostwa był wspaniałym stryjem  
i wujkiem. Stworzył ze stryjenką dom 
otwarty dla każdego, do którego chęt-
nie się przychodziło. Stryj zawsze miał 
czas na rozmowę. Interesowało go na-
sze życie, nasze dzieci, nasze sprawy. 
Czuliśmy, że jesteśmy dla niego bardzo 
ważni. Jadąc z Malborka do rodzinne-
go domu w Pilcu zawsze przejeżdżam 
obok domu Stryja. Często zajeżdżam, 
aby się przywitać, porozmawiać, chwilę 
posiedzieć. Lubię klimat tego ciepłego 
i rodzinnego domu. Stryj wypełniał ten 
Dom swoją obecnością. Odszedł od nas  
12 marca 2015 r. Mnie i całej rodzinie bar-
dzo będzie brakowało Jego obecności.

Krystyna Gałka-Dudenko
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Godność dziecka Bożego w Sakramencie Chrztu św. otrzymali: 
Maciej Popielarz (30 marca), Joanna Waszkiewicz (21 kwiet-
nia), Lena Szluma (8 czerwca), Gabriela Zdunek (15 czerwca), Igna-
cy Policha (10 sierpnia), Aleksander Suszyński (24 sierpnia), Adam 
Jan Kilanowski (14 września), Aleksandra Panawo  (20 września), Woj-
ciech Patryk Więckowski (23 listopada) i  Bartosz Bednarczyk (26 grudnia).

Pana Jezusa po raz pierwszy w Eucharystii dnia 11 maja przyjęli:
Norbert Bany, Bartosz Kalinowski, Wojciech Kalinowski, Filip Kulas,
Magdalena Macełko, Marta Matejko, Katarzyna Olszewska i Patryk Pupek.

Sakrament Bierzmowania przez posługę ks. biskupa Jacka Jezierskiego 
dnia 16 kwietnia otrzymali:

Wiktoria Bancerek, Emilia Barycka, Patryk Bukowiński, Alicja Czepułkowska, 
Wiktoria Gardocka, Mateusz Giziński, Agnieszka Kozłowska, Edyta Kozłowska, 
Adrianna Labarzewska, Bartosz Markisz, Zuzanna Migus, Weronika Ogłuszka, 
Dominika Anna Olbryś, Dominik Olszewski, Szymon Policha, Kacper Przeor, Ja-
kub Ptak, Izabela Reszka, Jakub Suszyński, Michał Szluma, Aleksandra Szykow-
ska, Zuzanna Trapik, Arkadiusz Witek i Szymon Wójtowicz.

Zawierzyli Bogu i sobie nawzajem w Sakramencie Małżeństwa:
Kornelia Anna Szewczak i Artur Daniel Szczepanek (31 maja), Natalia Fedczak 
i Rafał Pawłowski (14 czerwca), Natalia Popiuk i Marcin Buksa (21 czerwca), 
Joanna Kołakowska i Grzegorz Kogutowski (27 czerwca).

Próg wieczności przekroczyli:
w styczniu – Leokadia Pawłowska; w marcu – Danuta Rabij i Teresa Jackow-
ska; w kwietniu – Tadeusz Siwko i Ryszard Bójko, w maju – Jan Cichy; w lip-
cu – Elżbieta Szykowska; we wrześniu – Krystyna Rudnicka i Tadeusz Staroń;  
w październiku – Krystyna Astachow i Benedykt Ryszewski; w listopadzie – 
Maria Jabłońska i w grudniu – Piotr Bany, Czesław Siwek i Maria Kozera.

W ROKU 2014 W NASZEJ PARAFIIODPUST ZUPEŁNY W NASZYM SANKTUARIUM
W ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO
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Nasze Sanktuarium jest jed-
nym z kościołów, w których 

można uzyskać do końca Roku Ży-
cia Konsekrowanego, czyli do 2 
lutego 2016 r., odpust zupełny 
pod następującymi warunkami:
• nawiedzenie naszego Sanktuarium
• stan pojednania z Bogiem (sakrament 
pokuty i pojednania, Komunia święta)
• modlitwa w intencjach Ojca Świę-
tego Franciszka
• odmówienie Liturgii Godzin lub me-
dytacja i modlitwa przez dłuższą chwilę
• odmówienie Modlitwy Pańskiej  
(Ojcze nasz), wyznania wiary oraz mod-
litwy do Najświętszej Maryi Panny.

Kanon 992 Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego stwierdza: „Odpust jest 

to darowanie wobec Boga kary do-
czesnej za grzechy odpuszczone 
już co do winy. Otrzymuje je wier-
ny, odpowiednio przygotowany  
i po wypełnieniu pewnych określo-
nych warunków”, które są wymie-
nione powyżej. Dar odpustu można 
uzyskać raz w ciągu doby dla siebie 
albo ofiarować za osobę zmarłą. 

Korzystajmy z tej wyjątkowej 
łaski, którą ofiaruje nam Kościół 
w Roku Życia Konsekrowanego. 
Spieszmy za jej pośrednictwem  
z pomocą zwłaszcza duszom prze-
żywającym okres oczyszczenia po 
przekroczeniu granicy śmierci, 
które na ten duchowy dar bardzo 
oczekują. 

świętolipskie jarmarki odpustowe w xix w.
Niegdyś jarmark świętolipski 

odgrywał znaczącą rolę w ży-
ciu gospodarczym okolicy.  Badacz 
tradycji Mazur M. Toeppen pisał,  
że jeszcze przed panowaniem Fryde-
ryka II uprawiano tam zboże jedynie 
dla własnych potrzeb, a pieniądze 
przynosiła sprzedaż gryki w dużych 
miastach i płótna odbieranego przez 
niemieckich i polskich kupców na 
targach, m.in. w Świętej Lipce i Ełku.

Wielkie było też znaczenie 
Świętej Lipki dla życia duchowego  
i oddziaływania katolicyzmu na 
prowincję. Charakteryzując współ-
czesnych sobie Mazurów, Toeppen 
zaznaczał utrzymujący się wciąż  

w 2. połowie XIX w. wpływ tradycji 
katolickiej na mentalność, sposób ży-
cia i wypełnianie praktyk religijnych 
przez mieszkańców protestanckich 
Mazur. Obchodziło się więc niektóre 
święta katolickie, szczególnie maryj-
ne i apostolskie, Boże Ciało i „panzkie 
przemienienie”. Utrzymała się trady-
cja pielgrzymek: „Od niepamiętnych 
czasów – pisał – po dzień dzisiejszy 
Mazurzy licznie i regularnie odwie-
dzają jako miejsca pielgrzymek: Świę-
tą Lipkę w dzień św. Piotra i Pawła (29 
czerwca), Złotowo (…) i Bałuty (…). 
W te dni odbywają się w tych miej-
scowościach odpusty i jarmarki, bez 
których nie mogą się obyć (w Świę-



U stóp Świętolipskiej 
Matki

U stóp Świętolipskiej 
Matki

Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan
Nr 2  • maj – lipiec 2015

Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan
Nr 2  • maj – lipiec 2015

WAŻNIEJSZE SPRAWY W NAJBLIŻSZYM CZASIE

31 V Odpust Nawiedzenia NMP. Uroczysta Msza św. na placu przed bazyliką o g. 11.00,                    
a po niej procesja wokół placu
4 VI Boże Ciało. Procesja do czterech ołtarzy po Mszy św. o g. 11.00
7 VI Procesja wokół placu przed bazyliką po Mszy św. o g. 11.00 
13 VI Nabożeństwo Fatimskie o g. 18.00
14 VI 30-lecie kapłaństwa o. proboszcza Aleksandra Jacyniaka na Mszy św. o g. 11.00
5 VII Procesja wokół placu przed bazyliką po Mszy św. o g. 11.00 
31 VII Uroczystość św. Ignacego Loyoli, założyciela Zakonu Jezuitów
2 VIII Procesja wokół placu przed bazyliką po Mszy św. o g. 11.00
11 VIII Uroczystość Matki Bożej Świętolipskiej
13 VIII Nabożeństwo Fatimskie o g. 18.00
14 VIII Dzień Chorych. Modlitwa różańcowa o g. 11.30 i Msza św. z sakramentem 
               namaszczenia chorych o g. 12.00
15 VIII Odpust Wniebowzięcia NMP. Uroczysta Msza św. na placu przed bazyliką 
               o g. 11.00, a po niej procesja wokół placu

INFORMACJE BIEŻĄCE
AKTUALNE DO KOŃCA WRZEŚNIA 2015

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:
Nowenna do Matki Bożej Świętolipskiej: środa g. 17.45

Nabożeństwo Fatimskie: 13. dzień miesiąca g. 18.00-21.30

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, jeśli w bazylice ma miejsce ślub.

KANCELARIA PARAFIALNA:
piątek g. 9.00-17.00; sobota g. 9.00-15.00; tel.: 89/755 35 12

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE W KAPLICACH FILIALNYCH:
Siemki: 9.15; Lembruk: 10.45; Pilec: 12.00

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

tel.: 512 730 375; 89/755 14 81; fax: 89/755 35 45
Nr konta: 45 1020 3639 0000 8102 0044 4281
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