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Choroba moja trwała od młodych lat. 
Już w szkole średniej miałam proble-

my ze snem i brałam środki nasenne. Z 
biegiem lat objawy nasilały się. W bez-
senne noce czułam się bardzo rozdraż-
niona, podenerwowana i nie mogłam 
zapanować nad nogami. Ciągle musia-
łam zmieniać ich położenie. Leczono 
mnie na nerwicę i wynikającą z niej bez-
senność. Brałam różne leki, które były 
coraz mniej skuteczne, a dolegliwość 
nie ustępowała. Z upływem lat było co-
raz gorzej. Doszły jeszcze inne choroby. 
Spałam często po 3-4 godziny, a trzeba 
było wstawać do pracy. Błagałam Boga i 
Maryję o siły, aby to przetrwać i nie za-
łamać się psychicznie.

W 2007r. dr Chodakowska w Szpitalu 
MSW w Warszawie, po przeprowadzo-
nych badaniach neurologicznych oraz 
wywiadzie, zdiagnozowała u mnie cho-
robę, tak zwany „syndrom niespokoj-
nych nóg”. Choroba ta zaledwie kilka 
lat wcześniej została przez medycynę 
rozpoznana. Leczona jest objawowo, 
ponieważ jej przyczyna nie jest znana. 
Od 2007r. codziennie przed snem przyj-
mowałam  lek o nazwie Madopar (lek 
ten jest przeznaczony do leczenia cho-
roby Parkinsona). W 2016r. brałam już 
największą dopuszczalną dawkę w tej 
chorobie, tj. 250 mg.

W sierpniu 2016r. uczestniczyłam 
w jednodniowej pielgrzymce autoka-
rowej z Białegostoku do Świętej Lipki 
i Gietrzwałdu (mieszkam w Warsza-
wie, ale na pielgrzymki jeżdżę z siostrą 
mieszkającą właśnie w Białymstoku). 
Pielgrzymkę ofiarowałam m.in. w in-
tencji mojego powrotu do zdrowia. W 

dniu 27 sierpnia 2016r. weszłyśmy z 
siostrą do sanktuarium i skierowałyśmy 
się do drzewa z figurką Matki Bożej. 
Pomodliłam się i przeszłyśmy do ławki, 
aby uczestniczyć we Mszy św. Czułam 
jednak potrzebę ponownego podejścia 
pod drzewo. Stanęłam trzymając dłoń 
na jego pniu. Zatopiłam się w modli-
twie, zapominając gdzie jestem. Poczu-
łam w całym ciele falę ciepła. Ogarnęła 
mnie wewnętrzna radość. Czułam, że 
zostałam obdarzona łaską. Nikomu nic 
nie mówiłam, bo zaczęły mną targać 
wątpliwości – może mylę się.

Po dwóch dniach od powrotu z piel-
grzymki uświadomiłam sobie, że raz na 
pewno, a może i dwa razy nie wzięłam 
przed spaniem leku. Jest to bardzo nie-
bezpieczne dla zdrowia i życia. Leku 
tego nie można odstawić w sposób na-
gły. Zgodnie z ulotką „nagłe odstawienie 
produktu może spowodować potencjal-
nie zagrażający życiu stan przypomi-
nający złośliwy zespół neuroleptyczny 
(wysoka gorączka, sztywność mięśni, 
możliwe zmiany psychiczne i zwiększe-
nie aktywności fosfokinazy kreatyni-
nowej. Dodatkowe objawy w ciężkich 
przypadkach mogą obejmować mioglu-
binurię, rabdomiolizę – oraz ostrą nie-
wydolność nerek), który może zagrażać 
życiu”. Nic złego się nie stało. Czy to 
znak? Nie wiem, czy to przez brak wiary, 
czy z powodu lęku przed rozczarowa-
niem przez pewien czas brałam jeszcze 
mniejszą dawkę leku... Zwróciłam się 
ponownie z pełnym zaufaniem do Boga 
i Maryi. Od tego czasu nie wzięłam ani 
jednej tabletki, a objawy choroby nie 
pojawiły się.

KOLEJNE ŚWIADECTWO UZDROWIENIA 
W ŚWIĘTOLIPSKIM SANKTUARIUM
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W poniedziałek 10 lipca o godz. 
6.00 wyruszyliśmy dwoma auto-

karami z placu przed naszą bazyliką na 
pielgrzymkę do Torunia. Wzięli w niej 
udział: dzieci przeżywające rocznicę I 
Komunii świętej, bielanki, ministran-
ci, angażujący się w przygotowywanie 
Bożonarodzeniowych jasełek i wielko-
postnych misteriów Męki Pańskiej, ich 
rodzeństwo i rodzice oraz współpracow-
nicy naszej parafii i sanktuarium. Pierw-
szym punktem naszego pielgrzymowa-
nia było Sanktuarium w Gietrzwałdzie 
obchodzące w tym roku 140. rocznicę 

objawień (które jako jedyne w Polsce 
zostały uznane przez Kościół za auten-
tyczne) oraz 50-lecie koronacji cudow-
nego wizerunku Matki Bożej. 

Po modlitwie w tym istotnym miej-
scu kultu i walki o polskość ruszyliśmy 
w dalszą drogę do Sanktuarium Matki 
Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. 
Jana Pawła II w Toruniu. Pomimo awarii 
jednego z autokarów dotarliśmy tam na 
liturgię Najświętszej Ofiary, sprawowa-
ną o 12.00. Droga do głównego wejścia 
wiedzie przez bramę z wielkim krzyżem 
i plac. Na środku placu jest fontanna, 

PIELGRZYMKA DO TORUNIA

Wierzę głęboko, że w dniu 27 sierp-
nia 2016r. za wstawiennictwem Maryi w 
Świętej Lipce otrzymałam łaskę uzdro-

wienia. Dzięki Ci Boże, dzięki Ci Mary-
jo...

Helena Krasowska, Warszawa
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nad którą został przerzucony mostek z 
figurą Jana Pawła II pośrodku. Główna 
świątynia znajduje się na pierwszym 
piętrze. Na drugim poziomie najbardziej 
rzucają się w oczy biblijne sceny wyma-
lowane na ścianie. Patrząc z chóru, zna-
komicie widać prezbiterium, ozdobione 
panoramicznym malowidłem przedsta-
wiającym ważne dla dziejów Polski po-
staci historyczne, wśród których można 
rozpoznać m.in. Mieszka I, Bolesława 
Chrobrego, św. Wojciecha, Mikołaja Ko-
pernika, Kazimierza Wielkiego, św. Ka-
zimierza, Stefana Batorego, Jana III So-
bieskiego, Tadeusza Kościuszkę, Adama 
Mickiewicza, ks. Ignacego Skorupkę, św. 
Maksymiliana Kolbego, gen. Andersa, 
marszałka Piłsudskiego, rotmistrza Pi-
leckiego, Inkę, bł. ks. Jerzego Popiełusz-
kę i wielu innych. Za nimi przedstawiono 
frontony najważniejszych i najbardziej 
znanych polskich świątyń. I tu bardzo 
miłe zaskoczenie: wśród tych w sumie 
niewielu świątyń znajduje się m. in. na-
sze świętolipskie sanktuarium. Nawa 
świątyni jest dość duża, ale nie ogrom-
na. Największe wrażenie robi prezbite-
rium, będące wierną kopią prywatnej 
kaplicy papieskiej w Watykanie. Sufit 
wypełnia piękny witraż, jest też klęcząca 
figura samego św. Jana Pawła w skali 1:1 
i relikwia jego krwi.

Na zewnątrz umieszczono m. in. pa-
triotyczną płaskorzeźbę, przedstawia-
jącą trzy ważne dla Polski i Polaków 
wydarzenia: Powstanie Listopadowe z 
1830 r., Powstanie Styczniowe z 1863 
oraz Cud nad Wisłą w 1920 r. Teren wo-
kół Sanktuarium okalają stacje Drogi 
Krzyżowej. Przed każdą stoi ławeczka, 
na której wierni mogą usiąść, odpocząć 
i się pomodlić. Oprócz tego, na placu 

są też dwie dzwonnice, a także pomni-
ki: Świętej Rodziny, Mieszka I i Dobra-
wy oraz krzyż i kotwica pochodząca ze 
statku „Solidarność”. Na tym poziomie 
usytuowana jest też Kaplica Pamięci 
Męczenników Polskich. Jej centralnym 
punktem jest ołtarz z figurą Matki Bo-
żej. Po bokach na czarnych granitowych 
tablicach wyryto nazwiska Polaków, któ-
rzy w czasie II wojny światowej poma-
gali Żydom. Nazwiska można też znaleźć 
na multimedialnych panelach, ustawio-
nych przed każdym z trzech wyjść z ka-
plicy. Z kolei okna zdobią cztery witraże. 
Pomysł stworzenia takiej kaplicy jest – 
jak najbardziej – godny pochwały. Du-
żym plusem tego miejsca jest wydźwięk 
patriotyczny. Znalazło się tu także miej-
sce dla postaci i wydarzeń ważnych dla 
Polaków.

Po Mszy św., modlitwie osobistej i 
zwiedzeniu Sanktuarium udaliśmy się 
na obiad, a po nim ruszyliśmy „na pod-
bój” toruńskiej Starówki, po której opro-
wadzał nas jeden z przyjaciół naszego 
zakonu jezuitów. Obejrzeliśmy główne 
zabytki znajdujące się w najstarszej czę-
ści miasta: zabytkowe kościoły, mury 
obronne, krzywą wieżę, dom Mikołaja 
Kopernika, ruiny zamku krzyżackiego, 
Rynek, itd. Nie zabrakło oczywiście moż-
liwości nabycia tu i ówdzie toruńskich 
pierników, innych lokalnych frykasów 
oraz pamiątek. Trochę umęczeni, ale 
pełni wrażeń, rozmodleni, dumni z tego, 
że nasze świętolipskie sanktuarium jest 
trwale obecne w scenerii toruńskie-
go Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy 
Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II 
wracaliśmy późnym wieczorem w ro-
dzinne strony.

Ks. Aleksander Jacyniak SJ
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Zeszłoroczne warsztaty pisania ikon 
prowadzone przez członków Grupy 

Agathos przy Sanktuarium w Świętej 
Lipce cieszyły się tak dużym zaintere-
sowaniem, że uczestnicy prosili, by nie 
musieli czekać na następne przez cały 
rok. Wychodząc naprzeciw temu postu-

latowi, spotkaliśmy się u stóp Świętolip-
skiej Pani dwukrotnie – w maju i lipcu. 
Prowadzącymi były: Ewa Grześkiewicz, 
Katarzyna Barszcz i Małgorzata Dżyga-
dło-Niklaus. Na zajęcia przyjechały oso-
by z całej Polski, ale uczestniczyły też 
panie mieszkające w okolicy. Niektórzy 
mieli pędzel w ręku po raz pierwszy od 
czasów szkoły podstawowej, inni byli już 
zaawansowani w pisaniu ikon.

Ci, którzy pisali swoją pierwszą iko-
nę, pochylili się nad Obliczem Chrystu-
sa Pantokratora (Wszechwładcy). Dru-
gą ikoną było przedstawienie Anioła 
Pańskiego. Na wybór tematu dla osób 
zaawansowanych wpłynęły trzy fakty: 

przypadająca w tym roku setna roczni-
ca objawień w Fatimie, sto czterdziesta 
rocznica objawień w Gietrzwałdzie oraz 
to, że spotykamy się w Sanktuarium, w 
którym króluje Matka Boża. Zatem stało 
się dla nas jasne, że będą to ikony ma-
ryjne.

Każde zajęcia rozpoczynaliśmy mo-
dlitwą, w której prosiliśmy Ducha Świę-
tego o prowadzenie. Jesteśmy głęboko 
przekonani o tym, że aby pisać dobre 
i piękne ikony, te dwa działania: wytę-
żona praca i modlitwa, muszą iść w pa-
rze. Jedno bez drugiego nie przyniesie 
dobrych owoców. Każdemu etapowi 
pisania ikony towarzyszyła określo-
na modlitwa. Możliwość codziennego 
uczestniczenia we Mszy świętej była dla 
nas nieoceniona, potrzebna zarówno 
dla naszego ikonopisania, jak i przede 
wszystkim dla naszych dusz. Wieczorna, 
indywidualna modlitwa w kaplicy, wraz 
z kontemplacją jednej z ikon, stanowiła 

WARSZTATY PISANIA IKON GRUPY AGATHOS
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ważny element każdego dnia. Uczest-
niczyliśmy też w procesji wokół placu 
przed świętolipską bazyliką, w której 
nieśliśmy ikony.

Uczestnicy poznali tradycyjną, po-
chodzącą jeszcze z Bizancjum, technikę 
tempery jajecznej, którą pisane były 
dawne ikony. Krok po kroku uczyli się, 
jak w sposób właściwy ikonie wykonać 
szkic, następnie jak trzymać pędzel, by 
malować równe, harmonijne linie, któ-
re są niezwykle ważne dla tego malar-
stwa. Po przeniesieniu szkicu na deskę 
przystąpili do pracy z barwnikami. Pro-
ces nakładania farb jednych na drugie, 
od ciemnych do jasnych aż do ostatnich, 
najbardziej świetlistych pociągnięć 
pędzla, przypomina dążenie człowieka  
do wznoszenia się z mroku grzechu ku 
Bożemu światłu.

Warsztatom towarzyszyły konferen-
cje ojca Aleksandra Jacyniaka SJ, kusto-
sza Sanktuarium, na temat wybranych 
ikon. W spotkaniach tych uczestniczy-
ły także osoby spoza warsztatów. Cie-
kawym akcentem były wycieczki po 
okolicy – byliśmy w Kętrzynie, gdzie 
oglądaliśmy cerkiew greckokatolicką, 
zabytkowy kościół rzymskokatolicki i 
zbór protestancki, a także zamek. Od-
wiedziliśmy archeologów w trakcie ich 

pracy przy wykopaliskach i oglądaliśmy 
stary kościół  w Bezławkach, który daw-
niej stanowił stanicę krzyżacką. W czasie 
warsztatów lipcowych w tutejszym mu-
zeum miała miejsce wystawa prac człon-
ków Grupy Agathos pt. „Ikona – okno ku 
wieczności”. O to, by nikomu niczego nie 
brakowało w Domu Pielgrzyma, dbała 
siostra Paula, która codzienne zarażała 
nas swoją radością życia i energią do 
działania. Zajęcia zakończyły Msze św. 
z obrzędem poświęcenia ikon. W maju 
uroczystość tę uświetnił śpiew bizantyj-
ski i gregoriański w wykonaniu Johanna 
Wolfganga Niklausa oraz mieszkającego 
w Świętej Lipce Marcina Małysza.

Tym razem nawet czekanie do maja 
na kolejne warsztaty wydało się uczest-
nikom zbyt długim okresem. Zrodził się 
spontaniczny pomysł, by zorganizować 
w Świętej Lipce… Sylwestra z ikoną. 
Spotykamy się już w drugi dzień Świąt – 
26.12 o godz. 16.00. Warsztaty potrwa-
ją do Nowego Roku. Pracować będzie-
my nad ikoną Serafina, pod kierunkiem 
Ewy Grześkiewicz. Osoby zaawansowa-
ne, które uczyły się pod okiem członków 
Grupy Agathos, po uzgodnieniu, mogą 
pisać inną ikonę. Ponieważ Sylwester to 
czas zabawy – w programie mamy za-
bawy i ćwiczenia rozwijające myślenie 
twórcze oraz takie, które pozwolą nam 
się lepiej poznać. Nowy Rok przywitamy 
Mszą Świętą. A w 2018 roku zaprasza-
my na warsztaty w maju i lipcu. Więcej 
informacji można znaleźć na stronach: 
www.ikony.waw.pl,  www.agathos.art.pl

Informacji udziela i prowadzi zapi-
sy Ewa Grześkiewicz; tel. 609 612 190; 
e-mail: ewika@poczta.fm

Ewa Grześkiewicz
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SIERPNIOWE UROCZYSTOŚCI W ŚWIĘTOLIPSKIM SANKTUARIUM

Tegoroczne sierpniowe uroczystości 
odpustowe rozpoczęły się w piątek 

11 sierpnia, w Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Świętolipskiej, Matki Jed-
ności Chrześcijan i jednocześnie w 49. 
rocznicę koronacji Jej cudownego Obra-
zu. Tego dnia nasze Sanktuarium prze-
żyło szczególne nawiedzenie. O 12.00 

została odprawiona uroczysta Msza św. 
z udziałem kapłanów przedstawicieli 
Archidiecezji Warmińskiej i kilku innych 
diecezji w Polsce i za granicą oraz ka-
płanów zakonnych. Przewodniczył jej i 
słowo podczas niej wygłosił ks. kanonik 
Krzysztof Bielawny, Ojciec Duchowny 
Kapłanów Archidiecezji Warmińskiej. 
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Na tę Mszę została przywieziona do nas 
Monstrancja Fatimska, która przemie-
rzając Polskę w pielgrzymce pokoju i 
pojednania nawiedziła do tamtego mo-
mentu ponad 60 sanktuariów i parafii. 
Monstrancji towarzyszyły brazylijskie 
misjonarki z Fatimy, które po Mszy o 
12.00 poprowadziły uroczysty akt za-
wierzenia Maryi. Licznie przybyli wierni 
z parafii, pielgrzymi i turyści adorowali 
następnie Pana Jezusa wystawionego w 
tej monstrancji, przeżywając czas szcze-
gólnej łaski. Monstrancję ufundowały 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w 
Zakopanem oraz Fundacja Aniołów Mi-
łosierdzia, budująca w Wilnie na Litwie, 
pierwsze hospicjum dla dzieci. Jej wyko-
nawcą jest gdańska firma Drapikowski 
Studio, która zresztą jest też autorem 
Dzieła 12 Gwiazd - ołtarzy adoracyj-
nych. Podobnie jak w ołtarzach, także w 
monstrancji fatimskiej powtarza się mo-
tyw "Niewiasty Eucharystii". Tak Maryję 
po raz pierwszy nazwał św. Jan Paweł II 
w encyklice o Eucharystii „Ecclesia de 
Eucharistia”. Maryja, niosąca Jezusa w 
Niepokalanym Sercu, przeszła przez pol-
skie miasta i jesienią 2017 r. dotarła z 
polskimi pielgrzymami do Fatimy. Mon-
strancja Fatimska przedstawia Maryję - 
Niewiastę obleczoną w słońce, u której 
stóp znajduje się księżyc. W centrum, 
w sercu Niewiasty Eucharystii, znajduje 
się miejsce, w którym jest umieszczany 
Najświętszy Sakrament. Niepokalane 
Serce Maryi to Dom Jezusa Chrystusa, 
Księcia Pokoju. Symboliczną wartość 
monstrancji podkreślają fragmenty 12 
meteorytów, rozmieszczone w aureoli 
oraz fragment skały księżycowej, wto-
piony pod stopami Maryi. Każdy z tych 
dodatkowych elementów posiada cer-

tyfikat NASA. Na szlaku „peregrynacji” 
monstrancji znalazły się największe 
ośrodki kultu maryjnego w Polsce oraz 
wybrane parafie i ośrodki dla niepeł-
nosprawnych. Uroczyste przekazanie 
Wotum Polaków dla Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej w eucharystycznej pro-
cesji z darami miało miejsce 24 września 
br.

Natomiast po Mszach świętych w 
niedzielę 13 sierpnia można było nabyć 
książkę „Antykryzysowy poradnik biblij-
ny - refleksje na trudny czas” z dedyka-
cją jej autora  o. Aleksandra Jacyniaka, a 
po Mszy św. o 17.00 rozpoczęło się Na-
bożeństwo Fatimskie, które zakończyło 
się Apelem Maryjnym.

W poniedziałek 14 sierpnia o 11.30 
odmówiliśmy różaniec, a o 12.00 została 
odprawiona Msza św. połączona z sakra-
mentem namaszczenia chorych. Cało-
nocne czuwanie modlitewne rozpoczę-
ło się od Apelu Maryjnego o 21.00 i było 
ubogacone Mszą św. o północy. W dzień 
Wniebowzięcia, we wtorek 15 sierpnia, 
została odprawiona uroczysta suma od-
pustowa o 11.00, sprawowana na placu 
przed bazyliką pod przewodnictwem i z 
kazaniem ks. bpa Tadeusza Bronakow-
skiego, biskupa pomocniczego Diecezji 
Łomżyńskiej. On też wygłosił kazania 
podczas Mszy świętych sprawowanych 
w tym dniu w bazylice świętolipskiej o 
7.00, 9.00, 14.00 i 17.00. Skoncentrował 
się podczas nich na istotnych kwestiach, 
które wysuwają się na pierwszy plan w 
naszej Ojczyźnie w miesiącu sierpniu: 
pracy na roli, pielgrzymowaniu oraz al-
koholizmie i trzeźwości. Sumę zakończy-
ła procesja eucharystyczna wokół placu 
przed bazyliką.
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WAKACYJNE WARSZTATY IKONOPISANIA

Wakacyjne warsztaty ikonopisania 
przeznaczone były dla osób o róż-

nym stopniu zaawansowania: zarówno 
początkujących, jak i tych, którzy mieli 
już jakieś doświadczenie i chcieli spę-
dzić tydzień z ikoną. Były to spotkania 
formacyjne. Można było poznać nie tyl-
ko technikę i technologię pisania ikon, 
ale także świat, w którym ikona wyrosła 
oraz wejść głębiej w wybrane zagadnie-
nia, np. poznać i odczytać przesłanie 
wybranych ikon. 

W czasie warsztatów pracowaliśmy 
nad wybranymi ikonami Jezusa Chrystu-
sa, Bogurodzicy, Archaniołów i świętych. 
Pierwowzór wybieraliśmy z każdym 
indywidualnie. Pracowaliśmy tradycyj-
ną temperą jajeczną, wykonywaliśmy 
złocenie na poler i na mat. Poznaliśmy 
podstawy techniki tempery jajecznej 
i doskonaliliśmy pracę w tej technice. 
Tym razem ze szczególną uwagą zajmo-
waliśmy się tematem malowania szat, 

ale przeszliśmy też przez wszystkie eta-
py pisania ikony – od położenia gruntu 
po zabezpieczenie ikony. Niektórzy pra-
cowali nad rozpoczętymi już wcześniej 
ikonami, które przywieźli ze sobą na 
warsztaty. W czasie trwania warsztatów 
w świętolipskim muzeum odbywała się 
też wystawa ikon.

Niepowtarzalna atmosfera wspól-
noty, doświadczanie ikony, chęć nauki 
pisania i czytania ikon oraz wsparcie ze 
strony prowadzących warsztaty pozwa-

lało wydobyć nawet bardzo głęboko 
ukryte talenty. Każdy bowiem ma zdol-
ności artystyczne, potrzeba tylko kogoś. 
kto pomoże nam je odkryć i rozwijać.

Prowadziłam te warsztaty korzysta-
jąc z opieki o. Aleksandra Jacyniaka SJ, 
miłośnika ikon, kustosza Sanktuarium 
Matki Jedności Chrześcijan w Świętej 
Lipce oraz znawcy historii regionu. Przez 
cały czas zadawałam sobie pytanie: dla-
czego ludzie poświęcają czas wakacyj-
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nego odpoczynku na nasze warsztaty 
pisania ikon? Oto co napisali po warsz-
tatach ich uczestnicy:

• Trzeba wziąć urlop. Wysiłek jest taki, 
że zapomina się o spaniu i jedzeniu… 
(Adam, wykładowca akademicki)

• To jest  tak jak ze wspinaczką w gó-
rach, idziemy, bo taki jest nasz wy-
bór. Jest wspaniale (Ania, architekt-
ka)

• To czas rekolekcyjny, możemy za-
trzymać się i rozważać. Są  takie 
zakręty życiowe, z których wycho-
dzimy dzięki takim spotkaniom nie 
tylko cali, ale i wzmocnieni (Iza, na-
uczycielka)

• Jest fajnie, przyjeżdżają wspaniali 
ludzie z różnych stron, spotykamy 
się. Pani Elżbieta prowadzi każdego 
tak, że ikony powstają pełne dobra i 
piękna. Oczywiście musi być włożo-

ny wysiłek, ale tego się tak nie od-
czuwa (Robert, biznesmen)

• Dla mnie są to pierwsze warsztaty 

pisania ikon, chciałabym rozeznać, 
czy ta droga jest dla mnie (Joanna, 
baletnica)

• O pisaniu ikon myślałem od dawna, 
a od roku jestem w Akademii Ikony 
i teraz już wiem, że będę pisał ikony 
do końca życia. W czasie wakacji jest 
więcej czasu i poczucie spełnienia 
może być wzmocnione większym 
wysiłkiem (Adam, naukowiec)

• Wszystkiego na raz się nie da zrobić, 
jesteśmy zabiegani i zapracowani. 
Warsztaty to czas wyciszenia, ale 
taki, że chcesz jeszcze coś z siebie 
wycisnąć. Dobry czas (Basia, fryzjer-
ka)

Elżbieta Jackowska-Kurek
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SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE – PO RAZ PIERWSZY W ŚWIĘTEJ LIPCE

Jako historyczne możemy określić Spo-
tkania Małżeńskie, które w dniach 

18-20 sierpnia br. odbyły się w Domu 
Pielgrzyma przy naszym Świętolipskim 
Sanktuarium. Były to bowiem pierwsze 
zorganizowane tu tego typu rekolekcje. 
Ich forma ma na celu pogłębianie wię-
zi małżeńskiej oraz pomoc w lepszym i 
głębszym zrozumieniu się męża i żony. 
Dokonuje się to poprzez proponowa-
nie małżeństwom takiej formy dialogu, 
która z jednej strony pozwala mężowi 
i żonie głębiej poznać się nawzajem, z 
drugiej zaś - w przypadku nieporozu-

mień - pomaga rozwiązywać konflikty 
między małżonkami. W czasie rekolekcji 
mających charakter warsztatów nie ma 

żadnych konferencji ani katechez. 
Odpowiednio przygotowane trzy 

pary małżeńskie, które przybyły z Kali-
sza, Piotrkowa Trybunalskiego i Zduń-
skiej Woli oraz ja jako kapłan, wprowa-
dzaliśmy uczestników do pracy własnej, 
polegającej na nauce i doświadczeniu 
dialogu. Praca ta prowadzona jest za-
wsze przez małżonków wyłącznie we 
dwoje. Żadne sprawy, łączące lub dzie-
lące małżonków uczestniczących, nie 
były i mogą być ujawniane w grupie. Siła 
oddziaływania Spotkań Małżeńskich po-
lega m. in. na tym, że małżeństwo może 

podczas ich trwania przeżyć świeżość 
wzajemnych uczuć i odnowić lub odkryć 
na nowo swoją jedność.
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W Spotkaniach Małżeńskich uczest-
niczyło ponad 20 par małżeńskich z na-
stępujących miejscowości, które wymie-
nię w porządku alfabetycznym: Bedlno, 
Białystok, Częstochowa, Drogomyśl, 
Frombork, Kalisz, Kamieńczyk, Kętrzyn, 
Lublin, Ostrowiec Świętokrzyski, Po-
morska Wieś, Poznań, Suwałki, Tczew, 
Trąbki Wielkie koło Gdańska, Warszawa, 
Wyszków i Zalesie. Była też jedna para 
z dalekiej Irlandii. Para, która mogła się 
poszczycić najdłuższym stażem, miała 
za sobą bodajże 38 lat małżeńskiego 
pożycia. Najmłodsza natomiast przybyła 
na te rekolekcje niemalże w ramach po-
dróży poślubnej, zaledwie w 3 miesiące 
po zawarciu sakramentalnego związku 
małżeńskiego. Szkoda, że nie uczest-
niczyła w nich żadna para małżeńska z 
naszej parafii, a z okolic naszego Sanktu-
arium była tylko jedna para z Kętrzyna.

Na zakończenie rekolekcji ich uczest-
nicy dzielili się swoimi odczuciami i re-
fleksjami. Oto niektóre z nich. Zacznij-
my od mężczyzn. Jeden z nich wyznał: 
„Doszło do potwornej kłótni między 
nami, gdy jechaliśmy tu samochodem. 
Postanowiliśmy jednak nie zawracać. 
Wyjeżdżamy w zupełnie innym nastro-
ju. Przez 11 lat małżeństwa żona zada-
wała mi pytania, na które dopiero teraz 
zacząłem odpowiadać”. Inny małżonek 
dopowiedział: „żona powiedziała mi o 
takich sprawach, o których nigdy nie 
mówiła mimo tak długiego stażu na-
szego małżeństwa. Czuję wdzięczność i 
ulgę. Cieszę się, że mogłem poznać ją na 
nowo”. Kolejny małżonek dzielił się tym, 
jak coraz bardziej podczas tych rekolek-
cji otwierał się na swą żonę: „Czuję ra-
dość, że mogłem tu zrzucić swoje maski 
i stanąć w prawdzie przed żoną”. A mąż 

z małżeństwa o bodajże najdłuższym 
stażu małżeńskim wyznał: „Kryzys może 
dopaść małżeństwo w każdym wieku. 
Zawsze jest czas na odkurzenie, nawró-
cenie… Te rekolekcje odświeżyły nasze 
małżeństwo, te wszystkie wspólne lata”. 
Bardziej nieśmiały małżonek dopowie-
dział: „Wyjeżdżam z głęboką wdzięczno-
ścią za poznanie nowych zasad dialogu. 
Wyjeżdżam z nadzieją”.

Przejdźmy teraz do refleksji pań. Jed-
na z nich oświadczyła: „Powiedzieliśmy 
sobie o takich rzeczach, o których mó-
wiliśmy może raz w życiu, a może nawet 
nigdy”. Następna uradowana zadekla-
rowała: „Z biegiem trwania rekolekcji 
coraz bardziej otwierałam się przed mę-
żem. Wyjeżdżam z przekonaniem, że to 
Bóg dał mi mojego męża”. Inna dodała: 
„Nie wiedziałam, że tak bardzo kocham 
mojego męża. Odkurzyliśmy nasz zwią-
zek i mam nadzieję, że będziemy kon-
tynuować nasz dialog i być coraz bliżej 
siebie”. Jeszcze inna dopowiedziała: „Je-
stem pod ogromnym wrażeniem tego, 
czego tutaj doświadczyłam”, a jedna z 
par prowadzących te rekolekcje, pod-
sumowując cały ich przebieg, wyznała: 
„Otrzymaliśmy tu więcej niż daliśmy”.

Może te krótkie refleksje zachę-
cą zwłaszcza pary małżeńskie z naszej 
świętolipskiej parafii oraz nawiedzające 
nasze Sanktuarium do przemyśleń nad 
stanem własnego małżeństwa. Może 
stawią przed pytaniem: czy i my nie po-
winniśmy wziąć udziału w tych rekolek-
cjach. Najbliższa taka szansa pojawi się 
w Świętej Lipce w dniach 1-3 czerwca 
2018 r. Zainteresowanych zapraszamy 
do kontaktu z nami; informacje i zapisy: 
spotkajnas@interia.pl

Ks. Aleksander Jacyniak SJ
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SPOTKANIE MŁODYCH W RYBAKACH

Młodzież z naszej parafii przygoto-
wująca się do przyjęcia sakramen-

tu bierzmowania w dniu 23 września br. 
udała się na VI Spotkanie Młodych w 
Rybakach. Wyjazd był jednym z elemen-
tów duchowego przygotowania do przy-
jęcia tak bardzo ważnego sakramentu 
dojrzałości chrześcijańskiej. Do Ośrodka 
Caritas w Rybakach nad Jeziorem Łań-
skim wyjechały 22 osoby, by wspólnie 
z ponad 2 tysiącami młodych z diecezji 
warmińskiej przyjąć błogosławieństwo 
na bezpośredni czas przygotowania do 
przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 
12.00 zawiązaniem wspólnoty poprzez 
wspólną zabawę tańcem, którą animo-
wali organizatorzy. Pomimo pochmur-
nej pogody rozgrzała ona wiele osób. 
Pół godziny później rozpoczęła się Eu-
charystia, której przewodniczył Metro-
polita Warmiński ks. abp Józef Górzyń-
ski, a koncelebrowało kilkudziesięciu 
kapłanów przybyłych z młodzieżą. Po 
uczcie duchowej nastąpił czas na posiłek 
i ponowną krótką zabawę. O godz.15.00 

na scenie pojawił się zespół MUODE 
KOTY. To grupa młodych ludzi grających 
rap, poprzez który wielbią Boga. Między 
utworami dawali oni swoje świadec-
two wiary i miłości do Jezusa. Wska-
zali młodym wiele niebezpieczeństw 
czekających na nich w otaczającym ich 
świecie. Po koncercie nastąpił wywiad z 
Tomaszem „Hiobem” Karenko, jednym 
z członków zespołu MUODE KOTY. Opo-
wiedział on o swoich traumatycznych 
przeżyciach sprzed kilku lat i utracie 
wiary, a w końcu ponownym odnalezie-
niu Boga. Jego niezwykłe świadectwo 

było prawdziwym wyznaniem wiary. Na 
zakończenie spotkania nastąpiła proce-
sja z Najświętszym Sakramentem oraz 
adoracja. 

Po tak bogato przeżytym dniu mło-
dzież wróciła do domów. Mam nadzie-
ję, że każdy z nich znalazł coś dla siebie, 
co pomoże w przeżywaniu swojej wiary 
oraz w dobrym przygotowaniu się do 
bierzmowania.

Robert Połubiński
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WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE I JUBILEUSZOWE 
W ŚWIĘTEJ LIPCE W 2018 R.

Rok 2018 będzie dla Sanktuarium 
Świętolipskiego czasem kilku istot-

nych rocznic, których wykaz zamieszcza-
my poniżej:
• 400. rocznica oddania Świętej Lipki 

pod opiekę króla polskiego (27. 03. 
1618)

• 330. rocznica rozpoczęcia budowy 
świątyni (16. 03. 1688 r.)

• 325. rocznica konsekracji kościoła 
(15. 08. 1693). Uroczystość Wniebo-
wzięcia NMP

• 125. rocznica ukończenia szkoły mu-
zycznej przez Feliksa Nowowiejskie-

go (29. 07. 1893)
• 60. rocznica przybycia do Św. Lip-

ki ks. bpa nominata Karola Wojtyły 
(24. 08. 1958)

• 50. rocznica koronacji obrazu Matki 
Bożej Świętolipskiej (11. 08. 1968). 
Uroczystość Matki Bożej Świętolip-
skiej

• 35. rocznica nadania kościołowi ty-
tułu bazyliki mniejszej (24. 02. 1983)

• Rocznice te stają się okazją do zor-
ganizowania szeregu wydarzeń i 
uroczystości, wśród których znajdą 
się m. in.: 

Data, godz. Wydarzenie, uroczystość
XII 2017 
- I 2018

Wzmianka o świętolipskich uroczystościach w książeczkach ko-
lędowych rozdawanych podczas kolędy w Archidiecezji Warmiń-
skiej

17 III Sympozjum poświęcone Świętej Lipce
6 IV Pielgrzymka maturzystów

21 IV g. 17.00 Bierzmowanie młodzieży z Dekanatu Kętrzyn I
1-31 V Rozważania poświęcone Świętej Lipce, odczytywane podczas 

nabożeństw majowych w kościołach Archidiecezji Warmińskiej
13 V g. 17.00 Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. Inauguracja Nabożeństw 

Fatimskich z udziałem Maryjnych ruchów i stowarzyszeń Archi-
diecezji Warmińskiej

19 V
g. 17.30-21.30

Czuwanie ruchów i wspólnot katolickich w Wigilię Zesłania Du-
cha Świętego: Nabożeństwo Majowe, Msza św, czuwanie modli-
tewne, Apel Maryjny

26 V g. 19.00

g. 21.00

Modlitwa ekumeniczna z udziałem rzymskich katolików, greko-
katolików, protestantów i prawosławnych 
Zawierzenie Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa 
Jezusowego (Zakonu Jezuitów) Matce Bożej Świętolipskiej
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Data, godz. Wydarzenie, uroczystość
27 V

g. 11.00

Zewnętrzna Uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Pielgrzymka gwiaździsta z Mrągowa, Giżycka, Kętrzyna i Re-
szla
Msza św. na placu przed bazyliką i procesja eucharystyczna wo-
kół placu
Zawierzenie Archidiecezji Warmińskiej Matce Bożej Świętolip-
skiej

4 VI g. 10.00 Przegląd Szkolnych Form Teatralnych, Wokalnych i Tanecznych
11 VI 

g. 11.00
Pielgrzymka kapłanów Archidiecezji Warmińskiej przeżywają-
cych 35-lecie kapłaństwa

16 VI g. 12.00 Pielgrzymka nauczycieli
29 VI-31 VIII

g. 20.00
Jubileuszowe XXX Świętolipskie Wieczory Muzyczne
(10 koncertów w każdy piątek)

15 VII
g. 13.00

Msza św. transmitowana z bazyliki świętolipskiej przez TV Polo-
nia

VIII 2018 Emisja znaczka pocztowego z obrazem Matki Bożej Świętolip-
skiej

11 VIII
g. 11.00

Uroczystość Matki Bożej Świętolipskiej. Główna uroczystość 
50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej z udzia-
łem przedstawicieli Episkopatu Polski. Pielgrzymka kapłanów 
do Świętej Lipki

14VIII

g.11.30
g. 12.00
g. 21.00

Pielgrzymka chorych i osób starszych do Sanktuarium Świętolip-
skiego
Różaniec
Eucharystia z udzieleniem sakramentu chorych
Zawierzenie Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa 
Jezusowego (Zakonu Jezuitów) Matce Bożej Świętolipskiej

15 VIII
g. 11.00

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Piel-
grzymka rodzin: Msza św. na placu przed bazyliką i procesja eu-
charystyczna wokół placu

24-26 IX Rekolekcje dla kapłanów
Pielgrzymka Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum
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Z HISTORII LEMBRUKA

Dzisiejsza wieś Lembruk (do 1945r. 
Langenbrück, wcześniej Lembruch, 

Langebrocke) jest jedyną miejscowością 
należącą do parafii świętolipskiej, która 
wchodzi w skład gminy i powiatu Mrą-
gowo (wcześniej, od 1525r. starostwo 
w Szestnie, a w latach 1818-1945 Kreis 
Sensburg). Dodatkowo wraz z całym po-
wiatem wchodziła w latach 1818-1905 
do rejencji (odpowiednik dzisiejszego 
województwa) gąbińskiej (obecnie Gu-
siew w obwodzie kaliningradzkim Fede-
racji Rosyjskiej), a w latach 1905-1945 
w skład rejencji olsztyńskiej. Natomiast 
pozostałe miejscowości parafii należały 
do rejencji królewieckiej (obecnie Kali-
ningrad). 

O historii wsi Lembruk niewiele jest 
informacji, a dodatkowo są różne wer-
sje dziejów w opracowaniach polskich 
i niemieckich. Nie znamy prehistorii tej 
miejscowości. Wiadomo tylko, że leżała 
na pograniczu Barcji i Galindii, dwóch 
pruskich plemion zamieszkujących te 
tereny we wczesnym średniowieczu, 
zapewne na polu osadniczym, w języ-
ku pruskim określanym jako „lauks”, o 

czym świadczyć mogą informacje poda-
ne w polskich opracowaniach „w oko-
licy zwanej Ruskayn”. Jest to być może 
nazwa tego pola osadniczego, które 
było jedną w dwóch form osadniczych 
plemion pruskich (drugie to „kaimis” 
i oznacza wieś). Po zajęciu tych tere-
nów przez rycerzy Zakonu Krzyżackiego 
powstało tu pruskie dobro służebne. 
Pierwsze nadanie pochodzi z 1371r. od 
wielkiego mistrza Zakonu Winricha von 
Kniprode. Jego odbiorcą – jak podają 
źródła polskie – był Klawke(o) Garnme-
ister z Elbląga (jeśli imię pruskie, to po-
chodził z okolic Elbląga, bo Prusom nie 
wolno było początkowo osiedlać się w 
miastach – przyp. TK), który otrzymał 
10 włók (167,96 ha) na prawie chełmiń-
skim, celem lokacji wsi czynszowej. 

Z „Wielkiej Księgi Czynszów”, doty-
czących lat 1414-37, wynika, że wów-
czas Lembruk, należący do prokuratorii 
w Szestnie, nie był wsią, tylko zespołem 
5 niewielkich dóbr rycerskich należących 
do Prusów. Świadczą o tym powinności 
typowe dla dóbr służebnych, a nie wsi, 
które lokowano na większych obszarach 
(40 - 60 włók) i inne były powinności 
(np. opłaty za nadaną ziemię). Zapewne 
w wyniku wojny 13-letniej (1454-66) jak 
i w latach 1519-21 prowadzonej między 
Krzyżakami a Polską, dobra służebne zo-
stały zniszczone, a ich właściciele zginę-
li. Te opuszczone ziemie, które scalono 
jako wieś, były początkowo w posia-
daniu szlacheckiej rodziny von Knobel-
sdorf. W 1532r. pierwszy świecki władca 
księstwa pruskiego, książę Albrecht za-
pisał 11 niezasiedlonych i opuszczonych 
włók Stanisławowi Ostrowskiemu, który 

U stóp Świętolipskiej Matki
- 16 -



na nowo zasiedlił Lembruk. Polskie źró-
dła podają, że książę Albrecht potwier-
dził posiadanie na prawie chełmińskim 
11 pustych włók, nabytych w 1532r. 
od Hansa von der Gablenz/Gabelentz, 
starosty Szestna. W 1591r. wieś była w 
posiadaniu Macieja Kossaka, a później 
Walentego Bortackiego, co w 1621r. 
poświadczyli siostrzeńcy Kossaka, Bar-
tłomiej i Urban Zusich, spadkobiercy 
majątku w Pilcu. W 1651r. miejscowość 
miała 40 włók i mieszkało w niej 18 go-
spodarzy.  

W wyniku reformy szkolnej i dekretu 
z 1734r. pruskiego króla Fryderyka Wil-
helma I, założono około 1740r. szkołę. 
W źródłach polskich wymieniany jest 
w 1818r. nauczyciel Jan Serowy, który 
„uczył w szkole po polsku 28 dzieci”. 
Najpewniej chodziło o gwarę mazurską, 
o czym świadczą dane statystyczne, np. 
na podstawie spisu ludności w Prusach 
z 1.12.1905r. we wsi Lembruk mieszkało 
290 osób, z tego 227 to ewangelicy, a 63 
to katolicy. Spośród nich 39 mówiło ma-
zurską gwarą. W 1938r. szkoła w Lem-
bruku miała dwie klasy/sale lekcyjne, w 
których uczyło się 46 uczniów.

Według kompleksowej topografii 
Królestwa Pruskiego z 1785r. wieś cheł-
mińska Lembruk liczyła 31 domów. We-
dług danych z 1818r. Lembruk był wsią 
chełmińską z 39 domami, w których 
mieszkało 195 mieszkańców. W 1822r. 
Lembruk liczył 195 mieszkańców. Nato-
miast w 1839r. liczył 43 domy, w których 
mieszkało 325 osób. W każdym z w. w. 
lat odnotowano, że wieś należała do 
parafii w Szestnie. W 1849r. we wsi były 
44 budynki mieszkalne z 329 mieszkań-
cami. W kolejnych latach w Lembruku 
mieszkało: w 1867r. – 385 mieszkań-

ców; w 1885r. – 350; w 1898r. – 337; w 
1905r. – 290; w 1910r. – 294; w 1933r. 
– 301, a na podstawie ostatniego przed 
II wojną światową spisu powszechnego 
z 17.05.1939r. mieszkały w nim 272 oso-
by. Po wojnie, w 1955r. – 127 mieszkań-
ców; w 2010r. – 156, a w 2015r. – 124 
osoby.

W dzienniku urzędowym nr 2/1854 
królewsko-pruskiej rejencji w Gąbinie 
pod datą 29.12.1853r. wymieniono 
cztery nowopowstałe miejscowości na 
terenie rejencji, w tym Paulinenhof (po 
1945r. Pawłowięta), wyodrębniony z 
obszaru wsi Lembruk w wyniku przepro-
wadzonej reformy agrarnej, komasacji i 
separacji gruntów. Założycielem miej-
scowości składającej się z jednego du-
żego gospodarstwa rolnego był zapew-
ne przedstawiciel rodziny Krause, który 
nazwał swój majątek – co było modne w 
tym czasie – od imienia najpewniej swo-
jej żony, rzadziej matki czy córki.

W dzienniku urzędowym nr 5 z 
30.01.1861r. królewsko-pruskiej rejen-
cji w Gąbinie ukazał się dekret biskupa 
warmińskiego z 10.01.1861r. przyłącza-
jący Lembruk do parafii w Świętej Lip-
ce. Dekret, sporządzony we Fromborku, 
podpisał Józef Ambroży Geritz (1783-
1867), biskup warmiński w latach 1842-
67.

W wyniku reformy administracyj-
nej, przeprowadzonej w całej prowin-
cji wschodniopruskiej po połączeniu 
krajów niemieckich i powstaniu zjed-
noczonego państwa niemieckiego, Ce-
sarstwa Niemieckiego, zwanego też II 
Rzeszą, utworzono urzędy okręgowe 
odpowiadające dzisiejszym gminom. 
Opisywana miejscowość weszła z dniem 
30.04.1874r. w skład takiego urzędu w 
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Kiersztanowie, należąc tam aż do 1945r. 
W tej też miejscowości funkcjonował 
w latach 1874–1885 urząd stanu cywil-
nego, przeniesiony potem do Szestna. 
Pierwszym przewodniczącym urzędu 
i urzędnikiem stanu cywilnego został 
właściciel gospodarstwa z Lembruka, p. 
Merten. Na podstawie rozporządzenia 
z 30.01.1935r. Lembruk stał się z dniem 
1.04.1935r. sołectwem.

Na podstawie księgi adresowej 
majątków ziemskich i większych go-
spodarstw rolnych z 1922r. właścicie-
lem gospodarstwa w Lembruku był Fr. 
Wlotzka. Podatek wynosił 558 marek; 
areał ogółem 74 ha, z tego 46 ha pól, 6,5 
ha łąk, 15 ha pastwisk, 2,5 ha lasów, 4 
ha nieużytków (w tym drogi i podwórze 
gospodarcze) i 0 ha wód; zaś stan po-
głowia: 10 sztuk koni, 30 sztuk bydła (w 
tym 12 mlecznych), 15 owiec, 15 sztuk 
trzody chlewnej. Pozostałe dane były 
następujące: poczta i telegraf – Rydwą-
gi, stacja kolejowa – Pieckowo, urząd 
stanu cywilnego – Szestno, urząd gminy 
– Kiersztanowo, siedziba sądu – Mrągo-
wo. 

W księdze adresowej z 1929r. w Lem-
bruku wymieniono trzy gospodarstwa 
rolne, następujących właścicieli: Bern-
harda Krause, Johanna Masutha i Josefa 
Zimmermanna. Pierwszy z nich był wła-
ścicielem Paulinenhof, który za areał o 
powierzchni 145 ha płacił rocznie poda-
tek gruntowy w wysokości 1335 marek. 
Miejscowość podłączona była do cen-
trali telefonicznej w Pilcu; numer telefo-
nu do niego był Pilec 18. Drugi rolnik, do 
którego można było zatelefonować pod 
nr Pilec 19, to Johann Masuth, który 
płacił podatek gruntowy netto 460 ma-
rek. Jego gospodarstwo leżało poza ob-

rębem zwartej zabudowy wsi, bowiem 
w księdze adresowej podano odległość 
do stacji kolejowej Mrągowo – 11 km, 
natomiast pierwszy rolnik miał podane 
9 km do stacji kolejowej w miejscowości 
Boże. Poza tym wymieniono różne od-
ległości od urzędu pocztowego w Szest-
nie. I tak w przypadku gospodarstwa 
Johanna Masutha było to 5,4 km, a trze-
ciego z niżej wymienionych – 6 km. Co 
ciekawe, pierwszy gospodarz, B. Krause, 
„przypisany był“ do urzędu pocztowe-
go w Rydwągach. Wymieniony wyżej 
rolnik, Johann Masuth posiadał gospo-
darstwo o powierzchni całkowitej 100 
ha, z tego 80 ha pól ornych, 10 ha łąk, 8 
ha pastwisk, a 2 ha stanowiły nieużytki, 
podwórze i drogi. Natomiast stan po-
głowia wynosił: 19 koni; 54 sztuk bydła, 
w tym 21 krów mlecznych; 18 - trzody 
chlewnej i 12 owiec. Trzeci z wymienio-
nych w księgach adresowych majątków 
ziemskich i gospodarstw rolnych, to 
Josef Zimmermann, do którego moż-
na było zadzwonić na nr Pilec 14. Areał 
jego gospodarstwa wynosił ogółem 94,5 
ha, z tego 71 ha pól ornych, 5 ha łąk, 
15 ha pastwisk i 1,5 ha nieużytków (w 
tym drogi i podwórze gospodarcze). Zaś 
stan pogłowia: 18 koni, 48 sztuk bydła 
(w tym 18 krów mlecznych), 16 - trzody 
chlewnej i 12 owiec. 

Z kolei księga adresowa z 1932r. wy-
kazała 7 gospodarstw należących do wsi 
Lembruk, w tym po raz pierwszy wyod-
rębniono majątek ziemski Pawłowięta 
(Paulinenhof), których właścicielem był 
członek rodziny Krause, najbogatszej we 
wsi. Zapewne to oni utworzyli w poło-
wie XIX wieku nowe gospodarstwo rol-
ne na kolonii, które - jako majątek ziem-
ski - stało się odrębną miejscowością. 
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Ówczesnym właścicielem majątku był 
Anton Krause; wielkość areału wynosiła 
206 ha, z tego 146 ha - pola włącznie z 
ogrodami i sadami, 20 ha łąki, 35,5 ha 
pastwisk, 1,5 ha obszarów leśnych, 2 
ha nieużytków (podwórze, drogi), 1 ha 
- staw. Stan pogłowia wynosił zaś: 32 
konie, 115 sztuk bydła rogatego ogó-

łem, w tym 44 krowy mleczne, 30 owiec 
i 60 sztuk trzody chlewnej. Majątek był 
zelektryfikowany, specjalizował się w 
hodowli bydła i posiadał pług moto-
rowy firmy Ford. Urząd pocztowy dla 
majątku i pozostałych gospodarstw był 
w Mrągowie, a przystanek kolejowy w 
miejscowości Boże (7 km), natomiast 
dla pozostałych gospodarstw - w Piecko-
wie (10 km). Pozostała szóstka rolników 
wymieniona została w porządku alfabe-
tycznym. Byli to: Bernhard Krause, Jo-
hannes Masuth, Dominikus Neubauer, 
Walter Wlotzka, Joseph Zimmermann 
i Karl Zimmermann, których gospodar-
stwa obejmowały areał od 40 do 145 
ha, z tego od 32 do 93,5 ha – pól upraw-
nych włącznie z ogrodami i sadami; od 
3 do 14 ha łąk; od 4 do 30 ha pastwisk; 

od 0 do 5 ha obszarów leśnych; od 1 do 
7 ha nieużytków (w które wliczano m. 
in. podwórza i drogi). Stan pogłowia w 
tych gospodarstwach kształtował się 
następująco: od 8 do 22 koni, od 20 do 
70 sztuk bydła rogatego ogółem, w tym 
od 6 do 25 krów mlecznych oraz od 8 do 
24 sztuk trzody chlewnej.

Na mocy postanowień jałtańsko-po-
czdamskich Lembruk, wraz z całą połu-
dniową częścią dawnych Prus Wschod-
nich, został przyłączony do Polski. We 
wsi zachował się cmentarz ewangelicki, 
który w nr 7 naszego czasopisma opisał 
Robert  Połubiński.

Na zakończenie jeszcze jedna cieka-
wostka. Jak podają polskie strony inter-
netowe, w czasie II wojny światowej w 
Lembruku była duża baza stacji radaro-
wych pierwszej kategorii wykrywania 
o kryptonimie „Rozgwiazda”, w której 
przebywało ponad 200 osób. Obsługi-
wała ona wojenną kwaterę Adolfa Hitle-
ra „Wilczy Szaniec”. Znajdował się tam 
prawdopodobnie ciężki radar typu Fu 
MG-65 o zasięgu 70 km. 

Tadeusz Korowaj
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