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„Wtedy nie płakałam, teraz codzien-
nie za nią płaczę. Kochaj, jak długo mo-
żesz kochać, bo potem pozostanie Ci 
tylko stać nad grobem i płakać”, pisała 
Erika.

Ta tragiczna historia wydarzyła się 71 
lat temu, po zakończeniu II wojny świa-
towej. W Rastenburgu (obecnie: Kętrzy-
nie) znajdował się dom spokojnej staro-
ści. Oprócz jego pensjonariuszy schronili 
się tu też uciekinierzy przed frontem 
wschodnim. W zatłoczonym budynku lu-
dzie bezradnie czekali na to, co przynie-
sie im los.

Pod koniec czerwca 1945 r. musieli 
opuścić budynek i przenieść się do Świę-
tej Lipki.  Przeprowadzka musiała się 
odbyć pieszo. Samochody były używane 
wyłącznie przez Rosjan, a pojazdy konne 
przez administrację polską, mówi Tade-
usz Korowaj, prezes Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Kętrzyńskiej. Nie wiadomo, 
ile w sumie osób przebywało wówczas  
w domu starców. Nie wiadomo też, ilu 
z nich dotarło do Świętej Lipki, gdzie za-
mieszkali w opuszczonej karczmie. Pozo-
stawieni na pastwę losu staruszkowie, 
bez opieki, po kolei umierali w wyniku 
chorób i głodu. Zmarło ich 89.

Skąd ja znam to nazwiSko?
Cezary Korenc opowiada o tym, iż na 

jednym z portali społecznościowych po-
znał Niemca, Rolfa Dyckerhoffa, wykła-
dowcę Akademii Rolniczej  we Francji. 

Ten mu powiedział, iż jego prababcia, 
baronowa Veronika von Horn, zmarła 
gdzieś w Świętej Lipce. „Czy może wiesz 
coś o tym?” Ten zapytał Tadeusza Koro-
waja, który wcześniej na jedną z konfe-
rencji popularnonaukowych przygoto-
wywał referat o sytuacji wioski podczas 
II wojny światowej. Wówczas całość 
wykładu oparł na jedynych dostępnych 
źródłach, na ogłoszeniach parafialnych 
i fragmencie diariusza, kroniki jezuitów 
oraz na księdze zgonów, gdzie znajdował 
się wykaz osób zabitych przez Sowietów 
w 1945 r.

– To był najtragiczniejszy okres w hi-
storii Świętej Lipki. Na początku były 
morderstwa i gwałty, potem grabież, wy-
pędzenie mieszkańców, a w 1946 głód. 
Rosjanie zniszczyli wszystko, nawet zapa-
sy zbóż przeznaczonych na wysiew. Nic 
nie zostało – opisuje pan Tadeusz.

Osiem lat temu, przeglądając no-
tatki ówczesnego proboszcza o. Frie-
dricha Schulte SJ, natknął się w księdze 
zgonów na zapisy z osobną numeracją,  
z adnotacją po łacinie, że zmarli tu-
taj też pensjonariusze z domu starców  
z Rastenburgu, którzy po ewakuacji zajęli 
opuszczone pomieszczenia nad święto-
lipską karczmą. Imiona i nazwiska, daty  
i miejsce urodzenia, daty śmierci oraz 
wyznanie. Ujął tę informację w referacie, 
jednak nie zgłębiał tego tematu.

– Kiedy Czarek powiedział mi  nazwi-
sko „von Horn”, wiedziałem, że ono jest 
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mi skądś znane. „Sprawdzę to”, zapewni-
łem – wspomina pan Tadeusz. Przejrzał 
uczynione 8 lat wcześniej notatki. I jest: 
„Veronika von Horn, nazwisko rodowe 
Baronesse von Heyking, ur. 7.6.1863 r. 
w Abelienen, powiat Kr. Gerdauen, 
zamieszkała aus Truntlack, zmarła 
9.8.1945 r.” – zapis w księdze zgonów. Od 
lipca do grudnia 1945 r. w Świętej Lipce 
zmarło 89 pensjonariuszy domu starców. 
Wszystkich pochowano w zbiorowych 
mogiłach, na świętolipskim cmentarzu.

Palce z ziemi

Baronowa Veronika von Horn do 
pierwszej połowy stycznia 1945 r. prze-
bywała w majątku Truntlack. Ze względu 
na zbliżający się front 24 stycznia 1945 
r. opuściła na zawsze majątek nadany 
rodzinie przez zakon krzyżacki 499 lat 
wcześniej. Kolejką wąskotorową z Nor-
denburga, przez Gierdawy, wraz z bra-
tem i córką dojechała do Rastenburga.

– Można się zastanawiać, skąd w do- 
mu starców baronowa. Ona nie była 
pensjonariuszką. Wraz z rodziną schro-
niła się tam przed Sowietami. Zresztą 
tam schroniło się wielu mieszkańców Kę-
trzyna, którzy nie zdążyli lub nie chcieli 
opuszczać miasta – wyjaśnia p. Tadeusz.

Jednak tam dopadli ich żołnierze Ar-
mii Czerwonej. Baron Alfred von Hey-
king został zastrzelony 28 stycznia przez 
Rosjan w domu starców. Ocalałe kobie-
ty, Veronika von Horn i jej córka Erika 
zostały w tym miejscu, aż do momentu 
przesiedlenia do Świętej Lipki, co miało 
miejsce pod koniec czerwca 1945 r.

Przybycie pensjonariuszy pamię-
ta wówczas 11-letni Beno Kaczyński. 
– Pamiętam, jak przyszli. A tu nie było 

nic, umierali z głodu i choroby. Tyfus… 
Mieszkaliśmy zaraz przy cmentarzu. 
Widziałem, jak trzech chłopów dzień  
w dzień na taczce woziło nieboszczyków.  
A ciężko było, bo nie było asfaltu a je-
dynie piaszczysta droga. Męczyli się, 
widziałem. Wykopali rząd na cmentarzu 
od drogi do świerków i wrzucali, jeden 
na drugiego, byle jak. Ciała w przeście-
radła owinięte. A ostatnia warstwa lekko 
przysypana, jakby posolił tylko, ledwo 
przykryte. Miejscami było widać palce  
u nóg, jak wystają z ziemi – opowiada.

Wspomina, że we wsi panował wów-
czas głód. Sowieci wszystko zabrali. – 
Kiedy mama zdobyła jakieś pieniądze, 
szliśmy do Reszla, żeby kupić jeden 
bochenek chleba. Niewyobrażalny był 
głód – dodaje. – Po wkroczeniu wojsk 
radzieckich zabrano wszelką żywność   
i dobytek ruchomy. W tym okresie, od 
lutego 1945 r. do wiosny 1947 r., jak opo-
wiadał zmarły w zeszłym roku Gerhard 
Haric, zmarło z głodu około 50% tych, 
którzy tu pozostali. Ludzie starali się 
znaleźć pożywienie, jakie można było,  
a więc korę z młodych drzew, młode li-
ście, koniczynę leśną, pokrzywy. Starano 
się łowić ryby, ale Rosjanie strzelali do 
tych, którzy odważyli się to robić. Zbiera-
no grzyby, wszystko, co można było zjeść. 
Jedna z pań emerytek przyszła do domu, 
w którym mieszkał wówczas nastoletni 
Haric, i ofiarowała swoje nożyce za to, 
żeby mogła choć powąchać chleb. Usły-
szała wówczas: „My chleba nie mieliśmy 
już od miesięcy”. To rzeczywistość, której 
dziś nie  jesteśmy sobie w stanie wyobra-
zić – mówi o. Aleksander Jacyniak SJ, ku-
stosz świętolipskiego sanktuarium.

Rolf Dyckerhoff wiedział o tym, iż jego 
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prababcia przebywała w Świętej Lipce  
w 1945 r. z zachowanego listu, który  
27 października 1946 r. napisała Erika 
von Horn do swojej siostrzenicy Veroniki 
Dyckerhoff, w którym opisała los ukocha-
nej babci Veroniki von Horn (Obszerne 
fragmenty tego listu zacytował o. Alek-
sander Jacyniak w kazaniu wygłoszonym 
na świętolipskim cmentarzu w Uroczy-
stość Wszystkich Świętych 1. 11. 2015 r. 
Zostało ono opublikowane w 4 numerze 
naszego pisma „U stóp Świętolipskiej 
Matki”). 27 listopada 1946r. Erika von 
Horn została wydalona z Rastenburga do 
środkowych Niemiec. 2 grudnia dotar-

ła do Torgau, do obozu „Brückenkopf”, 
gdzie przebywała do 17 grudnia. Potem 
pojechała pociągiem do Bad Homburg. – 
Mocno niedożywioną przyjęła ją jej sio-
stra Hilde von Eichhorn, mama Veroniki. 
Po prawie dwóch latach pełnych cier-
pień Erika mogła w 1946 r. świętować 
Boże Narodzenie wraz ze swoją rodziną 
– mówi Tadeusz.

Poczuć ich bliSkość

60 milionów ludzi zginęło podczas  
II wojny światowej, którą wywołali Niem-
cy: Polaków, Rosjan, Francuzów i wiele 
innych narodowości. Tak wielkiej liczby 

U stóp Świętolipskiej Matki
- 4 -



Uroczystości odpustowe nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny

Tegoroczne uroczystości odpustowe 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Sanktuarium Matki Jedności Chrze-
ścijan w Świętej Lipce rozpoczęły się  
w sobotę 28 maja o godz. 19.00 mo-
dlitwą ekumeniczną. Było to wspólne 
świętowanie 1050-lecia chrztu Polski. 
Modlitwie przewodniczył Przewodni-
czący Archidiecezjalnej Komisji Ekume-
nicznej i jednocześnie Rektor Wyższego 
Seminarium Duchownego w Olsztynie, 
ks. Paweł Rabczyński, który przybył na 
tę modlitwę z kilkoma alumnami Wyż-
szego Seminarium Duchownego. Lek-
torem pierwszego biblijnego fragmen-

tu był Proboszcz Parafii Prawosławnej  
z Mrągowa, a Ewangelię odczytał i ka-
zanie wygłosił Proboszcz Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej z Kętrzyna. Pod 
koniec wspólnej modlitwy słowo do 
zebranych skierowali także Proboszcz 
Parafii Prawosławnej z Mrągowa oraz 
Przewodniczący Archidiecezjalnej Komi-
sji Ekumenicznej, który przekazał m. in. 
słowa modlitewnej łączności od Metro-
polity Warmińskiego, ks. abpa Wojcie-
cha Ziemby.

Po zakończeniu modlitwy ekume-
nicznej czuwanie modlitewne z udzia-
łem przybyłych pielgrzymów poprowa-

nie możemy w ogóle pojąć. Żebyśmy 
mogli zrozumieć to nieskończenie wiel-
kie cierpienie, które ta wojna przyniosła, 
ponownie powtarzam, przez Niemców 
rozpoczęta, potrzebne nam są nazwiska 
ofiar, żeby one z powrotem otrzymały 
swą tożsamość. Suche liczby nie mogą 
wzbudzić współczucia, ale poszczególne 
losy tych zmarłych umożliwiają nam zro-
zumienie ich cierpienia i poczucie ich bli-
skości. Tych 89 zmarłych, których imio-
na i nazwiska poznaliśmy, są ofiarami 
wojny, chociaż oni zginęli kilka miesię-
cy później. Poprzez tablice pamiątkowe  
z imionami i nazwiskami zmarłych, a do-
tychczas anonimowo tu pogrzebanych, 
otrzymali oni z powrotem swą godność 
ludzką. Ten okropny czas wojny stał się 
dla nas wyraźniejszy i wzywa nas do 
utrzymania pokoju. W naszej wspólnej 
europejskiej kulturze wielką rolę od-
grywają cmentarze i nagrobki. Odwie-
dzamy cmentarze, stroimy groby i przez 

to czujemy bliskość naszych zmarłych. 
Możemy odwiedzać cmentarze razem  
z naszymi dziećmi i w ten sposób prze-
kazujemy im, że jesteśmy tylko cząstką 
w tym długim rzędzie naszych przodków  
i potomnych. „Teraz i ja mogę odwiedzać 
grób mojej prababki Veroniki von Horn  
i uczcić jej pamięć. Ja ją nigdy nie po-
znałem. Ona umarła w 1945 r. w wieku 
82 lat, ja urodziłem się w 1951r., ale jest 
mi bardzo bliska poprzez opowiadania 
mojej matki, która w czerwcu kończy  
99 lat. Gdy dane jest mi dzisiaj 
21.05.2016r. uczestniczyć w uroczysto-
ści odsłonięcia i poświęcenia pamiątko-
wych tablic, które zostały przez Polaków 
tu ustawione, ku czci zmarłych Niemców 
w 1945 r., jest to dla mnie nowy dowód, 
że Hitler nie tylko wojnę militarnie prze-
grał, ale też moralnie i że nasze wspól-
ne wartości zwyciężyły”.– mówi Rolf  
Dyckerhoff.

Krzysztof Kozłowski

U stóp Świętolipskiej Matki
- 5 -



Służba Liturgiczna to grupa wielu 
osób, które pełnią swoją posługę w pa-
rafiach i kościołach nieparafialnych, po-
magając, aby wszyscy wierni mogli przez 
uczestnictwo w Mszy św. i nabożeń-
stwach odkrywać Boga i doświadczyć 
działania Jego łaski. Pomagają nam jako 

ministranci, szafarze, akolici, członkowie 
zespołów i scholi. Jak wiele jest takich 
osób w Archidiecezji Warmińskiej mo-
gliśmy się przekonać podczas Archidie-
cezjalnej Pielgrzymki Służby Liturgicznej 
do Świętej Lipki. Przyjechały dzieci, mło-
dzież, dorośli, aby w Roku Miłosierdzia 

i archidiecezjalna Pielgrzymka 
Służby liturgicznej do świętej liPki

dzili członkowie świętolipskiej parafii. 
O 21.00 rozpoczął się Apel Maryjny, po 
którym rozważanie poprowadził Prze-
łożony Prowincji Wielkopolsko-Mazo-
wieckiej Jezuitów, o. Tomasz Ortmann. 
On też zawierzył naszą prowincję zakon-
ną Matce Bożej Świętolipskiej. Po nim 
miało miejsce czuwanie modlitewne  
z udziałem parafian i pielgrzymów przy-
byłych na uroczystości, które, ubogaco-
ne Mszą św. o północy, trwało do rana.

W niedzielę 29 maja przy bardzo 
pięknej pogodzie wyruszyła 37 Piesza 
Pielgrzymka Gwiaździsta: z Mrągowa 
o godz. 4.00, z Kętrzyna o 6.30 (dołą-
czyli do niej także pielgrzymi z Giżycka)  

i z Reszla o 8.30. Około godz. 10.00 po-
szczególne grupy pielgrzymkowe docie-
rały do Świętej Lipki. O 11.00 rozpoczęła 
się uroczysta suma na placu przed Bazy-
liką pod przewodnictwem J. E. ks. abpa 
Józefa Górzyńskiego, a słowo podczas 
niej wygłosił ks. abp Edmund Piszcz. 
Zakończyła się ona procesją euchary-
styczną wokół placu przed bazyliką oraz 
otwarciem i poświęceniem powiększo-
nego świętolipskiego muzeum. Przed-
stawiciele wszystkich wspólnot jezuitów 
naszej prowincji zakonnej przez cały 
czas uroczystości pełnili posługę sakra-
mentu pokuty i pojednania.

Ks. Aleksander Jacyniak SJ

U stóp Świętolipskiej Matki
- 6 -



uroczyście przejść przez Bramę Miło-
sierdzia w Świętolipskiej Bazylice, ale 
przede wszystkim, aby przez modlitwę, 
a następnie wspólny posiłek i zabawy 
integracyjne doświadczyć wspólnoty, 
jedności, dostrzegając jak wiele osób 
należy do Służby Liturgicznej. Przybyło 
ponad 1200 osób. Wśród tej grupy była 
młodzież męska z gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, która przez rok 
uczestniczyła w formacji do pełnienia 
posługi lektora i ceremoniarza.

Podczas uroczystej Mszy św. pod 
przewodnictwem ks. arcybiskupa Józefa  
Górzyńskiego, Koadiutora Warmińskie-
go, otrzymali specjalne błogosławień-
stwo i krzyż. Podczas wspólnego posił-
ku na terenie sanktuarium członkowie 
Służby Liturgicznej mogli usłyszeć z ja-
kich parafii przyjechali na to spotkanie i 
pogratulować scholom, zespołom, które 
otrzymały dyplomy oraz ministrantom 
roku z poszczególnych parafii. Wszystkie 
odznaczenia i wyróżnienia wręczył oso-

biście ks. abp Józef Górzyński. Zabawa 
integracyjna, której oczywiście nie mo-
gło zabraknąć, pozwoliła doświadczyć 
radości wszystkim, którzy należą do 
Służby Liturgicznej. Radość była jeszcze 
większa, gdy podczas zabaw były loso-
wane nagrody, a wśród nich PlaySta-
tion, oprowadzanie dla grupy po terenie 
Lotniska w Szymanach, lot samolotem 
do Krakowa i wiele innych bardzo cieka-
wych nagród. 

Pielgrzymka pozwoliła dostrzec żywe 
oblicze Kościoła, który czynnie uczestni-
czy w liturgii i – jak powiedział ks. abp 
Józef Górzyński – zobaczyć, że w liturgii 
jest miejsce dla każdego: dziecka, dora-
stającej młodzieży, dorosłego. Wszyscy 
uczestnicy wrócili do domów umocnieni 
poprzez wzajemne świadectwo wiary i 
doświadczenie jak wiele osób w różnym 
wieku pełni funkcje w Służbie Liturgicz-
nej.

Ks. Bartłomiej Matczak
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Zachęceni zeszłorocznym doświad-
czeniem postanowiliśmy także i tego 
lata poprowadzić warsztaty pisania ikon  
w Świętej Lipce. Zatytułowaliśmy je „Ko-
rzenie sztuki sakralnej”, by podkreślić, 
że ikona ukształtowała się w czasach, 
gdy Kościół był jeszcze niepodzielony. 
Jest to szczególnie istotne w miejscu, 
w którym króluje Maryja czczona pod 
wezwaniem Matki Jedności Chrześcijan. 
Możliwość codziennego uczestnictwa  
w Eucharystii w tym wyjątkowym miej-
scu była dla nas  niezwykle cenna.

Zajęcia prowadziły trzy osoby z Pra-
cowni Ikonopisania Grupa Agathos: 
Katarzyna Barszcz, Małgorzata Dży-
gadło-Niklaus i Ewa Grześkiewicz.  
W warsztatach wzięło udział kilkunastu 
uczestników z różnych regionów Pol-
ski, którzy reprezentowali różne pozio-
my zaawansowania. Ci, którzy nie mieli 

jeszcze do czynienia z pisaniem ikon, 
pracowali nad Obliczem Zbawiciela. 
Osoby  średnio zaawansowane pochyli-
ły się nad ikoną Anioła Pańskiego i Matki 
Bożej. Najbardziej zaawansowane pisały 
ikonę  Jana Chrzciciela bądź św. Mikoła-
ja. Wśród uczestników byli i tacy, którzy 
ostatni raz mieli pędzel w ręku w szkole 
podstawowej. Osoby te uczyły się jak 
prawidłowo trzymać pędzel, jak malo-
wać piękne, równe linie. One także na-
pisały swoją pierwszą ikonę. W progra-
mie dla zaawansowanych znajdowało 
się studium detalu.

Nieopisaną pomocą we wchodzeniu 
w teologię i duchowość ikony stanowiły 
konferencje Kustosza Sanktuarium, ks. 
proboszcza o. Aleksandra Jacyniaka SJ. 
Były one dla nas wskazówką,  ukierun-
kowaniem przy wieczornej modlitwie  
i medytacji przed ikoną wystawioną  

Kolejne warsztaty pisania iKon Grupy aGathos
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w kaplicy Domu Pielgrzyma. Warsz-
tatom towarzyszyła wystawa Grupy 
Agathos zatytułowana „Ikona – okno 
ku wieczności”. Ekspozycja, otwarta 
od 2 do 23 lipca, w miejscowym Mu-
zeum cieszyła się dużym zaintereso-
waniem pielgrzymów. Nasze warsztaty  
i wystawę odwiedził szczególny gość –  
ks. arcybiskup Józef Górzyński z Olsz-
tyna, który pobłogosławił naszą pracę. 
Mimo napiętego planu, znaleźliśmy też 
czas na wycieczki po okolicy, a niektórzy 
także na kąpiele w pobliskim jeziorze  
i uczestnictwo w Świętolipskich Wieczo-
rach Muzycznych.

Warsztaty zakończył uroczysty ob-
rzęd poświęcenia ikon po niedzielnej 
liturgii, który uświetnił śpiew gregoriań-
ski i bizantyjski w wykonaniu członków 
Scholi Cantorum Warmiensis z Olsztyna, 
prowadzonej przez Wolfa Niklausa ze 
Scholi Węgajty. Włączyły się do tego ob-
rzędu także dwie śpiewające ikonografki 
z Grupy Agathos.

Adepci ikonopisania pełni wrażeń 
wyjechali ze Świętej Lipki z własnoręcz-

nie napisanymi ikonami. Uczestnicy byli 
tak zadowoleni z warsztatów, że nie 
wyobrażali sobie, by na kolejne czekać 
cały rok. W związku z tym, dzięki zgodzie  
o. Proboszcza, w przyszłym roku spotka-
my się na warsztatach w Sanktuarium 
dwukrotnie – w okolicach długiego week-
endu majowego: 29.04–07.05.2017 oraz  
01–09.07. 2017r. Zapraszamy serdecz-
nie. Informacje na www.agathos.art.pl

Ewa Grześkiewicz, 
Grupa Agathos
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Świętolipskie Sanktuarium gości-
ło wielu młodych przybyłych na tegoroczne   
Światowe Dni Młodzieży. Nawiedziła je mło-
dzież z przynajmniej 21 krajów świata:

• z Afryki:  Mozambiku, Zambii i Zimba-
bwe, 

• z Azji:  Chin, Filipin, Hong Kongu, Indii, 
Korei Południowej i jednej z małych wysp,

• z Ameryki Południowej:  Brazylii i Pa-
ragwaju

• z Ameryki Północnej: ze Stanów Zjed-
noczonych,

• z Europy:  Austrii, Czech, Francji, 
Hiszpanii, Litwy, Polski, Rosji, Słowacji  
i Szwajcarii.

Na różne sposoby młodzież zagospoda-
rowywała swój pobyt w tutejszym regionie. 
Napiszę szerzej o jednym z nich, jakim był 
eksperyment Magis. Dla niewtajemniczo-
nego  to wyrażenie brzmi mało zrozumiale. 
Zarówno słowo eksperyment, jak i słowo 
magis są ściśle związane z duchowością 
jezuitów. Eksperyment to doświadczenia 
codziennej pracy, wysiłku, bycia w drodze, 
spotkania z ludźmi, budowania relacji z in-
nymi, także przygoda, które odczytywane  
w świetle słowa Bożego uwrażliwiają czło-
wieka na odkrywanie Bożego działania 
w codzienności. Magis to słowo łacińskie 
oznaczające bardziej, więcej, głębiej. Ma-
gis to wezwanie do życia na większą chwałę 
Bożą.

Takie właśnie wezwanie postawili je-
zuici przed młodymi przygotowującymi 
się do udziału w Światowych Dniach Mło-
dzieży 2016. Na ich zaproszenie przybyło 
do Polski niemal 1 700 młodych z całego 
świata. Wolontariusze z Polski oraz Czech, 
Słowacji i Litwy przygotowali dla nich bli-
sko 100 eksperymentów Magis w różnych 
częściach Polski oraz w krajach sąsiednich.  

W każdym eksperymencie stawiano przed 
młodymi inne zadania. Były to pielgrzymki 
piesze i rowerowe, spływy kajakowe, wę-
drówki po górach, praca w stadninie, praca 
społeczna, wizyty w hospicjum dla dzieci, 
działania artystyczne i wiele innych. Jeden  
z takich eksperymentów gościł przez tydzień  
w Świętej Lipce. Dziewiętnastoosobowa 
grupa młodych z Francji, Hiszpanii, Indii, 
Korei Południowej, Mozambiku oraz Zim-
babwe poznawała tajniki malowania ikon  
i uczyła się tradycyjnego śpiewu sakralne-
go. Miałam wielką przyjemność towarzy-
szyć tej grupie i obserwować ich zmagania.

Do Świętej Lipki przybyliśmy autoka-
rem w niedzielę 17 lipca wieczorem. Wraz 
z nami jechała jeszcze druga grupa, która 
miała wysiąść w Braniewie, skąd na piecho-
tę pielgrzymowała potem do Świętej Lip-
ki. Od poniedziałku rozpoczęliśmy zajęcia. 
Plan dnia był wypełniony po brzegi. Zaraz 
po przebudzeniu udawaliśmy się na gimna-
stykę – ćwiczenia oddechowe – a następnie 
na półgodzinną modlitwę poranną opartą 
o rozważanie słowa Bożego. Po śniadaniu 
rozpoczynały się czterogodzinne warsztaty. 
Pięć osób uczyło się śpiewu, a pozostałe taj-
ników ikonopisania. Celem ikonopisów było 
namalowanie wizerunku serafina – sześcio-
skrzydłej istoty opisanej w szóstym rozdzia-
le Księgi Izajasza. Pracę przerywał obiad, 
po nim zaś mieliśmy niewielką chwilę na 
relaks. Po południu czekały nas spotkania  
w mniejszych grupach, gdzie dzielili-
śmy się refleksją nad tym jak przeży-
wamy dzień oraz jakie działania Boga 
mogliśmy dostrzec. Przed kolacją spotyka-
liśmy się jeszcze na codziennej Mszy św.  
w przytulnej kaplicy w Domu Pielgrzyma. 
Po kolacji był czas wolny, który chętnie 
przeznaczaliśmy na gry na świeżym powie-

 Światowe Dni Młodzieży w Świętej Lipce
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trzu. Dzień kończył się wieczorną modlitwą 
– ignacjańskim rachunkiem sumienia.

Nasza grupa była mocno sfeminizowa-
na – siedemnaście kobiet oraz dwóch męż-
czyzn: jezuita z Hiszpanii – ojciec David, oraz 
kleryk jezuita z Indii. Dużym wyzwaniem dla 
uczestników eksperymentu była komunika-
cja – używaliśmy języka angielskiego, a dla 
nikogo z nas nie był to język rodzimy. Jednak 
wola poznania się i zrozumienia pozwalała 
przekroczyć wszelkie przeszkody i w krótkim 
czasie cała nasza grupa bardzo się zżyła. In-
nym rodzajem trudności było zapamiętanie 
imion uczestników eksperymentu. Dla mnie 
kłopotliwym okazało się dopasowanie imion 
koreańskich do twarzy ich właścicielek.  
W trakcie warsztatów największym pro-
blemem było utrzymanie koncentracji po-
trzebnej zarówno podczas malowania ikon 
jak i przyswajania melodii i słów chorału. 
Nowością dla uczestników eksperymentu 
było polskie jedzenie. Wszyscy deklarowali, 
że bardzo im smakuje i rzeczywiście, przy-
jemnie było popatrzeć jak pałaszują zupę 
ogórkową biorąc sobie dolewki. Wielkie 
wrażenie na wszystkich zrobiło Sanktu-
arium Świętolipskie. Poznaliśmy jego hi-
storię, legendę o skazańcu, który wyrzeźbił 

piękną figurkę Matki Bożej. Wysłuchaliśmy 
też oczywiście barwnej gry organowej po-
dziwiając ruchome figurki.

Jeden dzień pobytu na Warmii i Ma-
zurach poświęciliśmy na poznanie historii 
tego regionu. Odwiedziliśmy Wilczy Sza-
niec, gdzie przewodniczka opowiedziała 
nam historię zamachu na Hitlera i pojecha-
liśmy do Kętrzyna, aby zwiedzić zamek, ba-
zylikę św. Jerzego, kościół ewangelicki p.w. 
św. Jana i cerkiew grekokatolicką św. Bazy-
lego Wielkiego. Największe wrażenie zrobił 
na młodych kontrast między burzliwą, peł-
ną konfliktów historią regionu, a obecną 
piękną przyjaźnią i współpracą między kę-
trzyńskimi kościołami. Na koniec wycieczki 
odwiedziliśmy stanowisko archeologiczne  
w Bezławkach.

Ostatni dzień w Świętej Lipce był czasem 
wytężonej pracy. Z namalowanych wizerun-
ków serafinów przygotowaliśmy wystawę i 
urządziliśmy niewielką uroczystość. Ikony 
zostały pobłogosławione i wręczone auto-
rom. Ceremonii towarzyszył fantastyczny 
śpiew naszej scholi. Trudno uwierzyć, że 
ćwiczyli tylko kilka dni. Wieczorem doje-
chały do nas trzy inne grupy eksperymen-
tów Magis. Poszliśmy razem na koncert do 
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Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej, 
odbywający się w ramach Świętolipskich 
Wieczorów Muzycznych, a potem bawili-
śmy się na tradycyjnym polskim ognisku –  
z pieczonymi kiełbaskami i kaszanką z rusz-
tu. Ognisko skończyło się późno, mimo, że 
już o 6.00 rano następnego dnia czekał nas 
wyjazd autokarami do Częstochowy.

Wiem, że będę ten tydzień w Świętej 
Lipce wspominać długo i z wielką wdzięcz-
nością Bogu. To On w tym uroczym za-
kątku Polski zgromadził tak różne osoby  
z rozmaitych kręgów kulturowych i tradycji 
oraz natchnął je do wzajemnej współpracy, 
przyjaźni i dzielenia się talentami. To On 
też posłał osoby, bez których nasz ekspery-
ment Magis nie mógłby się odbyć. A więc 
artystów, którzy rezygnując z honorarium 
zgodzili się poprowadzić warsztaty (gru-
pa ikonopisów Agathos w składzie Julita 
Jaśkiewicz, Małgorzata Niklaus-Dżygadło, 

Cecylia Szala oraz solista ze scholii Teatru 
Węgajty Wolfgang Niklaus), wolontariu-
sza ze Wspólnoty Życia Chrześcijańskie-
go (Danuta Dworakowska); pracowników  
z Urzędu Miasta w Kętrzynie, a szczególnie 
panią Anetę Janczuk, która otworzyła nam 
w Kętrzynie wiele drzwi, pracowników zam-
ku kętrzyńskiego, proboszcza Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej ks. Pawła Hause no  
i oczywiście gospodarzy Sanktuarium Świę-
tolipskiego z ojcem proboszczem Aleksan-
drem Jacyniakiem na czele. Materiały na 
warsztaty mogliśmy zapewnić dzięki wspar-
ciu finansowemu otrzymanemu z Kętrzyń-
skiego Centrum Kultury, za co serdecznie 
dziękuję. Szczególne zaś podziękowania 
kieruję ku osobom przygotowującym nam 
pyszne posiłki oraz policjantom, którzy dba-
li o nasze bezpieczeństwo.

Monika Trochimczuk
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

W klimat tegorocznej Uroczystości 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
wprowadzała nas Uroczystość Matki Bożej 
Świętolipskiej,   obchodzona  w  czwartek   

11  sierpnia w  48. rocznicę koronacji cudo- 
wnego obrazu Matki Jedności Chrześcijan. 
Tradycyjnie w tym dniu kapłani Archidiece-
zji Warmińskiej, pielgrzymujący do Świę-

Uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
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tolipskiej Pani, koncelebrowali Mszę św.  
o 12.00. Przewodniczył jej Dziekan Deka-
natu Reszel, ks. kanonik Krzysztof Bumbul,  
a kazanie wygłosił kustosz Świętolipskie-
go Sanktuarium o. Aleksander Jacyniak SJ,  
w którym ukazał obraz kapłana jako czło-
wieka odtwarzającego życie Trójcy Świętej, 
jako szukającego poszukujących Boga oraz 
jako tęskniącego za Wiecznym Barankiem, 
którym jest nasz Pan Jezus Chrystus.

W sobotę 13 sierpnia Mszą św. o 18.00 
rozpoczęło się natomiast Nabożeństwo 
Fatimskie, zakończone o 21.00 Apelem 
Maryjnym. Niedziela 14 sierpnia była 
przeżywana jako Dzień Chorych. Celebra-
cję z ich udziałem rozpoczęliśmy modlitwą 
różańcową o 10.30. Mszy św. z sakramen-
tem namaszczenia chorych o 11.00 prze-
wodniczył ks. kanonik Paweł Rabczyński, 
Rektor Wyższego Metropolitalnego Se-
minarium Duchownego w Olsztynie. Tego 
samego dnia Apelem Maryjnym o 21.00, 
który poprowadził przełożony Prowincji 
Wielkopolsko-Mazowieckiej Zakonu Je-

zuitów, o. Tomasz Ortmann SJ, rozpoczęło 
się czuwanie modlitewne, które, ubogaco-
ne Mszą św. o północy, trwało do rana.

W Uroczystość Wniebowzięcia, w po-
niedziałek 15 sierpnia w bazylice zostały 
odprawione Msze św. o 7.00, 9.00, 14.00 
i 17.00. Natomiast uroczysta suma od-
pustowa o 11.00 pod przewodnictwem 
ks. abpa Tadeusza Kondrusiewicza, Me-
tropolity Archidiecezji Mińsko-Mohylew-
skiej na Białorusi, była sprawowana na 
placu przed bazyliką. Wzięła w niej udział 
kilkutysięczna rzesza wiernych. Podczas 
kazania Metropolita, odwołując się do 
prawdy Wniebowzięcia, omówił główne 
wyzwania moralne, przed jakimi staje 
społeczeństwo na polskiej ziemi. Po Mszy 
św. odbyła się procesja wokół placu. Przez 
całe przedpołudnie kilkunastu jezuitów 
wytrwale spowiadało w bazylice i w kruż-
gankach. Dopełnieniem uroczystości był 
wieczorny koncert Chóru Politechniki 
Świętokrzyskiej w świętolipskiej bazylice.

U stóp Świętolipskiej Matki
- 13 -



Bóg i człowiek posługują się ikoną 
jako niezwykłym i tajemniczym pretek-
stem do tego, aby stać się sobie bardziej 
bliskimi. By tak się jednak stało w pi-
saniu ikon dusza człowieka potrzebuje 
czasu i przestrzeni. Tylko wtedy, kiedy 
jest ta łaska, może zaistnieć stopnio-
we otwieranie się na to, by sam Bóg 
malował w nas piękno jakiego jeszcze  
w sobie nie odkryliśmy. Odkrywanie 
tego piękna jest dla piszącego ikony źró-
dłem prawdziwego szczęścia. 

Już po raz drugi gościliśmy w Świętej 
Lipce uczestników ikonograficznej sesji 
formacyjnej, na którą składały się wy-
kłady o. Aleksandra Jacyniaka SJ o ikonie  
i modlitwie psalmami oraz warsztaty 
pisania ikon prowadzone przez Elżbie-
tę Jackowską-Kurek. Mamy nadzieję, że 
proponowane przez nas przyszłorocz-
ne warsztaty pisania ikon oraz wykłady  
o. Aleksandra Jacyniaka SJ jak też więzi, 
które się zawiążą w warsztatowo-wykła-
dowej grupie oraz klasztorna przestrzeń 
wraz z posługą kapłana, będą, tak jak do-
tychczas, pomocą w przeżywaniu własne-
go powołania. A oto świadectwo jednej  
z uczestniczek tegorocznych warsztatów:    

W dniach 17-28. 08. 2016 r. uczest-
niczyłam w warsztatach pisania ikon  
w Świętej Lipce. Był to bardzo owocny  
i piękny czas. Podczas nich Bóg pokazał 
mi, że można Go wielbić nie tylko cichą, 
głęboką modlitwą, nie tylko poprzez 
Mszę św., ale także poprzez sztukę, zgłę-
bianie Jego oblicza.

Takie warsztaty były moim pragnie-
niem od kilku lat, ale tak jakoś wszystko 
się układało, że na mej drodze stawały 

inne ważne zadania, przyjęcie dziecka 
do rodziny zastępczej, praca zawodowa, 
to znów choroba. I wreszcie udało mi się 
zrealizować me głębokie pragnienie. Je-
chałam do Świętej Lipki z drżeniem ser-
ca, do miejsca, gdzie jako dziecko często 
bywałam z rodzicami, by pokłonić się 
naszej Mateczce. Matka Boża czekała na 
mnie. Przeżyłam głębokie wzruszenie, 
przypomniałam sobie ten dobry czas 
dzieciństwa, kiedy żyli jeszcze rodzice. 
Na warsztatach spotkałam przeuro-
czych, wspaniałych ludzi. Stanowiliśmy 
dobrą ekipę do wspólnego przeżywania 
wiedzy na temat ikon. Każdy z nas był 
inny, w innym wieku, z innej części Polski,  
z innymi doświadczeniami życiowymi, 
pracujący w różnych zawodach, ale po-
łączyła nas CISZA i PIĘKNO ZAKLĘTE W 
IKONIE. Przeżywaliśmy piękny czas wpa-
trywania się w oblicze naszego Pana  
i Matki Najświętszej podczas osobistych 
modlitw przed wizerunkami. I z pewno-
ścią każdy z nas usłyszał w tej ciszy coś 
tylko dla siebie, coś co odmienia ludzkie 
serce, co pozwala oczom patrzeć dalej  
i widzieć głębiej.

To był wspaniały czas wspólnego two-
rzenia razem z panią Elżbietą Jackowską 
-Kurek, naszą przewodniczką po świe-
cie ikony. Pod jej czujnym okiem uczy-
liśmy się pisania ikon. Co ważne, każdy  
z uczestników był prowadzony indywi-
dualnie na swoim etapie drogi i w swoim 
rytmie. I był to czas otwarcia na wiedzę, 
którą przekazywał nam o. Aleksander 
Jacyniak, przybliżając historię ikony, 
znaczenie symboliki w niej zawartej, 
ale też prowadząc nas do świątyni pra-

Twoje życie staje się lepsze tylko wtedy, 
kiedy Ty stajesz się lepszy
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wosławnej, protestanckiej i greckoka-
tolickiej w tym regionie, abyśmy mogli 
być pełniej w bliskości Świętego Oblicza  
u stóp Świętolipskiej Pani, Matki Jedno-
ści Chrześcijan.

Jezus dwa tysiące lat temu przelał 
na krzyżu swoją świętą krew nie po to, 
abym była smutna, aby moje życie było 
marne. Jezus umarł na krzyżu, abym ja 
była wolna, abym mogła swoim słabo-
ściom, swoim zniewoleniom, swoim 
problemom powiedzieć odejdźcie – BO 
JA JESTEM WOLNA W JEZUSIE CHRYSTU-
SIE. Jezus wie, że tylko człowiek wolny 
może poczuć prawdziwe szczęście, tylko 
człowiek wolny pokocha siebie, przyj-
mie z radością swoje życie, znajdzie jego 
sens. Ja Iwona sens swego życia znala-
złam, gdy spotkałam Jezusa, gdy do-
świadczyłam, że Jezus jest osobą, że jest 
przy mnie i kocha mnie. Jezus wie, że 
nie ludzkie cierpienie, nie fizyczny ból, 
nie brak pieniędzy czy innych dóbr tego 
świata jest największym bólem człowie-
ka. Jezus poniósł tę ofiarę, bo pragnie, 
abym miała życie obfite, abym się rado-
wała, abym śpiewała Mu chwałę, abym 
tańczyła przed Nim tańce uwielbienia, 
abym wielbiła Go w Jego obliczu. I ja 
chcę swemu Panu powiedzieć, że wycią-
gam do Niego swe ręce w geście uwiel-
bienia Go, ale też w geście tęsknoty za 
Nim, w geście przytulania się do Niego, 
bo wiem, że gdy tak mocno do Niego 
przylgnę, gdy przytulę się do Niego całą 
sobą, gdy zatopię się w Jego obliczu, 
gdy zapragnę być jedno z moim Panem  
i Zbawicielem, jestem w stanie przejść 
suchą stopą wszystkie brudne kałuże 
tego świata. Jezus przyszedł do moje-
go życia właśnie poprzez ciszę, podczas 
nocnej adoracji. Przyszedł chociaż ja nie 

umiałam Mu nic powiedzieć, nie potra-
fiłam nawet wtedy nic poczuć. Siedzia-
łam w kącie i wpatrywałam się w Prze-
najświętszy Sakrament. On przyszedł  
w tej ciszy i poruszył moje serce.

Mój sens – Jezus Chrystus i mój sposób 
na bycie blisko Niego - to właśnie ikona, 
to wpatrywanie się. Ale też pragnienie 
oddania siebie Duchowi Świętemu, aby 
dokonał się cud stworzenia oblicza. Kie-
dy przychodzi taki czas, że usta milczą, 
bo nie znajdują słów, głowa jest pusta,  
a serce połamane, mogę się bez koń-
ca wpatrywać w oblicze mego Pana 
umieszczone na małej drewnianej de-
seczce. Mogę wziąć pędzel do reki, od-
dając swoje ręce i oczy Duchowi Święte-
mu i wyrazić to, czego nie umiem teraz 
powiedzieć.

I tu właśnie znalazłam sedno sensu 
tych warsztatów. One pokazały mi, że 
można tworzyć na chwałę Pana. Czło-
wiek został stworzony przez Boga do 
radości, do życia w obfitości, do szczę-
ścia, do tworzenia, do budowania. Gdy-
by Bóg nie chciał naszego szczęścia, nie 
dokonałby tej wielkiej ofiary na krzyżu.

Iwona
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Klewno (do 1945 r. Klawsdorf) to 
najstarsza wieś w okolicach Reszla, za-
łożona przez biskupów warmińskich 
21.10.1336 r. przy już istniejącej drew-
nianio-ziemnej strażnicy na skraju pusz-
czy. Wieś liczyła 60 włók, czyli tyle, ile 
zazwyczaj otrzymywały na swe uposa-
żenie wsie kościelne. Jej zasadźcami byli 
dwaj Prusowie: Clausio i Susit, którym 
dano 6 włók sołtysich zwolnionych od 
podatku na okres 10 lat. Od imienia tego 
pierwszego pochodziła stara nazwa wsi.

Oto treść przywileju lokacyjnego Klew-
na: „Do wiadomości wszystkim, którzy ten 
dokument widzieć będą: My, proboszcz 
katedry Johannes i wójt krajowy Heinrich 
von Luter jako przedstawiciel książęcego 
biskupstwa warmińskiego i za zgodą ka-
pituły katedralnej założyliśmy wieś z 60 
włókami (tj. 1007,76 ha – przyp. TK) w po-

bliżu zamku Reszel, na polu co się nazywa  
w języku pruskim Lauchogede, w języku 
niemieckim Esseweilt. Założenie wsi jak  
i urząd sołecki przekazaliśmy zasługującym 
na szacunek mężom Clausio i Susit i ich 
spadkobiercom” (… – Tu następują szcze-
góły lokacji na prawie chełmińskim…).

„Na potwierdzenie tych wszystkich 
zarządzeń zawieszamy do tego aktu pie-
częcie, aż do przybycia biskupa. Świad-
kami są Ernst, wójt krajowy kapituły ka-
tedralnej, Iwan, syn Belausa. Podpisano 
w roku 1336 w dniu przed świętem je-
denastu tysięcy dziewic (21 październi-
ka) w zamku Resil”.

Te korzystne warunki docenili Pru-
sowie i nim minęło pół roku przybyła 
wystarczająca liczba osadników, żeby te 
60 włók na nich podzielić. Zimą wyrąby-
wali las. Na wiosnę rozpoczęli budowę 

Z liczącej 680 lat historii Klewna

Z okazji ingresu Księdza Arcybiskupa do 
bazyliki konkatedralnej w Olsztynie, który 
odbył się w sobotę 15.10.2016r. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 
skierował do niego list, w którym wspo-
mniał m. in. o Świętej Lipce i krajobrazach 
tak typowych dla naszej małej Ojczyzny. Oto 
fragmenty tego listu: 

„(…) Obejmuje Ksiądz Arcybiskup archi-
diecezję, której bogata historia jest ściśle 
związana z najnowszymi dziejami Ziemi 
Warmińskiej i całej Rzeczypospolitej. Tuż 
po wojnie na tych terenach Kościół pol-
ski budował podwaliny wspólnoty wier-
nych. W zmienionej rzeczywistości po-
litycznej, mimo szykan ze strony władzy 
komunistycznej, odbudowywano zniszczo-
ne kościoły, powiększano liczbę dekanatów  

i parafii. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
udało się zachować niepowtarzalny wymiar 
duchowy tego regionu. Warmia to Obraz 
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, sanktuaria 
maryjne w Świętej Lipce i Stoczku Klasztor-
nym, liczne kościoły, kapliczki, krzyże przy-
drożne. To gorliwa wiara i przywiązanie do 
wartości. Nie bez powodu Ojciec Święty Jan 
Paweł II przypominał piękne określenie tej 
ziemi – Święta Warmia. Jestem przekonany, 
że objęcie przez Księdza Arcybiskupa Archi-
diecezji Warmińskiej oznacza kontynuację 
dziedzictwa szacownych poprzedników, 
których wkładu w rozwój Kościoła warmiń-
skiego nie sposób przecenić (…)”.

Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

LIST PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ  
DO KS. ABPA JÓZEFA GÓRZYŃSKIEGO Z OKAZJI INGRESU
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swych domostw. Wieś usytuowała się  
w pobliżu jeziora. Układ założonej wsi 
stanowił typ owalnicy. W środku wsi 
było długie rozległe błonie, na którym 
zbudowano karczmę, kuźnię i chatę pa-
sterską. Później doszło jeszcze kilka do-
mów chałupników. Wykopany też został 
staw dla wspólnego użytku do pojenia 
bydła. Po obu stronach tego pastwi-
ska/błonia biegły ulice. Po zewnętrz-
nych ich stronach zbudowano zagrody.  
W północno-wschodnim narożniku wsi 
w kierunku na Jutrkowo (niem. Junker-
ken, obecnie wieś nie istnieje) połączyły 
się obie ulice, na południowo-wschod-
nim krańcu wsi ulice się rozchodziły. 
Jedna prowadziła do jeziora, druga do 
Reszla. Przy wylotach wioski ulice wień-
czyły bramy z żywopłotów. Poza wsią 
nie było żadnej zabudowy. Wszyscy rol-
nicy mieszkali wewnątrz wioski. Każda 
zagroda była ogrodzona. Zagrody gra-
niczyły bezpośrednio ze sobą. Od stro-
ny pola płoty były szczególnie wysokie,  
a cała wieś była ogrodzona wysokim 
płotem z żerdzi. Było to konieczne, gdyż  
w pobliskich lasach żyły różne drapieżni-
ki. Obowiązkiem sołtysa było szczegól-
nie pilnowanie, żeby w tym płocie nie 
było żadnej luki, a w razie potrzeby są-
siedzi nawzajem sobie pomagali ten płot 
zreperować. Tak mogła wyglądać wieś  
u początków jej istnienia.

Jeden odpis dokumentu lokacyjne-
go w języku łacińskim znajdował się  
w archiwum biskupim we Fromborku. 
Zapewne na podstawie tego aktu moż-
na było wystawiać nowe dokumenty, 
bo pierwszy zaginął. Na prośbę sołtysa 
biskupi kancelista odszukał starą księgę 
przywilejów i wystawił nowy akt zało-
żenia wsi, który ks. biskup Nikolaus von 

Tüngen w dniu Trzech Króli, 6.01.1473 r. 
zatwierdził swą pieczęcią. 

Sytuacja z dokumentem powtórzyła 
się w okresie wojny z lat 1519–1521.  
Z aktu założenia wsi z 11.11.1528 r. wy-
nikało, że „na tych 60 włókach mieszka-
li: 1 sołtys, 14 chłopów, 8 chałupników  
i 6 najemnych robotników rolnych. Licz-
ba mieszkańców wynosiła 187. Nato-
miast inwentarz żywy przedstawiał się 
następująco: 152 konie, 22 źrebaki, 72 
woły, 74 krowy, 29 jałówek, 175 owiec, 
44 świnie. Po zajęciu wsi przez króla 
pruskiego w wyniku pierwszego rozbio-
ru Polski  kronikarz zanotował, że powoli 
i z ociąganiem się podawali chłopi ilość 
swoich włók, zwierząt i koni. Urzędnik 
musiał ciągle powtarzać pytania. Chęt-
niej odpowiadali na pytania ile podat-
ków i obowiązków na nich ciąży. To szło 
całkiem gładko. Sołtys był zwolniony 
od podatku z jego sześciu włók. Jednak 
za te siedem włók, które sobie doku-
pił, musiał tak samo płacić podatek jak 
chłopi. W razie wojny był zobowiązany 
do służby konnej. W zamian za to nało-
żono mu obowiązek zapłaty pieniężnej 
w wysokości 18 guldenów. Podatki od 
włóki chłopom wzrosły. Z każdej włó-
ki musieli rocznie płacić 21 guldenów,  
2 korce owsa, 1 gęś, 2 kury, 1 mendel jaj.

Obowiązkiem sołtysa było dopilno-
wanie, by dokładnie na św. Marcina  
i św. Jana zostało wszystko dostarczo-
ne do zamku w Reszlu. Część podatków  
w naturze zabierał burggraf na potrze-
by własne i jego urzędników. Pozosta-
łość odsyłał do zamku w Lidzbarku. 
Następnie z każdej włóki mieli chłopi 
stawić się do szarwarku (nieodpłatna 
praca przy orce i żniwach) na folwarku 
w Ramtach przez 10 dni w roku z po-
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czwórnym zaprzęgiem i 20 dni z jed-
nym robotnikiem. Chałupnicy, którzy 
posiadali dom i ogród, mieli również 
obowiązek przez 8 dni w roku stanąć do 
szarwarku, a ci co posiadali tylko dom 
mieli 5 dni szarwarku. Zagrodnicy byli 
zobowiązani także dostarczać określone 
ilości przędzy. Dochodził do tego poda-
tek pieniężny, będący odpowiednikiem 
dzisiejszych podatków państwowych. 
Do tego dochodziła jeszcze dziesięcina 
z każdej włóki, którą musieli oddać ar-
chiprezbiterowi w Reszlu. Rzeczoznaw-
ca rolny i naczelny urzędnik chodził  
w towarzystwie kilku chłopów od zagro-
dy do zagrody i wykonał dokładny spis in-
wentarza, zasiewów, zebranych plonów  
i wystawił następujące orzeczenie sy-
tuacji gospodarczej wsi: „Pola orne są 
miejscami gliniaste, w większości słaba 
ziemia i piaski. Niwy i pola we wsi są 
podzielone na trzy części. Na każdym 
areale są nieregularnie przemieszane 
pola orne i łąki, w miejscach wilgotnych 
rosną wszędzie olchy i brzozy. Jest ko-
nieczna potrzeba wykopania rowów, by 
woda mogła odpłynąć z łąk, by je osu-
szyć i by można było kopać więcej  tor-
fu”. Kiedy sołtys otrzymał nowe pismo  
o podatkach, okazało się, że będą one 
prawie dwa razy większe od poprzed-
nich, czyli za panowania polskich bisku-
pów. Teraz dopiero zrozumieli stare przy-
słowie „Lepiej jest żyć pod krzywą laską”. 
Krzywa laska oznacza pastorał biskupi.

Według danych z 1785 r. wieś królew-
ska Klewno liczyła 35 domów. W 1820 r. 
istniały w niej 44 chałupy, w których za-
mieszkiwały 274 osoby. Później liczba 
mieszkańców rosła: w 1848 r. – 521,  
w 1933 r. – 842. W 1935 r. w miejscowej 
szkole było 118 uczniów. Ostatni przed 

wybuchem II wojny światowej spis po-
wszechny z 7.05.1939 r. wykazał 895 
mieszkańców.

W połowie XIX w. przeprowadzono 
we wsi trwającą kilkanaście lat separację 
i komasację gruntów, w tym likwidację 
trójpolówki. Pierwszy termin dotyczący 
separacji ziemi w Klewnie wyznaczono 
na 6.09.1831 r. Poza komisarzem komisji 
generalnej przybyli prawie wszyscy chło-
pi i chałupnicy. Najpierw została prze-
prowadzona dokładna inwentaryzacja, 
z której dowiadujemy się, że w Klew-
nie było 31 posiadaczy ziemi: sołtys z 6 
włókami, 1 chłop  z 4 włókami, 6 chło-
pów z 3 włókami,  ośmiu z 2 włókami, 
jeden z 1 ½  włóki,  dziesięciu z 1 włóką  
i 3 chłopów z ½ włóki.

Dla porównania w 1772 r. – poza soł-
tysem – było tylko 14 chłopów. Być może 
nastąpił wielki podział areałów, tak że  
w 1831r. podwoiła się liczba chłopów; 
nastąpiło rozdrobnienie. W latach 
1836-37 zostały ponownie dokładnie 
wymierzone granice pól, a w 1837 r. 
przeprowadzona przez rzeczoznaw-
ców ocena wartości roli, co zapewne 
przekonało chłopów do korzyści płyną- 
cych z separacji. Dwa lata później 
15.10.1839 r., podpisano stosowny do-
kument w Rastenburgu przed Królew-
ską Specjalną Komisję Separacji. Urząd 
ten opracował i wyciągnął wnioski ze 
wszystkich pertraktacji i dokonanych po-
miarów. Ujęto to wszystko w reces, który 
został chłopom powoli przeczytany i wy-
tłumaczony. Podpisać swoim imieniem 
mogło tylko osiem osób, reszta musiała 
się zadowolić tym, że postawili trzy krzy-
żyki, które zostały uwierzytelnione przez 
pisarza. Reces został potwierdzony przez 
władze w Królewcu 9.10.1840 r. W ten 
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sposób zaczęły powstawać nowe siedli-
ska, a nawet odrębne miejscowości, np. 
z ziemi sołtysa Poschmanna powstała 
dzisiejsza miejscowość Mojkowo/Anno-
wo. Sołtys Poschmann, który ten pro-
ces rozpoczął, nie doczekał finału, bo 
umarł w 1840 r. Z jego terenu powstał 
mały majątek z dworem, który poprzez 
dokupienie przez jego następców znacz-
nie się powiększył. Przez wiele lat był  
w posiadaniu rodziny Schulz i został na-
zwany imieniem żony pierwszego soł-
tysa Annahof, czyli gospodarstwo Anny 
(obecnie Annowo/Mojkowo) i został 
9.06.1863 r.  zatwierdzony przez władze 
w Królewcu.

Jednocześnie został też podzielony te-
ren leśny, położony na wschód od Klew-
na, pomiędzy Pieckowem a Filipówką. 
Reces nosił datę 26.08.1843 r. Dziesięć lat 
później 21.05.1853 r. zostały też zatwier-
dzone przypadające chłopom części lasu 
czynszowego między leśnictwem a Siem-
kami. Z biegiem czasu został on wycięty. 
Parcele, które chłopom zostały przydzie-
lone, nie były wiele warte. Poza tym leża-

ły one daleko od ich zagród. Dlatego też 
chłopi sprzedawali je nowym osiedleń-
com, którzy zakładali tam własne zagro-
dy. Tak powstała wzdłuż linii kolejowej  
i fabryki kamienia wapienno-piaskowe-
go kolonia Klewno. Stoi tam samotnie 
jedyny świadek z czasów, kiedy przed 
680. laty założona została wieś. Jest to 
kamień graniczny,  który oddzielał ob-
szar książęcego biskupstwa warmiń-
skiego od obszaru państwa zakonnego. 
Z lewej strony widnieje pastorał – sym-
bolizujący teren Warmii, z prawej stro-
ny krzyż symbolizujący teren należący 
do Zakonu Krzyżackiego. Wieś, pomimo 
że położona nieco na uboczu, znajdo-
wała się przy starym trakcie wiodącym  
z Reszla w stronę dawnej granicy Warmii. 
Trakt ten kończył się jednak w Klewnie, 
gdyż nie było tu przejścia granicznego.

Opracował Tadeusz Korowaj 
na podstawie książki Erwina  

Poschmanna „Der Kreis Rössel.  
Ein ostpreussisches Heimatbuch“,  

Kaltenkirchen/Holstein 1977.
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Ważniejsze sprawy w obecnym czasie
         4 IX Dożynki parafialne podczas Mszy św. o 11.00 i procesja eucharystyczna
       16 IX Msza św. ku czci św. Andrzeja Boboli w kaplicy w Pilcu o 19.00
  25–30 IX Misje parafialne prowadzone przez ojców redemptorystów
30 IX–1 X Metropolitalny Kongres Odnowy w Duchu Świętym
          2 X Procesja eucharystyczna po Mszy św. o 11.00
     7–16 X Pielgrzymka do Włoch w ramach Roku Miłosierdzia
          1 XI  Uroczystość Wszystkich Świętych. Procesja i nabożeństwo na cmentarzu po 
  Mszy św. o 11.00
      1-8 XI Możliwość zyskania odpustu zupełnego za zmarłych
         2 XI Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
       27 XI Pierwsza niedziela Adwentu
      18 XII Jasełka i paczki dla dzieci z parafii świętolipskiej po Mszy św. o 14.00
25–26 XII Święta Bożego Narodzenia

Informacje bieżące

Msze święte w Sanktuarium:
Niedziele i święta:  7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00

Dni powszednie do końca września: 7.00, 9.50, 12.00, 18.00
Dni powszednie od początku października: 7.00, 17.00

Nabożeństwa w Sanktuarium:
Nowenna do Matki Bożej Świętolipskiej: środa, do końca września g. 17.45, od listopada g. 16.45

Różaniec (październik): g. 16.30

Kancelaria parafialna
sobota g. 9.30–15.00; tel.: 89/755 35 12

Msze święte niedzielne w kaplicach filialnych:
Siemki: 9.15; Lembruk: 10.45; Pilec: 12.00

Prezentacje organów świętolipskich:
Jeśli obecne są grupy turystyczno-pielgrzymkowe:

Do końca września w niedziele: 10.00, 12.30, 13.30, 15.30 i 16.30
w dni powszednie: 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 i 17.30

W październiku w niedziele: 10.00, 12.30, 13.30 i 15.00
w dni powszednie: 10.00, 12.00 i 14.00

Od początku listopada: w soboty o 10.00 i 14.00; w niedziele o 10.00, 12.00 i 15.00;
w pozostałe dni po uprzednim uzgodnieniu, tel. 512 730 375.

W soboty po południu prezentacje mogą być odwołane, jeśli w bazylice ma miejsce ślub.

Święta Lipka 29, 11-440 Reszel
www.swlipka.org.pl   e-mail: sanktuarium@swlipka.org.pl

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


