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W niedzielę 12 września 2021 r. spełniły 
się marzenia kilku pokoleń Polaków. W 120. 
rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci do 
chwały ołtarzy został wyniesiony Stefan Wy-
szyński, arcybiskup metropolita gnieźnieński 
i warszawski, prymas Polski, zwany „Pryma-
sem Tysiąclecia”, „Niezłomnym Prymasem 
Tysiąclecia” oraz „Niekoronowanym Królem 
Polski”. Literatura często stawia go za wzór 
pasterza, kapłana i społecznika. Dużo pisze 
się o jego dzieciństwie spędzonym na po-
graniczu Mazowsza i Podlasia, pieczy dusz-
pasterskiej nad robotnikami przemysłowego 
Włocławka, posłudze kapelana Powstania 
Warszawskiego w Puszczy Kampinoskiej, 
wreszcie o 32 latach wyjątkowego prymaso-
stwa, podczas których przyszło mu walczyć 
o ocalenie chrześcijańskiej duszy narodu 
polskiego w starciu z bezbożnym komuni-
zmem. Powyższe zagadnienia z pewnością 
jeszcze długo będą zajmowały historyków, 
socjologów i teologów. W gąszczu tematów 
dotyczących życia i posługi prymasa przypo-
mnijmy epizody związane z jego obecnością 
w sanktuarium świętolipskim.

Obowiązki Stefana Wyszyńskiego jako 
arcybiskupa dwóch diecezji i prymasa Pol-
ski wiązały go przede wszystkim z Warszawą  
i Gnieznem, co nie oznacza, że nie intereso-
wało go życie Kościoła w pozostałych czę-
ściach Polski. Bynajmniej, prymas patrzył 
daleko, gdyż jako pasterz odpowiedzialny 
za wielkie programy duszpasterskie, takie 
jak Śluby Jasnogórskie, Wielka Nowenna 
połączona z peregrynacją kopii cudownego 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, tysiąc-
leciem chrztu Polski oraz ABC Społecznej 
Krucjaty Miłości, starał się ogarnąć swym 
pasterskim spojrzeniem cały kraj. Trudno się 
zatem dziwić, że jego uwadze nie umknęły 
także Warmia i Mazury, których ludność od 
wieków wyrażała przywiązanie do katolicy-
zmu. Zwłaszcza ziemię warmińską prymas 

traktował jako teren zawsze wierny Kościo-
łowi katolickiemu – teren, który dał Kościo-
łowi mądrych, światłych i świątobliwych 
ludzi, jak np. Mikołaj Kopernik – kanonik 
warmińskiej kapituły katedralnej we From-
borku, wybitny astronom, czy kard. Stani-
sław Hozjusz – ojciec Soboru Trydenckiego, 
współodnowiciel katolickiego życia religij-
nego w Europie w czasach kontrreformacji. 
O bardzo osobistym stosunku prymasa do 
ziemi warmińskiej świadczy używane przez 
niego określenie „Święta Warmia”, będące 
swoistą syntezą 1000-letnich dziejów chrze-
ścijaństwa na tym terenie. Na bardzo oso-
bisty stosunek prymasa do Warmii z pew-
nością wpłynął także fakt, że właśnie tutaj 
znalazło się drugie miejsce jego internowa-
nia, czyli klasztor pobernardyński w Stoczku 
koło Lidzbarka Warmińskiego, gdzie prymas 
spędził rok (1953/1954) i gdzie złożył osobi-
sty akt oddania się Matce Bożej, który wy-
znaczył maryjny szlak jego posługi pryma-
sowskiej.

W nurcie nabożeństwa, jakim Prymas 
Tysiąclecia pałał do Matki Bożej, nie mogło 
zabraknąć odniesienia do Świętej Lipki, któ-
rą traktował jako szaniec wiary i niezbywal-
ny dowód na trwanie ludu warmińskiego  
i mazurskiego przy Matce Bożej pośród 
rozmaitych przeciwności. Historiografia 
utrwaliła przynajmniej dwa pobyty prymasa  
w sanktuarium na pograniczu Warmii i Ma-
zur. Pierwszy raz zatrzymał się tutaj 30 sierp-
nia 1950 r. w drodze powrotnej z Olsztyna, 
gdzie odbywał wizytację kanoniczną oraz 
uczestniczył w inauguracji kursu duszpaster-
skiego dla kapłanów diecezji warmińskiej.  
W Świętej Lipce nawiedził kościół, modlił 
się w ciszy przed cudownym obrazem Mat-
ki Bożej z Dzieciątkiem oraz zjadł kolację  
w gronie ojców i braci jezuitów. Wizyta nie-
codziennego gościa była dla gospodarzy tego 
miejsca dużym przeżyciem, a jeden z nich

ŚWIĘTA LIPKA W ŻYCIU I  POSŁUDZE
BŁ.  PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
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odnotował ją w kronice domu zakonne-
go:„Miły dzień dla Świętej Lipki – odwiedziny 
J[ego] E[kscelencji] Ks. Prymasa dr. Stefana 
Wyszyńskiego, który przyjechał z J[ego] E[ks-
celencją] ks. administratorem Benschem, 
ks. infułatem Machayem i kilkoma księżmi. 
Przyjechać mieli o godz. 3.00, ale ks. pro-
boszcz Radziwon w Kętrzynie, pomimo zaka-
zu ks. administratora, zapowiedział przyjazd 
Ks. Prymasa i kazał dzwonić; toż samo zrobił 
(pewnie dla konkurencji) ks. Szabunia w ko-
ściele św. Jerzego – i tak zamiast zjeść spokoj-

nie obiad, jak było zapowiedziane i za dnia 
przyjechać do Świętej Lipki, zmuszony był 
Ks. Prymas przemawiać w dwóch kościołach 
i opóźnić o dwie godziny przeszło przyjazd 
do nas. Tu się odbyło wszystko według pro-
gramu wprzód ustalonego. Goście zwiedzili 
kościół i byli na kolacji, wśród której wzniósł 
toast o. superior [Jacek Bela], a krótko, ale 
serdecznie odpowiedział Ks. Prymas, który 
też zamieścił w książce pamiątkowej dłuższy 
ustęp. Nastrój był bardzo miły, tylko jeździła 
raz po raz jakaś limuzyna między trzecią, a 
piątą godziną, jakieś podejrzane indywidua 
wcisnęły się do kościoła i starały się być jak 
najbliżej Ks. Prymasa”. Poniżej zamieszcza-
my treść wpisu prymasa do świętolipskiej 
księgi pamiątkowej: „Modlitwom przed ob-
razem Matki Najświętszej polecam Archidie-
cezję Gnieźnieńską i Warszawską, Ducho-
wieństwo, Wiernych i siebie. Ojczyznę naszą 
świętą, by pozostała wierna Chrystusowi,  
w szukaniu nowych dróg, miejcie nieustan-
nie w pamięci. Pielgrzymom i Opiekunom 
świętego miejsca z serca błogosławię. Świę-
ta Lipka, 30 VIII 1950. + Stefan Wyszyński 
Abp Prymas Polski”.

„Podejrzanymi indywiduami”, o których 
wspomina kronikarz, byli oczywiście funk-
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cjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, ubrani 
w ciemne płaszcze i poruszający się czarnymi 
samochodami. Pracownicy bezpieki podąża-
li za prymasem krok w krok, robili zdjęcia z 
ukrycia i sporządzali notatki, mające posłu-
żyć do jego inwigilacji i osaczania. Rok 1950 
przyniósł bowiem tylko pozorny spokój w na-
piętych relacjach państwo-Kościół, a rządzą-
cy szybko zaczęli łamać zasady porozumie-
nia, zawartego między przedstawicielami 
władz Rzeczypospolitej Polskiej a Kościołem 
katolickim 14 kwietnia 1950. Czarę goryczy 
przelał dekret rządu o obsadzie stanowisk 
kościelnych (z 9 lutego 1953), na mocy któ-
rego komuniści uzależnili od siebie każdą 
nominację na urzędy biskupie, dziekańskie 
czy proboszczowskie. Na ten akt jawnego 
terroru biskupi odpowiedzieli 8 maja memo-
riałem, w którym znalazło się pamiętne sfor-
mułowanie: Non possumus (Nie możemy!). 
Od tamtej pory komuniści poszukiwali do-
godnej okazji, by pozbyć się prymasa. Aresz-
towanie prymasa i wywiezienie go na północ 
Polski miało miejsce 25 września 1953 roku.

W pierwotnych planach komunistów 
miejscem odosobnienia hierarchy miał być 
dom zakonny jezuitów w Świętej Lipce, lecz 
szybko porzucono ten pomysł, gdyż ukrycie 
prymasa w sanktuarium cieszącym się dużą 
popularnością wśród 
pielgrzymów było po 
prostu niemożliwe. 
Wybrano zatem od-
ludny klasztor pober-
nardyński w Stoczku 
k. Lidzbarka Warmiń-
skiego, gdzie prymas 
spędził okrągły rok. 
Mieszkał w spartań-
skich warunkach, któ-
re miały złamać go 
psychicznie i skłonić 
do uległości. W rze-
czywistości jednak 
przymusowy pobyt 
na ziemi warmińskiej 

okazał się dla niego czasem błogosławionym. 
Właśnie tutaj prymas odniósł moralne zwy-
cięstwo, które polegało na tym, że pozostał 
wolny w warunkach zewnętrznego zniewo-
lenia. Oprawcy zniewolili go tylko fizycznie, 
lecz nie zniszczyli jego silnej wiary. W Stocz-
ku dokonał aktu osobistego zawierzenia się 
Matce Bożej (8 grudnia 1953), co miało klu-
czowe znaczenie dla jego późniejszych pro-
gramów duszpasterskich dla Kościoła w Pol-
sce, które oparł o pogłębione nabożeństwo 
do Najświętszej Maryi Panny.

Kolejną wizytę w sanktuarium świętolip-
skim prymas złożył 11 sierpnia 1968 r. Tym 
razem była to wizyta oficjalna, połączona 
z koronacją cudownego obrazu Matki Bo-
żej Świętolipskiej. Do Świętej Lipki przybyli 
także kard. Karol Wojtyła, biskup warmiński 
Józef Drzazga, duchowieństwo oraz kilka-
dziesiąt tysięcy wiernych. Prymas Polski po-
jawił się w sanktuarium o godz. 9.30. Przed 
kościołem został powitany przez o. Wła-
dysława Janczaka, przełożonego Prowincji 
Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa 
Jezusowego. Po krótkiej modlitwie w ko-
ściele wyruszył w orszaku procesyjnym do 
ołtarza polowego, na którym był już umiesz-
czony wizerunek Matki Bożej. Tam został 
przywitany przez delegację dzieci, młodzie-
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ży, ojców i matek. Następnie poświęcił koro-
ny, które przy dźwięku fanfar i śpiewie Wi-
taj, Królowo uroczyście nałożył na skronie 
Jezusa i Maryi. O godz. 11.00 uczestniczył  
w sumie pontyfikalnej pod przewodnictwem 
kard. Wojtyły i wygłosił kazanie, w którym 
dał piękną syntezę znaczenia Świętej Lipki 
dla trwałości katolicyzmu na ziemiach pół-
nocnych Polski: „Oto w tym miejscu, przez 
pięć wieków jesteśmy świadkami przedziw-
nego trwania Matki Boga Człowieka i Matki 
Kościoła, oraz trwania przy Niej ludu Boże-
go, który dał dowody, że pomimo przeszkód 
jest silny w wierze. Przez wieki, które minę-
ły, ziemia ta była miejscem różnych zma-

gań i walk o zachowanie 
wierności Bogu i Kościo-
łowi rzymskokatolickiemu. 
Dochowano wiary. Przy-
świecała bowiem Matka, 
która użyczyła oblicza swego  
z bazyliki rzymskiej. Salus 
populi Romani – „Zbawie-
nie ludu rzymskiego”, stało 
się na tej ziemi – Zbawie-
niem ludu polskiego.

Chociaż przez mo-
ment trzeba wspomnieć, 
że przez tę ziemię, nie 
oszczędzając i Świętej Lip-
ki, przeszły bolesne zma-
gania wielkiej rewolucji 
religijnej protestantyzmu. 
Rzecz znamienna, że za-
cietrzewienie ludzi, odbie-
gających od wiary świę-
tej, wyraziło się przede 
wszystkim w walce ze czcią 
Matki Najświętszej. Usi-
łowano wymazać Jej imię  
z ziemi żyjących – na War-
mii. A jednak, pomimo po-
tężnych sił i nieludzkich po 
prostu planów, pomimo 
straszliwej zasady: Cuius 
regio, eius religio – „Kto 
ma władzę, ten dyktuje 

wiarę”, wszystko to zawiodło (…).
W tym samym czasie, gdy w imię niego-

dziwej zasady usiłowano oderwać od Ko-
ścioła rzymskokatolickiego lud Świętej War-
mii i Mazur, Święta Lipka budziła sumienie 
naszych praojców. Podążają tu pielgrzymki 
z całej Warmii i Mazur (…). Idą Polacy, Li-
twini i Rusini. Mnóstwo ludzi z dalekich, 
różnojęzycznych krajów przychodzi tutaj, 
aby umacniać swoje sumienie i zachęcić się 
wzajemnie do zachowania wierności Bogu  
i Kościołowi rzymskokatolickiemu”.

Edgar Sukiennik
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Pandemia wymusiła w różnych zakresach 
i wymiarach poważne ograniczenie lub nawet 
niemożność realizacji pewnych form aktywno-
ści, działań, zaangażowań, podróży, spotkań, 
itp. itd. Pojawiło się w związku z tym u wielu 
ludzi znacznie więcej czasu, który starają się 
zagospodarowywać w wieloraki sposób. Dla 
przynajmniej niektórych stworzyło to okazję 
do pisania lub bardziej dynamicznego pisania 
i redagowania tekstów, na co nie mieliby tyle 
czasu, gdyby byli pochłonięci sprawami, które 
absorbowały ich przed pandemią. W ten spo-
sób w 2021 r. ukazały się aż trzy publikacje 
naukowe dotyczące Świętej Lipki. Najpierw 
pojawiła się licząca 471 stron „Święta Lipka 
– perła na pograniczu ziem, kultur i wyznań 
– część II”, zawierająca materiały z ostatniego 
sympozjum poświęconego Świętej Lipce i naj-
istotniejsze teksty dotyczące różnych wyda-
rzeń zaistniałych w jubileuszowym dla Świę-
tej Lipki roku 2018. Drugą stała się wydana  

w formie półalbumowej, oparta na rzetelnych 
materiałach źródłowych, o czym świadczy 
aż 987 przypisów, książka Edgara Sukienni-
ka „Postacie Sanktuarium Świętolipskiego  
w ciągu wieków”, ukazująca na 231 stronach 
formatu A4 sto postaci, które współtworzyły 
i współtworzą historię naszego Sanktuarium.

W roku 300-lecia istnienia organów świę-
tolipskich zaistniała też trzecia publikacja 
naukowa, tym razem autorstwa Bogny Boh-
danowicz i Jolanty Byczkowskiej-Sztaba pt.: 
„Musicalia manuscripta Chori Sacro-Linden-
sis” (Rękopisy muzyczne Chóru Świętolipskie-
go), wydana przez Wydawnictwo Naukowe 
Sub Lupa w Warszawie jako tom A/VI w serii 
wydawniczej Fontes Musicae in Polonia (Źró-
dła Muzyki w Polsce). Ta oprawiona w twardą 
okładkę, licząca 616 stron publikacja, uka-
zała się jako jedna z form realizacji projektu 
badawczego „Repertuar muzyczny Towarzy-
stwa Jezusowego (Zakonu Jezuitów) w Rze-
czypospolitej Obojga Narodów (1565-1773)”, 
finansowanego przez Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego w ramach modułu Tradycja 
1a programu pod nazwą „Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki”.

Jest to katalog prezentujący zawartość 
unikatowej kolekcji rękopisów muzycz-
nych proweniencji jezuickiej, pochodzących  
z naszego sanktuarium w Świętej Lipce (He-
iligelinde), przechowywanej obecnie w Bi-
bliotece Bobolanum w Warszawie. Zasób ten 
obejmuje łącznie 815 rękopisów, zawierają-
cych w sumie 2218 pojedynczych utworów, 
pochodzących m. in. z czasów, kiedy na te-
renie Prus ogłoszona została kasata Zakonu 
Jezuitów. Zasób obejmuje 237 kolekcji (za-
wierających więcej niż jeden utwór), zarów-
no jednoautorskich, jak i wieloautorskich. 
Spośród 2218 kompozycji 1503 to utwory o 
ustalonym autorstwie, natomiast 715 – ano-
nimowe.

CENNE DARY NA 300-LECIE ORGANÓW W ŚWIĘTEJ LIPCE
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Publikacja ta jest 
katalogiem zawierają-
cym dokładne kryteria 
opisu poszczególnych 
utworów muzycz-
nych stanowiących 
niegdyś zbiór mu-
zykaliów świętolip-
skich przechowywa-
nych w Sanktuarium  
w Świętej Lipce.  
W katalogu znajdują 
się imiona i nazwiska 
kompozytorów wraz  
z datami ich życia. Po-
dano tytuły utworów 
oraz ich przeznaczenie 
dla konkretnego ze-
społu wykonawczego, 
np. chóru, orkiestry, 
pojedynczego instru-
mentalisty. Są w nim 
również informacje 
dotyczące dokładne-
go składu niezbędnych 
dla utworu wykonaw-
ców. Katalog zawiera 
informacje dotyczą-
ce formy utworu i –  
o ile to możliwe – datę 
jego powstania. Poda-
no również, w jakiej 
formie utwór został 
zapisany, np. w for-
mie oryginalnego rękopisu lub kopii, oraz 
w jakim formacie (rozmiarze) sporządzono 
zapis nutowy. Katalog zawiera także za-
pis nutowy pierwszych taktów (początku) 
omawianej kompozycji.

Książka ta jest aktualnie jedyną i rów-
nocześnie tak komplementarną publikacją 
książkową dotyczącą muzykaliów święto-
lipskich. Czekali na nią zwłaszcza ci, którzy 
starają się poznawać i na różne sposoby 

opracowywać i wykonywać utwory mu-
zyczne, powstałe przed wiekami, a dziś 
w dużej mierze nieznane. Można żywić 
przekonanie, że opublikowanie tej książ-
ki i trwająca już digitalizacja wszystkich 
utworów muzycznych znajdujących się  
w tej kolekcji sprawi, że ponownie zaistnie-
ją w świecie muzycznym utwory dawno już 
zapomniane, które będą rozsławiać także 
Świętą Lipkę.
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Po tym wielkim darze w postaci zapre-
zentowanej powyżej publikacji pojawił się 
także dar kolejny. Jest nim pozytyw organo-
wy, który został skonstruowany w Holandii 
w 1987 roku. Umieściliśmy go w prezbite-
rium świętolipskiej świątyni, tuż obok ołta-
rza posoborowego, i scaliliśmy z kolorystyką 
zarówno tegoż ołtarza, jak i sąsiadujących 
ołtarzy bocznych. Jest to element nowy  
i równocześnie nie nowy we wnętrzu naszej 
świętolipskiej świątyni. Gdy bowiem 300 lat 
temu poświęcono i oddano do użytku duże 
czterdziestogłosowe organy, z czasem zo-
rientowano się, że nie powinny być one eks-
ploatowane przesadnie często. Dlatego też 
270 lat temu, w 1751 r. zbudowano mniejszy 
instrument organowy. Wielkie organy Mo-
sengela rozbrzmiewały w dni świąteczne,  
a na co dzień używano drugiego, mniejszego 

instrumentu. Nie udało się 
na razie ustalić, kiedy i po-
śród jakich okoliczności te 
mniejsze organy zniknęły 
ze świętolipskiej świąty-
ni oraz co się z nimi stało. 
Być może kiedyś uda się to 
ustalić...

Poświęcenia nowego 
pozytywu organowego 
dokonano w wigilię litur-
gicznego wspomnienia św. 
Cecylii, patronki śpiewu 
i muzyki kościelnej, i jed-
nocześnie w Uroczystość 
Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata, na zakoń-
czenie Mszy św. o 11.00 
w niedzielę 21 listopada 
2021 roku. Po Mszy świętej 
odbył się koncert, podczas 
którego zabrzmiała m. in. 
Sonata skrzypcowa c-moll 
J. S. Bacha. Na skrzypcach 

grał Krzysztof Danielewicz, a podpisany poni-
żej świętolipski organista – na poświęconym 
chwilę wcześniej pozytywie organowym.

Nowy instrument służy już liturgiom 
zwłaszcza w dni powszednie, w których 
uczestniczy mniejsza liczba wiernych. Bę-
dzie miał także swoje zastosowanie podczas 
Świętolipskich Wieczorów Muzycznych, pod-
czas koncertów organowych, a w szczegól-
ności towarzysząc zespołom kameralnym. 
Jest to instrument mały, czterogłosowy, me-
chaniczny, o delikatnym brzmieniu w stroju 
średniotonowym, który może mieć swoje za-
stosowanie także w „muzyce dawnej”. Oby-
dwa te dary (publikacja książkowa i pozytyw 
organowy) uświetniają obchody 300-lecia 
istnienia organów świętolipskich.

Adam Kowalski
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Genowefa Narwojsz, z domu Basłyk, 
urodziła się 20 września 1931 r. w małej 
miejscowości Połubeczki na Wileńszczyźnie. 
Pochodzi z biednej rodziny robotniczej. Jej 
ojciec Jan Basłyk pracował w Wilnie, matka 
Józefa zajmowała się wychowaniem pięcior-

ga dzieci. Mama urodziła się jako druga cór-
ka, miała jeszcze trzech braci. Przeżyła cięż-
kie dzieciństwo. Gdy uczęszczała do drugiej 
klasy szkoły podstawowej wybuchła II wojna 
światowa. Przeszła przez wiele doświadczeń 
i przeżyć traumatycznych, widziała spadają-
ce bomby i walki wojenne. Cierpiała z po-
wodu braków żywności związanych z wojną.

Po wojnie ukończyła kurs kroju i szycia 
i zajęła się krawiectwem. W 1955 r. wyszła 
za mąż za Jana Narwojsza i zamieszkała z 
mężem w miejscowości Kosina Panieńska 
też na Wileńszczyźnie w domu po rodzicach 
męża, którzy wyjechali do Polski na ziemie 
odzyskane. W 1956 r. urodziła się pierw-
sza ich córka Teresa, a w następnych latach 
przyszły na świat jeszcze córki Gienia i Ja-
sia, a także syn Marian. Mama zajmowała 
się wychowaniem dzieci, a także pracowała  
w Spółdzielni Produkcyjnej. W 1966 r. ro-
dzice zdecydowali się na wyjazd do Polski, 
której wschodnie granice po II wojnie świa-

towej drastycznie przesunięto na zachód. 
Początkowo zamieszkali u rodziców ojca we 
wsi Grabówek koło Mikołajek i zajęli się go-
spodarstwem rolnym. W 1968 r. urodził się 
najmłodszy syn Mirek. Rodzice postanowili 
zamieszkać na swoim. Przeprowadzili się do 
Pilca i podjęli pracę w Spółdzielni Produk-
cyjnej. Niestety przed 50. laty, po nieudanej 
operacji, ojciec zmarł. Mama została wów-
czas 40-letnią wdową z pięciorgiem małych 
dzieci. Ciężko pracowała, aby nam zapewnić 
byt. Po codziennej pracy w Spółdzielni, ho-
dowała krowy i świnie. Wieczorem zajmo-
wała się szyciem.

Bardzo jesteśmy wdzięczni Mamie, że 
bez niczyjej pomocy zapewniła nam życie 
na poziomie nie gorszym od rodzin mają-
cych obojga rodziców. Starała się nam wpo-
ić dobre wartości. Mimo odległości 6 km 
od Świętej Lipki, zawsze uczestniczyliśmy 
w niedzielnych Mszach Świętych, w Paster-
kach na Boże Narodzenie oraz Rezurekcjach 
na Wielkanoc. W miarę możliwości starała 
się nam zapewnić dobry start w dorosłe 
życie. Mimo ciężkich przeżyć i niedoli za-
wsze była i jest wesoła, pogodna i gościnna,  
a przede wszystkim pracowita i głęboko wie-
rząca. Jest jedną z osób najczęściej uczest-
niczących w Mszach świętych w kaplicy św. 
Andrzeja Boboli w Pilcu. Pozostała ostatnią 
żyjącą osobą ze swego rodzeństwa.

Jej dzieci

NASZA 90-LETNIA PARAFIANKA GENOWEFA NARWOJSZ 
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Gdy przed rokiem pisałem w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia pierwszy list do 
mych współparafian, który stanowił jedną z 
form niezbędnego kontaktu w sytuacji, gdy 
z powodu pandemii koronawirusa nie były 
możliwe tradycyjne wizyty duszpasterskie, 
wówczas nawet przez myśl mi nie przyszło, 
że podobna sytuacja może się powtórzyć po 
roku. A jednak... I tak jak w ubiegłorocznym 
mym liście sygnalizowałem, na jakie kon-
kretne próby była wówczas wystawiona ich 
wiara, tak teraz kontynuowałem te reflek-
sje. W liście sprzed roku wspomniałem, że 
bardzo łatwe, szerokie, niemal automatycz-
ne korzystanie z możliwości dyspens, które 
proponował wówczas Kościół na czas pan-
demii, może niestety utrwalać przekonanie, 
że wystarczy przeżywanie wiary tylko na 
poziomie czysto osobistym, gdy tymczasem 
wiara chrześcijan od samego początku była 
i jest wyznawana także w wymiarze wspól-
notowym i pierwszą wspólnotową formą jej 
przeżywania był i jest udział w niedzielnej  
i świątecznej Mszy Św. we wspólnocie Ko-
ścioła. Niestety w znacznej mierze tak się 
stało. Ogólna frekwencja parafian na nie-
dzielnych i świątecznych Mszach zauważal-
nie się obniżyła. Choć w Mszach Świętych  
w ostatnią niedzielę września 2021 r. uczest-
niczyło 811 osób, co stanowiłoby aż około 
80% wszystkich parafian realnie mieszka-
jących na terenie naszej parafii, to jednak 
pewna część uczestników tych Mszy pocho-
dziła spoza świętolipskiej parafii.

W tym liście wskazałem także na coraz 
powszechniejszy zanik wiary dziedziczo-
nej przez dzieci po rodzicach i dziadkach. 
Gdy pytamy dzieci i młodzież, dlaczego 
odchodzą od wiary i stają się praktycznie 
niewierzącymi, najczęściej powtarzają, że 
nie widzą u swoich rodziców (czasami też 
i dziadków) realnego życia wiarą. Dołącza 
się do tego korzystanie nierzadko w wielkiej 
nadobfitości z niechrześcijańskich treści, 

obecnych w internecie oraz uleganie mło-
dzieńczym trendom i modom, w których 
wartości chrześcijańskie nie są prawie zu-
pełnie obecne. Sygnalizowałem też, że je-
dynie powrót do autentycznego życia wiarą 
ze strony rodziców może stanowić przynaj-
mniej w niektórych wypadkach zanik tego 
bardzo negatywnego procesu obserwowa-
nego u młodego pokolenia.

Wspomniałem równocześnie, że czas 
obecny nie jest zdominowany tylko przez 
pandemię, ale wraz z nią przez inne trudne 
procesy, które stanowią wielkie wyzwanie 
dla wiary i od nas samych zależy, czy bę-
dzie to czas jej wzmacniania i pogłębiania, 
czy też jej osłabiania lub gaśnięcia. Choć  
w dalszym ciągu istnieją różne ograniczenia  
i lęk przed spotkaniami wspólnymi, udało 
się nam wznowić spotkania z formacji biblij-
nej, podczas których rozpoczęliśmy reflek-
sję nad Nowym Testamentem. Ze względu 
na zróżnicowaną panoramę uczestników 
tych spotkań nie jest możliwe prowadzenie 
ich on-line. Zachęcałem też do korzystania  
z treści pomagających pogłębiać życie wiarą.

Do mego listu dołączyłem list Metropoli-
ty Warmińskiego (znacznie dłuższy od moje-
go), który jest skoncentrowany na zachęcie 
(w ramach trwającego obecnie diecezjalne-
go etapu Synodu) do refleksji nad Kościo-
łem i do odpowiedzi na cztery pytania po-
stawione w zakończeniu tego listu. Do listu 
dołączyłem także ostatni numer naszego 
czasopisma „U stóp Świętolipskiej Matki”. 
To wszystko przekazywałem podczas wizyt 
kolędowych. W sumie ponad 25% parafian 
zgłosiło pragnienie przyjęcia księdza po ko-
lędzie w sytuacji trwającej pandemii. Było to 
o ponad 5% więcej w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. Do pozostałych ww. korespon-
dencja została dostarczona zasadniczo przez 
członków Rady Duszpasterskiej reprezentu-
jących poszczególne części terytorialne na-
szej parafii. Choć po kolędzie przyjęło nieco

KOLĘDA PODCZAS PANDEMII PO RAZ DRUGI
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Jego dziełami może poszczycić się m.in. 
Święta Lipka. W naszym muzeum znajduje 
się przepiękna rzeźba św. Jana Nepomuce-
na, jego autorstwa. Natomiast przed zielo-
ną bramą po lewej stronie znajduje się pła-
skorzeźba Serca Pana Jezusa przypisywana 
temu artyście. Kopia tej figury autorstwa 
Bogdana Polkowskiego znajduje się na pry-
watnej posesji w Pieckach. W minionym 
roku minęła 75. rocznica opuszczenia przez 
Michała Lipowa warmińsko-mazurskiej zie-
mi, a w przyszłym będzie przypadać 40. 
rocznica jego odejścia z tego świata.

Kim był? Jak ukształtowało się jego życie? 
Przyszedł na świat 13 października 1890 r. w 
miejscowości Rżew nad Wołgą w obwodzie 
twerskim. Pochodził z rodziny niemieckich 
emigrantów. Jego ojciec był młynarzem. 
On sam już w dzieciństwie ujawniał zdol-
ności manualne. W wieku 15 lat rozpoczął 
trwającą pięć i pół roku edukację w zakresie 
rzeźby, malarstwa i konserwacji dzieł sztuki. 
W czasie I wojny światowej, jak wielu Niem-
ców Nadwołżańskich, opuścił Rosję. Kilka lat 
spędził koło Hannoveru, następnie osiadł 
w Prusach Wschodnich. W Królewcu (Köni-
gsberg) kontynuował edukację. Tu też po-
znał swoją przyszłą żonę, Marthę Hohmann  
z Lidzbarka Warmińskiego (Heilsberg), gdzie 
małżonkowie zamieszkali w 1923 roku. Na 
zamku biskupów warmińskich zorganizował 
pracownię rzeźbiarską.

Ślady jego aktywności zawodowej się-
gają od Lidzbarka po Świętą Lipkę. Wykonał 
wiele figur, krzyży przydrożnych i rzeźb na-
grobnych, z których tylko część przetrwała 
do dnia dzisiejszego. W większości są sygno-

wane. Oto kilka zachowanych przykładów: 
W Lidzbarku Warmińskim na cmentarzu 
komunalnym, zwanym Cmentarzem Le-
śnym, przy ul. Mikołaja Kopernika znajduje 
się pięć drewnianych nagrobków w postaci 
oryginalnych krzyży z daszkiem: prawni-
ka i notariusza Josefa Hippler (1855-1900)  
i Margarete Hippler z d. Rohn (1865-1935), 
Augusty Werner (1872-1943), ks. Bernhar-
da Rentel zmarłego w 1930 r., ks. Antoniego 
Goelich (1869-1943) i rodziny Schwenzfeier. 
Natomiast przy ul. Leśnej zachowała się fi-
gura św. Józefa. Na cmentarzu w Kraszewie 
koło Lidzbarka przetrwał krzyż na grobie 

ponad 25% parafian, to jednak złożone przy 
tej okazji przez nich ofiary były na poziomie 
50% ofiar złożonych podczas ostatniej kolędy 
przed pandemią 2019/2020 (podczas której 
po kolędzie przyjęło ponad 90% osób za-

mieszkujących na terenie świętolipskiej pa-
rafii, także innowierców lub niewierzących), 
co świadczy o wzroście świadomości także 
finansowej odpowiedzialności za parafię.

ks. Aleksander Jacyniak SJ

MICHAŁ LIPOW
ARTYSTA RZEŹBIARZ, KTÓREGO TRZEBA OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
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Paula Müllera (1885-1940), na cmentarzu  
w Ignalinie – krzyż na grobie rodziny Koch, na 
cmentarzu w Wilkowie w gminie Kętrzyn – 
krzyż na grobie Josefy Fox (1921-1940), 
na cmentarzu w Sątopach – krzyż na gro-
bie Anny Ludwig (+1941) i wreszcie na 

cmentarzu we Franknowie koło Jezioran 
– krzyż na grobie Hedwig Krüger (1912-
1943) , a na trasie Wozławki – Warmia-
ny krzyż przydrożny. Niestety niektóre  
z tych krzyży niszczeją z upływem czasu.

W konsekwencji II wojny światowej, 
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Nie trzeba długo tłumaczyć, jakie znacze-
nie dla Sanktuarium w Świętej Lipce mają 
obchody Jubileuszowego Roku Ignacjańskie-
go. Nasze Sanktuarium nie istniałoby w ta-
kim kształcie, w jakim istnieje, gdyby nie św. 
Ignacy Loyola i jego duchowi synowie posłu-
gujący w tym miejscu w ciągu prawie czte-
rech ostatnich wieków jego istnienia. Świąty-
nia została wybudowana w stylu barokowym, 
promowanym przez Zakon Jezuitów. Ikono-
grafia wnętrza świątyni jest jednoznacznie 
podporządkowana dynamice „Ćwiczeń du-
chowych” św. Ignacego. Boczne ołtarze św. 
Ignacego Loyoli i św. Franciszka Ksawerego 
znalazły swą lokalizację na wzór lokalizacji 
ołtarzy poświęconych tym świętym w pierw-
szym rzymskim kościele jezuitów del Gesu’ w 
Rzymie, przy którym mieszkałem i w którym 
modliłem się podczas trzech pierwszych lat 
mych studiów teologicznych w Wiecznym 
Mieście. Nasze Sanktuarium przenika duch 
św. Ignacego...

W jaki sposób obchodziliśmy główną uro-
czystość związaną z 400-leciem kanonizacji 
św. Ignacego? Jak we wszystkich kościołach  
i kaplicach, w których posługują jezuici w Pol-
sce i my świętowaliśmy w niedzielę 13 marca 
2022 r. Do przypadających dzień wcześniej 
rocznic 400-lecia kanonizacji św. Ignacego 
i Franciszka Ksawerego oraz 400. rocznicy 
święceń kapłańskich św. Andrzeja Boboli, 
dołączyła się przypadająca w tym dniu 9. 
rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Ojca 

św. Franciszka. Główna celebracja odbyła 
się w świętolipskiej bazylice o godz. 11.00. 
Wraz z wiernymi z naszej parafii i przybyłymi 
do naszego Sanktuarium spoza niej, uczest-
niczyli w niej burmistrz Miasta i Gminy Re-
szel, przedstawiciele Nadleśnictwa Mrągowo  
i Leśnictwa Święta Lipka oraz przedstawiciele 
instytucji edukacyjnych. W homilii, w nawią-
zaniu do pierwszego czytania, ukazującego 
jak Bóg zawierał przymierze z Abrahamem, 
wskazywałem, jak Bóg zawierał przymierze 
z Inigo Lopezem de Loyola. Natomiast frag-
ment Ewangelii o przemienieniu Jezusa na 
Górze Tabor zapraszał do poszukiwania, jak 
analogiczne doświadczenie przemienienia 
stawało się udziałem św. Ignacego na jego 
mistycznej drodze.

Po Mszy św. zasadziliśmy trzy świerki 
papieskie. Jak zrodziła się ta idea? Swymi 
bezpośrednimi początkami sięga ona cza-
su przygotowań do ubiegłorocznych Świąt 
Bożego Narodzenia. Pan Jarosław Błyskun, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo, zapy-
tał wówczas, czy bylibyśmy zainteresowa-
ni trzema małymi świerkami pospolitymi 
wyhodowanymi z nasion pobłogosławio-
nych przez papieża Franciszka podczas piel-
grzymki olsztyńskich leśników do Watykanu 
w grudniu 2017 roku. Była ona związana  
z przekazaniem papieżowi Franciszkowi Bo-
żonarodzeniowej choinki – daru warmińsko-
-mazurskich leśników. Została ona ustawiona 
tuż obok Bożonarodzeniowej szopki na środ-

główna uroczystość Jubileuszowego roku ignacJańskiego 
w święteJ lipce

w lutym 1946 r. wraz z rodziną opuścił dom 
przy ul. Neuhof 20 (dziś ul. Wiejska) w Li-
dzbarku Warmińskim i gościnną Warmię. 
Był zmuszony w wieku 56 lat na nowo bu-
dować swoje życie w Niemczech. Osiadł  
w Badenii-Wirtemberdze, a od 1953 r.  
w miasteczku Künzelsau przy ul. Finkenweg, 
gdzie zbudował dom oraz pracownię. W 
zniszczonych wojną kościołach znalazł pole 
do popisu. Jego dzieła na niemieckiej ziemi 
to m. in.: Pieta w Nagelsberg koło Künzelsau, 
krzyż uchodźców/wypędzonych na cmenta-

rzu w Künzelsau, szopka Bożonarodzeniowa 
w kościele św. Pawła w Künzelsau oraz rzeź-
by w kościołach Simpelhausen i Hohenlohe.

Michał Lipow był artystą nazywanym 
„rzeźbiarzem Pana Boga”. Pracował też  
w kamieniu i malował obrazy. Również iko-
ny nie były mu obce. Był aktywny jeszcze  
w wieku 92 lat. Mawiał, że „praca jest lepsza 
niż bezczynność”. Zmarł 16 stycznia 1983 r.

Na podstawie biografii  
autorstwa Erwina Eberleina

Elżbieta Marko
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ku Placu św. Piotra w Watykanie. Wstępnie 
myśleliśmy, by umieścić je wśród dekoracji 
Bożonarodzeniowych w świętolipskiej ba-
zylice. Okazały się one jednak zbyt małe na 
tak potężną bazylikę. Już wtedy zrodziła się 
idea zasadzenia ich gdzieś na terenie nasze-
go Sanktuarium. Poszukiwałem miejsca, któ-
re byłoby najbardziej optymalne. Zdawałem 
sobie bowiem sprawę, że mogą one wyro-
snąć na potężne drzewa, że każde z nich po-
trzebuje dużej przestrzeni i że nie mogą one 

zasłaniać widoku na świętolipską bazylikę  
z żadnej strony. Dlatego wybrałem część te-
renu wielofunkcyjnego w pobliżu jeziora Dej-
nowa. Pozostało poszukiwać stosownej daty 
zasadzenia tych świerków, które cierpliwie 
oczekiwały w donicach w północnej zakry-
stii naszej bazyliki. Taką datą okazał się dzień 
głównej uroczystości przeżywanego przez 
nas Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego.

Pierwszy świerk od strony Jeziora Dejno-
wa otrzymał imię Ignacy – ku czci św. Igna-
cego Loyoli, drugi – Franciszek – ku czci św. 
Franciszka Ksawerego i papieża Franciszka,  
a trzeci – Andrzej – ku czci św. Andrzeja 
Boboli. Te trzy świerki będą przypominać – 
mam nadzieję – przez dziesięciolecia i wie-
ki ten pamiętny dzień głównej uroczystości 
wpisanej w serce Jubileuszowego Roku Igna-
cjańskiego. A drzewo, zgodnie ze słowami 
Psalmu 1, jest symbolem człowieka, który 
patrząc na nie ma uświadamiać sobie, by tak 
jak drzewo, chcąc być drzewem żyjącym, za-
korzenia się w niewidzialnej głębi ziemi, tak 
człowiek ma zakorzeniać się w niewidzialnej 
głębi Niewidzialnego – Boga. I jednocześnie 
tak jak drzewo swym wzrastaniem wyrywa 
się ku górze, ku niebu, tak i człowiek ma wy-
rywać się swym sercem i swymi rękoma ku 
temu, który jest w górze, ku Bogu.

Aleksander Jacyniak SJ
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Polski termin cmentarz (po łacinie „co-
emeterium”) pochodzi od greckiego słowa 
„koimenterion”, które oznacza miejsce spo-
koju. Takim miejscem od średniowiecza do 
końca XVIII w. były tereny wokół kościołów. 
W dobie romantyzmu na cmentarze prze-
znaczano tereny poza miejscowościami, 
gdzie każdy mógł postawić pomnik, przyjść 
i opłakiwać zmarłych. To sacrum było/jest 
przedsionkiem raju. W związku z tym dużo 
zieleni i nasadzeń drzew, które otaczano 
szacunkiem. Słynne europejskie nekropo-
lie założono: w Wilnie na Rossie w 1769 r., 
we Lwowie na Łyczakowie w 1787 r., w Pa-
ryżu Pere-Lachaise w 1803 r., w Krakowie – 
cmentarz Rakowicki w latach 1801-1803.

W Prusach król Fryderyk II zwany Wiel-
kim w 1773 r. wydał dekret w sprawie za-
kładania cmentarzy poza miejscowościami. 
Prawie 100 lat później założono cmentarz 
św. Jakuba w Olsztynie. Nasz świętolipski 
powstał zapewne jeszcze później. Potocz-
nie nazywany był Pötschenwalder od na-
zwy sąsiadującej osady Wólka Pieckowska/
Pötschenwalde. Pierwszy pochówek według 
adnotacji znajdującej się w Księdze Pogrze-
bów w Świętej Lipce (Heiligelinde) odbył się 
8 listopada 1886 r. Pochowano wówczas Jo-
hanna Lindenblatta z miejscowości Bertie-
nen/Bartynin/Bertyny.

Do dziś zachowało się niewiele ponie-
mieckich nagrobków. Niniejszym wspo-
minam uniwersum, które nieubłaganie 
odchodzi w zapomnienie. W porządku alfa-
betycznym przedstawiam osoby, które żyły 
na terenie parafii świętolipskiej i spoczywa-
ją na tutejszym cmentarzu.
• Block Valentin (1863-1927) i Amalia 
(1868-1945) – małżonkowie, którzy w Otto- 
swalde/Staniewie prowadzili gospodarstwo 
o powierzchni 129 ha. Pierwotnie pocho-
wani byli na przykościelnym cmentarzu. 
Obok spoczywa ich córka Maria (1896-

1980), która szczególnie związana była  
z sanktuarium. Jej biogram znajduje się w 
książce „Postacie Sanktuarium Świętolip-
skiego w ciągu wieków” autorstwa Edgara 
Sukiennika.
• Borowski Andreas (1879-1961) z kolonii 
Klewno/Klawsdorf. Według ustnych infor-
macji pozostał sam na ziemi ojców. Rodzina 
po 1945 r. wyjechała do Niemiec.
• Derda Josef, mieszkaniec Heiligelinde, 
zmarły w 1930 r. w wieku 78 lat.
• Görke (Gerigk) Michael (1812-1886)  
z Widryn oraz zapewne żona Katharina 
(1822-1907).
• Hildebrandt Anna, mieszkanka Kocibo-
rza/Katmedien, wdowa zmarła w szpitalu  
w Bisztynku w 1959 r. w wieku 78 lat.
• Jeromin Franz (1883-1954), katolik z Bez-
ławek/Bäslack oraz żona. Inskrypcje nie za-
chowały się.
• Kösling Herbert (1916-1944), mieszka-

ostatnie nagrobki i tablice nagrobne 
parafian heiligelinde/święta lipka
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niec Heiligelinde, żołnierz armii niemieckiej 
w stopniu starszego szeregowego. Zmarł na 
skutek rany odniesionej pod Leningradem. 
Pochowany pierwotnie obok kościoła. We-
dług ustnie przekazanej informacji uroczy-
stości pogrzebowe były wydarzeniem w Hei- 
ligelinde.
• Morschocik (Morscheck) Maria z d. Smo-
lich (1888-1973), wyznania ewangelickiego. 
Znała język polski, pomagała sąsiadom w za-
łatwianiu spraw urzędowych, pielęgnowała 
groby na tutejszym cmentarzu.
• Rose Agatha z d. Wischnewski, Pilec/Pülz 

(1901-1989) i Georg (1891-1951) z zawodu 
siodlarz. Ich ślub odbył się w Heiligelinde 30 
kwietnia 1923 r. Mieszkali w Lembruku/Lan-
genbrück. Rodzina była zaprzyjaźniona z je-
zuitami. Obok znajduje się grób córki Moniki 
(1933-94), która pracowała w sanktuarium. 
Na tutejszym cmentarzu spoczywają tak-
że siostry Georga Rose: Anna (1883-1966)  
i Elżbieta zwana Liske (1887-1968).
• Samland Berta z Heiligelinde (1867-1959), 
dobrodziejka sanktuarium, córka Franciszka 
i Magdaleny z Wilkowa, stanu wolnego.
• Schakowski (Szarkowska) Agata (1909-
84), mieszkanka Heiligelinde, angażująca 
się w prace porządkowe przy kościele, sta-
nu wolnego. Obok pochowani są jej rodzice 
Marcin (zmarł w 1937 r. w wieku 74 lat) i Elż-
bieta (1875-1951). Napisy nie zachowały się.
• Strach Albert (1888-1959) masaż z He-
iligelinde i Rosa z d. Scheiba, Pasterzewo/
Pastern (1902-1984). O Friedrich Schulte 
SJ m. in. za pośrednictwem rodziny Strach 
prowadził korespondencję z dawnymi pa-

rafianami, którzy pozostali w Heiligelinde.
• Zimmermann Franz (1880-1963), rolnik 
z Lembruka i jego żona Marta (1881-1966); 
nagrobku nie ma.
• Zimmermann Josef (1876-1957) i Rosa 
(1882-1952) – rodzeństwo, które prowa-
dziło w Lembruku gospodarstwo rolne  
o powierzchni 94 ha. Pochodzili z Tornieren/
Torniny w parafii Sątopy.
• Zimmermann Karl (1875-1953) i żona 
Maria (1874-1942); ta ostatnia pochowa-
na pierwotnie koło kościoła. Małżeństwo 
prowadziło gospodarstwo o areale 40 ha 
w Lembruku. Mieli 10 dzieci. Na tutejszym 
cmentarzu spoczywa syn August (1911-
1949) oraz Barbara Zimmermann zwana 
ciocią Bärbel (1870-1948). U państwa Zim-
mermann odprawiane były Msze święte. 
Posesja, która dziś nie istnieje, znajdowała 
się 1,8 km od obecnej kaplicy w kierunku 
Rydwąg. Tradycję kaplicy kontynuowały 
córki: Lenchen, Marta, Anna zwane potocz-
nie Cymermankami. Msze święte uświet-

niała grą na fisharmonii Monika Rose. Po 
wyjeździe sióstr do Niemiec około 1974 r.,  
w tym domu nadal odprawiano Msze święte  
u państwa Bojarskich do czasu budowy 
obecnej kaplicy.

Na cmentarzu znajduje się także żeliw-
ny, ażurowy krzyż postawiony przy grobie 
zmarłej w 1908 r. Elisabeth Wichmann z d. 
Reiman z Pilca. Obecnie w tym miejscu spo-
czywają potomkowie z rodziny Haritz. W in-
nej części cmentarza zachował się nagrobek 
prawnuka, Georga Haritz z 1928 r., który żył 
tylko 6 godzin.
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Interesujący jest metalowy krzyż z zacho-
waną datą śmierci 1875 rok. Zapewne prze-
niesiony. Według ustnej informacji w grobie 
spoczywa Ahafia Zapława z Kociborza, która 
zmarła około 1951 r. Na tutejszej nekropolii 
znajduje się również po kilka nagrobków bez 
inskrypcji i współczesne groby przedwojen-
nych parafian.

Natomiast w muzeum świętolipskim  
w dziale „Jak żyli tutejsi mieszkańcy” wyeks-
ponowane są m.in. trzy niewielkich rozmia-
rów tabliczki nagrobne parafian pochowa-
nych w Heiligelinde:
• Bordihn Bruno, miesięczne niemowlę, 
które zmarło na epilepsję 4 czerwca 1910 
roku. Syn karczmarza Franza Bordihn z He-
iligelinde. Ów karczmarz zmarł w latach 30. 
XX w. w wieku 71 lat. Zapewne wówczas 
karczma przeszła w posiadanie rodziny Geh-
rmann.
• Goldau Bruno, sześciomiesięczne nie-
mowlę, które zmarło na zapalenie płuc

19 sierpnia 1935 roku. Syn małżeństwa 
Eduarda Goldau i Margarete z d. Bordihn, 
córki karczmarza z Heiligelinde. Państwo 
Goldau prowadzili w Pilcu/Pülz gospodar-
stwo rolne o powierzchni 67 ha. Według 
archiwalnych ogłoszeń parafialnych w ich 
domu odprawiana była Msza święta.
• Ewert Gottfried, rencista z Pilca/Pülz 
zmarły 13 lutego 1930 r. w wieku 77 lat. 
Mimo zachowanych tylko bardzo skrom-
nych fragmentów tej tabliczki udało się 
ustalić personalia osoby, której ona doty-
czy.

Wymienione nagrobki i tablica nagrob-
ne są skromne, ale mówią nam o ludziach, 
którzy tu niegdyś żyli, pracowali, tworzyli, 
troszcząc się o ich i naszą małą Ojczyznę. 
Warto spojrzeć wstecz, w historię... Reflek-
sja, zaduma nad „starymi” grobami może 
pomóc nam w odnalezieniu lub kształtowa-
niu naszej tożsamości.

Elżbieta Marko

WYSTAWA „PEREGRINUS WARMIENSIS”

W dniu 28 kwietnia 2022 r. w Muzeum 
Mikołaja Kopernika we Fromborku odbył 
się wernisaż „Peregrinus Warmiensis. Sank-

tuaria, cudowne wizerunki i pielgrzymki na 
Warmii”. Ekspozycja ma na celu przypo-
mnienie warmińskich pielgrzymek, opowie-
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dzenia o tym fenomenie osobom z innych 
stron Polski i Europy. Wotywne pielgrzymki 
to forma ślubu uczynionego w wyniku cho-
rób, klęsk żywiołowych, epidemii, zarazy 
zwierzęcej. Najczęściej były to śluby zbio-

rowe mieszkańców miast lub wsi w inten-
cjach przebłagalnych, w celu wyproszenia 
wstawiennictwa Matki Bożej lub świętego 
patrona. Systematyczna, coroczna piel-
grzymka związana z jednym konkretnym 
ślubem wyróżniała Warmię. Istniał zwyczaj 
fundowania dużych świec, które zanoszono 
do sanktuariów, miejsc pielgrzymkowych. 
Największa popularność pielgrzymek przy-
padła na XVIII w. Polskojęzyczni Warmiacy 
określali je łosierami, ofiarami lub kompan-
jami.

Doskonale przemyślana koncepcja sce-
nograficzna wystawy kieruje oglądają-
cego od europejskiego pielgrzymowania 
(późnośredniowieczne plakietki pielgrzy-
mie) poprzez symboliczne przypomnienie  
o „oczyszczającej” spowiedzi (konfesjonały 
z XVIII w.). W świat warmińskich pielgrzy-
mek wprowadzają dwa obrazy św. Jakuba 
Apostoła – patrona pielgrzymów. Central-
ne miejsce ekspozycji zajmuje „gaj lipowy”, 
w którym umieszczono XV-wieczną Pietę  
z Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwał-
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dzie oraz towarzyszącą jej kopię cudownej 
koszulki z czczonego w Gietrzwałdzie wize-
runku. Na ostatnim planie wzrok przykuwa 
kilka fotogramów z naszego świętolipskie-
go kościoła Nawiedzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny, przedstawiające fragment cyklu  
o doznanych łaskach uzdrowień za pośred-
nictwem Matki Bożej Świętolipskiej.

Prezentowane eksponaty pochodzą 
z wielu kościołów Archidiecezji Warmiń-
skiej, muzeów naszego województwa oraz 
ze zbiorów prywatnych. Muzeum Jezuitów 
w Świętej Lipce również wypożyczyło kil-
ka obiektów. Ze świętolipskich ekspona-
tów największe zainteresowanie wzbudza 
XVIII-wieczny wotywny bucik z toruńskiego 
warsztatu złotniczego, „ex voto” czyli dar 
ślubowany jako wypełnienie ślubu. Ponad-
to jezuici udostępnili kilka srebrnych tabli-
czek – wotum za uzdrowienie; inkrustację 

(dawniej w ołtarzu św. Józefa) z herbem 
fundatora Jana Jerzego Kunigka, kanonika 
warmińskiego oraz dwie drewniane tablice 
informacyjne, zawierające rozporządzenie 
policyjne dla gminy Heiligelinde/Święta Lip-
ka z 1868 r., wydane przez Królewski Urząd 
Dóbr Skarbowych w Rastenburgu/Kętrzy-
nie. Na wystawie znajduje się także kilka 
srebrnych serc z wygrawerowanym sym-
bolem jezuitów IHS z trzema gwoździami. 
Czyżby były proweniencji  świętolipskiej?

Wystawa czasowa dostępna jest w Daw-
nym Pałacu Biskupim we Fromborku od 
kwietnia do grudnia 2022 r. Kuratorem wy-
stawy jest pani dr Jowita Jagla, która zre-
dagowała również towarzyszący wystawie 
folder, w oparciu o który powstał ten tekst.

Elżbieta Marko
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