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Pracowite były tygodnie przed Bożym 
Narodzeniem. Wszyscy byliśmy zajęci 

porządkami, zakupami, przygotowaniami 
potraw, strojeniem domów i porządkowa- 
niem obejść. Jednak w tym roku w domach 
naszych świętolipskich chórzystów przy-
gotowania przebiegały podwójnie. Dlacze-
go? Przygotowywali się do upragnionego 
kolędowania, na które czekają cały rok  
i wreszcie się doczekali. Tym, którzy zech-
cieli przyjąć kolędników, nie trzeba opisy-
wać atmosfery, jaka panuje podczas wizyty 
Bożonarodzeniowych gości. Tym jednak, 
do których kolędnicy nie dotarli, zechcemy 
pokrótce opisać przebieg naszej wizyty.

Przygotowania do kolędowania do-
tyczą przede wszystkim tradycyjnych 
strojów kolędniczych, po to, by mogli nas 
odwiedzić tacy bohaterowie jak: trzej 
królowie, aniołki, diabeł, śmierć, owiecz-
ki i pastuszek. Ideałem byłaby obecność 
również trzech najważniejszych osób – 
Świętej Rodziny, jednakże z braku funduszy 
takich strojów jeszcze nie mamy. Wszyst- 
kie postaci posiadały niezbędne rekwizyty:  
gwiazdę, dzwo- 
neczki, widły, 
a nawet kosę. 
Aniołki miały 
skrzydła; ich 
stroje ozdobi-
one brokatem 
błyszczały, a nad 
głowami mieniły 
się aureole, 
których blask 
niemalże oświe-
cał naszą drogę.

Trasa była 
długa. Od Pil-
ca począwszy, 
poprzez Świętą 

Lipkę, a na Pieckowie skończywszy. Chcie- 
liśmy iść dalej, ale duży mróz, późna pora 
i tak ogromna chęć zapraszania nas do 
domów naszych parafian sprawiła, że nie 
dotarliśmy dalej. Przyznajemy – gościnność 
i życzliwość mieszkańców zweryfikowała 
nasze dalekosiężne plany.

Niemałym zaskoczeniem było dla nas, 
gdy gospodarze byli przygotowani i ocze-
kiwali naszego przybycia. Zastawione 
stoły czy podarunki dla kolędników to nie 
wszystko, co nam ofiarowano. Niektórzy 
recytowali nam wiersze, których nauczy-
li się specjalnie na przyjście świętolip-
skich kolędników. Wiersze były różne,  
a i wiek recytujących był zróżnicowany – od  
najmłodszych kilkuletnich dzieci począwszy. 
Za taki gest serca nie byliśmy dłużni. Od-
płacaliśmy śpiewem, wierszykami, a także 
życzeniami. Najmłodszych obdarowywa- 
liśmy słodkimi upominkami. Atmosfera 
była tak bardzo radosna, że mamy nadzieję 
kolędować także w przyszłym roku, szcze-
gólnie tam, gdzie jeszcze nie dotarliśmy.

Adam Kowalski

Z pamiętnika kolędnika
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Nasze Sanktuarium jest jednym z kościo-
łów, w których można uzyskać do koń-

ca Roku Miłosierdzia, czyli do 20. 11. 2016 
r., odpust zupełny pod następującymi 
warunkami:
– pielgrzymka do Drzwi Miłosierdzia  
w naszym Sanktuarium, połączona z refle- 
ksją nad miłosierdziem;
–  stan pojednania z Bogiem (spowiedź, Ko-
munia święta);
–  modlitwa w intencjach Ojca Świętego 
Franciszka;
–  odmówienie Modlitwy Pańskiej (Ojcze 
nasz), wyznania wiary oraz modlitwy do 
Najświętszej Maryi Panny.

Kanon 992 Kodeksu Prawa Kanoni- 
cznego stwierdza: „Odpust jest to darowa- 
nie wobec Boga kary doczesnej za grzechy 
odpuszczone już co do winy. Otrzymu-
je je wierny, odpowiednio przygotowany 
i po wypełnieniu pewnych określonych 
warunków”, które są wymienione powyżej. 
Dar odpustu można uzyskać raz w ciągu 
doby dla siebie albo ofiarować za osobę 

zmarłą. Korzystajmy z tej wyjątkowej łaski, 
którą ofiaruje nam Kościół w Roku Miło- 
sierdzia. Spieszmy za jej pośrednictwem 
z pomocą zwłaszcza duszom przeżywają-
cym okres oczyszczenia po przekroczeniu 
granicy śmierci, które na ten duchowy dar 
bardzo oczekują.

Odpust zupełny z okazji Roku 
Miłosierdzia w naszym Sanktuarium

W procesie poszukiwania większej 
współpracy i udzielania sobie wza-

jemnej pomocy w obrębie parafii święto- 
lipskiej, w Domu Parafialnym w Świętej 
Lipce w dniach 20–21.02.2016 r. odbyły 
się warsztaty pt.: “Dziś i jutro – co możemy 
zrobić dla nas, naszych bliskich i sąsiadów”. 
Poprowadziła je pani Nela Chojnow- 
ska-Ochnik, specjalista ds. dotacji i anima-
tor społeczności lokalnych. Wzięli w nich 
udział sołtysi i członkowie rad sołeckich 
ośmiu spośród dziewięciu sołectw, które w 
całości lub w części znajdują się na terenie 
naszej parafii.

Warsztaty miały charakter prak-
tyczny. Pani Nela zasadniczo dawała krót- 
kie wprowadzenia. Najwięcej pracy prze-
biegało w grupach, złożonych z sołtysów 
i członków rad sołeckich poszczególnych 
sołectw. Po przedstawieniu się uczestników 
warsztatów, wypowiedzeniu oczekiwań  
i obaw związanych z warsztatami oraz pre- 
zentacji założeń, programu i formy pracy, ich 
uczestnicy zgłębiali następujące zagadnienia:
• Przedsiębiorczość i warunki dobrej 
współpracy w zespole, etapy i warunki 
tworzenia efektywnych zespołów w spo- 
łeczności lokalnej.

Warsztaty dla sołtysów i rad sołeckich
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Już kilkakrotnie informowałem zarówno 
parafian jak i wiernych nawiedzają-

cych nasze świętolipskie Sanktuarium, że 
Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda 
urodził się dokładnie w 315. rocznicę 
męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli  
i że jest On jego niebieskim patronem. Pan 
Prezydent jeszcze w ubiegłym roku bardzo 
ucieszył się informacją, że chcielibyśmy 
przekazać mu relikwie cząstkowe jego pa-
trona. Wstępnie planowaliśmy, że odbędzie 

się to przy okazji tegorocznego liturgicznego 
wspomnienia Świętego. Jednak ze względu 
na zaplanowaną na ten czas podróż zagra- 
niczną, zostało to przesunięte na 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskie-
go, 8. 05. 2016 r. Data niby przypadkowa, 
ale tylko na pozór. Gdy bowiem w maju 
1657 r. św. Andrzej Bobola ginął okrutną 
śmiercią męczeńską, był to wtedy też dzień 
uroczystości Wniebowstąpienia Pańsk-
iego. Dlatego też papież Pius XII mógł 
napisać w swej encyklice poświęconej 
św. Andrzejowi Boboli, że w dniu jego 
męczeńskiej śmierci „niebo tryumfal-
nie przyjęło niezwyciężonego męczenni-
ka odzianego w purpurę własnej krwi”.
 Przekazanie relikwii Panu 
Prezydentowi odbyło się w kaplicy Pałacu 
Prezydenckiego w Warszawie w bardzo 
miłej kameralnej atmosferze. Do Pałacu 
przybyliśmy o 14.30 i zostaliśmy zapoznani 

PRZEKAZANIE PREZYDENTOWI RZECZYPOSPOLITEJ 
RELIKWII ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

• Mocne i słabe strony naszej społeczności 
i terenu, gdzie mieszkamy i działamy.
• Przykłady ciekawych działań związanych 
ze społecznościami lokalnymi i jakością ży-
cia z kraju i za granicą.
• Podejście oparte na aktywach spo- 
łeczności wiejskich, czyli co już mamy do 
wykorzystania. Tworzenie map aktywów 
poszczególnych sołectw. Wnioski dotyczące 
przeprowadzenia pełnej diagnozy aktywów 
– co dalej zrobić z mapami aktywów.
• Pomysły do realizacji na naszym terenie 
– burza mózgów (rozpoczęcie procesu  
zbierania pomysłów). Dalsze kroki zmierza-
jące do zbierania pomysłów i planowania 
działań.
• Źródła finansowania działań i montaż fi-
nansowy. Kto może nam pomóc?
• Plan działania na najbliższy czas, czyli co 

dalej z rozpoczętą na warsztatach pracą –
zaplanowanie działań na najbliższy okres.

Wymiernych owoców tych warsz-
tatów jest przynajmniej kilka. Spotkanie  
stworzyło możliwość bliższego poznania się 
ich uczestników i omówienia wielu kwestii, 
które ich nurtują. Ukazało także niełatwe 
realia społeczne, demograficzne, prawne 
i finansowe, w których przyszło nam żyć  
i działać. Ukazało również niejedną nadzieję 
na naszą przyszłość i dało pewność, że war-
to w podobnej formie nadal się spotykać. 
Stąd wypłynęła idea, by następne spot-
kanie szkoleniowe odbyło się jesienią br.  
i było kontynuacją rozpoczętych wspólnie 
poszukiwań.

Ks. Aleksander Jacyniak SJ
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z przebiegiem uroczystości. Kaplica znajdu-
je się na parterze Pałacu Prezydenckiego, 
usytuowana lekko na prawo od głównego 
wejścia. Bezpośrednio przed nią znajduje się 
sala z ośmioma wspaniałymi obrazami Je- 
rzego Nowosielskiego. Liturgii Najświętszej 
Ofiary, która rozpoczęła się o 15.00 (w 
Godzinie Miłosierdzia) przewodniczył 
Przełożony Prowincji Wielkopolsko-Ma-
zowieckiej Jezuitów o. Tomasz Ortmann 
SJ i on przekazał Panu Prezydentowi relik-
wie bezpośrednio po wygłoszonym przeze 
mnie kazaniu, w którym, na podstawie sied-
miu konkretnych historycznie udokumen-
towanych przykładów z lat 1702-2010, uka-
załem jak ten wielki Patron naszej Ojczyzny 
spieszy z pomocą, wsparciem i otuchą oraz 
jak wyprasza u Boga wyjątkowe łaski. Re-
likwiarz z relikwiami św. Andrzeja został 
wykonany przy okazji kanonizacji Świętego 
w 1938 r. i przez lata znajdował się w Kurii 
Generalnej naszego zakonu. Przed kilkoma 
laty udało mi się sprowadzić go stamtąd.

W uroczystej Mszy św. oprócz Prezy-
denta wzięli udział m. in.: jego małżonka 
– Agata Kornhauser-Duda, Sekretarze Sta-
nu w Kancelarii Prezydenta – Andrzej Dera  
i Krzysztof Szczerski, autor obrazu Patrona 
Polski, który po Mszy był wręczany Panu 
Prezydentowi - Fabian Jałocha oraz Pre- 
zes Stowarzyszenia Krzewienia Kultu św. 
A. Boboli - Ewa Twarowska. Mszę konce- 
lebrowali wraz z Przełożonym Prowincji 
Wielkopolsko-Mazowieckiej Kustosz Naro-
dowego Sanktuarium św. A. Boboli o. Walde-
mar Borzyszkowski, o. Jacek Pleskaczyński, 
który zajmował się sprawami praktyczny-
mi związanymi z tą uroczystością, kapelan 
Prezydenta - ks. prałat Zbigniew Kras i ja.

Po Mszy św. nastąpiło wręczenie Panu 
Prezydentowi darów. Ja przekazałem obraz 
św. Andrzeja Boboli, który powstał w ra-
mach przygotowań do kanonizacji Święte-
go w 1938 r., zbiór homilii wygłaszanych 
w archikatedrze warszawskiej podczas 
Mszy świętych za zmarłych tragicznie  

U stóp Świętolipskiej Matki
-5-

fot. Krzysztof Sitkowski /KPRP



Jezuici w ramach prowadzonych przez 
siebie dzieł, zwłaszcza przy prawie 

każdym kolegium zakładali szkoły muzy-
czne. Charakter pątniczy Świętej Lipki uza- 
sadniał konieczność powołania do istnienia 
takowej szkoły. Nauczyciele-muzycy oraz 
kształcąca się muzycznie młodzież mogli 
przyczynić się do podniesienia poziomu 
oprawy wokalno-muzycznej i do uświetnie-
nia nabożeństw. W okresie baroku zwraca-
no na to szczególną uwagę. Początki szkoły 
w Świętej Lipce są związane ze zbudowa-
niem organów. W 1722 r. została otwarta 
Szkoła Muzyczna, której celem było także 
wychowanie i wykształcenie organistów 
dla diecezji.

Szkoła mieściła się w tzw. Bursie (dziś 

tzw. „biały domek”), gdzie mieszkali 
również studenci. Budynek zbudowany był 
z „muru pruskiego”, kryty dachówką, parte-
rowy. Wewnątrz znajdowały się 2 poko-
je, większy bez pieca i mniejszy z piecem.  
W nieogrzewanym pokoju prawdopodob-
nie odbywały się lekcje. Warunki przyjęcia 
do szkoły były skromne. Kandydat musiał  
umieć czytać i pisać oraz posiadać uzdol-
nienie muzyczne. Wiek był określony na 
12-14 rok życia.

Dzieje szkoły można podzielić na trzy 
okresy. Pierwszy okres trwał od 1722 r. do 
kasaty zakonu jezuitów. Liczba studentów 
w tym okresie wynosiła ok. 8-12. Nauka 
trwała przypuszczalnie 4-6 lat. Przez cały 
czas nauki studenci otrzymywali wyży-

Szkoła muzyczna w Świętej Lipce
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w tragedii smoleńskiej 10. 04. 2010 r. (jed-
na z tych homilii była poszerzoną wers-
ję kazania, które wygłosiłem podczas  
powyższej Mszy św.), książkę „Święta Lip-
ka – perła na pograniczu ziem, kultur  

i wyznań” oraz album o naszym święto- 
lipskim Sanktuarium wraz z zaproszeniem 
do nawiedzenia go. Czas pokaże, czy Pan 
Prezydent z tego zaproszenia skorzysta.

o. Aleksander Jacyniak SJ

 fot. Krzysztof Sitkowski /KPRP



wienie i ubranie od jezuitów. O progra- 
mie i stanie nauki zachowała się ogólniko-
wa adnotacja, że studenci „grają na różnych 
instrumentach i śpiewają figuralnie”. Wyni-
ka z tego, że poza śpiewem i muzyką nie 
nauczano innych przedmiotów. Naucza-
nie było prowadzone przez 2 nauczycie-
li: kapelmistrza i organistę. Do nauczania  
i do zorganizowania kapeli potrzebne były 
różne instrumenty muzyczne. W protokole 
z 1783 r. wykazano 34 instrumenty muzy-
czne.

Drugi okres szkoły trwał od przeję-
cia Sanktuarium i szkoły z rąk jezuitów  
w 1783 r. – do 1816 r. Wskutek kasaty 
zakonu Święta Lipka przeszła pod zarząd 
diecezjalny. Zachodziła poważna obawa, 
że szkoła podupadnie i przestanie istnieć. 
Jednak dzięki biskupowi warmińskiemu 
Ignacemu Krasickiemu bursa została utrzy-
mana w dotychczasowym stanie. Prawdzi-
we niebezpieczeństwo zawisło nad szkołą, 
gdy rząd pruski w 1810 r. wydał dekret zno-
szący wszystkie klasztory i fundacje. Święta 
Lipka jako fundacja również została objęta 
tym dekretem. Dopiero interwencja bisku-
pa warmińskiego Józefa von Hohenzollerna  
z 1812 r. odniosła pożądany skutek. Broniąc 
Świętej Lipki przed konfiskatą biskup argu-
mentował m. in. koniecznością utrzymania 
szkoły muzycznej dla diecezji. W omawia-
nym okresie szkoła posiadała 3 nauczycie-
li do gry na instrumentach smyczkowych 
i dętych, do gry na organach i do nauki 
śpiewu. Liczba studentów pozostała niez-
mienna. Nauka była bezpłatna. Uczniom 
zapewniano całkowite utrzymanie.

Trzeci okres dziejów trwał od 1816 r. aż 
do jej zamknięcia w 1909 r. Ten okres jest 
w źródłach najlepiej opisany. Świętą Lipką 
zarządzali proboszczowie. Na szczególną 
wzmiankę zasługuje ks. Piotr Witkowski 
(1833–1849). Swoją energią i zapobieg-
liwością przyczynił się do zabezpieczenia  

szkole bytu materialnego i do wybudowa-
nia nowej bursy. Stara nie nadawała się 
już do użytku. Studenci przenieśli się do 
schroniska dla pielgrzymów wybudowane-
go w 1802 r. Nowa bursa została postawio-
na w 1842 r. Składała się z 4 pokoi, mogło  
w niej mieszkać około 15 studentów. Jeden  
z tych pokoi służył jednocześnie jako sypial- 
nia, jadalnia i sala wykładowa. Ogrzewa-
ny był tylko jeden pokój. Najważniejszym 
wydarzeniem tego okresu było nadanie 
statutu Szkole Muzycznej w 1855 r. Zre-
formowano nauczanie. Nauka trwała  
6 lat. Rodzice pokrywali koszty utrzyma-
nia. Uczniowie słabiej uposażeni musie-
li odrobić owe koszty. Studenci uczyli się 
gry na fortepianie, organach, instrumen-
tach smyczkowych oraz dętych. Nauczano 
śpiewu, a z przedmiotów nie muzycznych: 
religii, języka niemieckiego, matematyki, 
geografii z historią, kaligrafii z ortografią  
i składni. Statut określał szczegółowo regu-
lamin domowy np. w porze letniej o godz. 
7.15 oraz 18.00 studenci zobowiązani byli 
do odegrania wyćwiczonych utworów na 
instrumentach muzycznych w kościele na 
galerii ponad nawami bocznymi. Z chwilą 
wprowadzenia statutu i rozszerzenia pro-
gramu nauczania Szkoła Muzyczna stała 
na znacznie wyższym poziomie. Stała się 
szkołą przygotowawczą do Seminarium 
Nauczycielskiego. W dalszym ciągu pozos-
tała prywatną szkołą kościelną. Bezsku-
tecznie starano się o przyznanie jej praw 
państwowych. Głównym powodem za-
biegów o upaństwowienie szkoły była sytu-
acja materialna Świętej Lipki.

W połowie XIX w. kościół w Świętej Lipce 
posiadał dość dobrze zaopatrzoną bibli-
otekę z zakresu muzyki i śpiewu kościel-
nego. Jej inwentarz liczył 523 pozycje  
w 1854 r.. Ponadto wyposażony był w dość 
bogaty zespół instrumentów (w 1854 r.  
25 gatunków). Śpiew i muzyka w szkole były 
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utrzymywane na odpowiednio wysokim 
poziomie. Równie dobrze przedstawiała 
się nauka przedmiotów nie muzycznych. 
Przełożeni poświęcali dużo uwagi wychow-
aniu studentów.

W 1909 r., po 188 latach funkcjo- 
nowania, szkoła przestała istnieć. Przyczyn 
było wiele. Przede wszystkim katastrofalny 
stan techniczny bursy, fatalne warunki fi-
nansowe oraz zmniejszająca się z roku na 
rok liczba studentów. W okolicy założono 
bowiem wiele szkół państwowych tego 
typu np. w Reszlu, w których przydzielano 
uczniom subwencje.

Najsłynniejszym uczniem świętolipsk-
iej placówki muzycznej był Feliks Nowo- 
wiejski, który w latach 1887-93 kształcił się 
w grze na organach, fortepianie, skrzyp-
cach, waltorni i wiolonczeli. Naukę konty-
nuował w prestiżowym Konserwatorium 
Sterna w Berlinie, Szkole Muzyki Kościelnej 
w Ratyzbonie i w berlińskiej Szkole Mistrzów 
przy Królewskiej Akademii. Nowowiejski 
był kompozytorem, dyrygentem, organistą, 
pedagogiem, propagatorem śpiewu chóral-
nego. Jako kompozytor uprawiał wszystkie 
gatunki muzyki. Wiele jego dzieł pozostaje 
wciąż w rękopisach, czekając na ponowne 
wykonanie. Był rodowitym warmiakiem. 
Urodził się w Barczewie (dawniej Warten-
burg). Warmię zawsze miał w sercu, dla- 
tego tematyka warmińska przewijała się 
przez całą jego twórczość. Nowowiejski jest 
autorem melodii Hymnu Warmińskiego, 
który codziennie w południe od 2009 r. roz-
brzmiewa z olsztyńskiej wieży ratuszowej. 
Najsłynniejszym jego dziełem jest orato- 
rium „Quo vadis” (premierę miało w 1909 
r. w Amsterdamie). Stworzył operę „Legen-
da Bałtyku”, której prawykonanie odbyło 
się w 1924 r. w Poznaniu. Skomponował 
wiele wielkich dzieł przeznaczonych na 
scenę operową i estradę. Powstały bale-
ty „Malowanki ludowe”, „Król Wichrów” 

i śpiewniki. Komponował utwory na or- 
kiestrę i instrumenty solowe. Za twórczość 
religijną został mianowany przez papieża 
Piusa XI szambelanem papieskim.

Nowowiejski za życia nie dbał o swój 
rozgłos. Ostatnio był trochę zapom- 
niany. Ogłoszony przez Sejm Rzeczy-
pospolitej Rok Feliksa Nowowiejskiego  
(z racji 70-lecia jego śmierci) oraz „nasze” 
Świętolipskie Wieczory Muzyczne są wy-
jątkową okazją do promowania utworów 
muzycznych Nowowiejskiego. Ważnym 
wydarzeniem było prawykonanie ora-
torium „Powrót syna marnotrawnego”  
w naszej bazylice w 1993 r. w setną rocznicę 
ukończenia Szkoły Muzycznej w Świętej 
Lipce przez kompozytora. Obecny rok stwa- 
rza doskonałą okazję do przywrócenia 
należnego miejsca kompozytorowi w kul-
turze i historii Warmii, Polski i Europy. 
Na początek zachęcam do odwiedzenia 
muzeum biograficznego w Barczewie.

Elżbieta Marko

U stóp Świętolipskiej Matki
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24 czerwca 2016, g. 20.00
Chór świętolipski; Katarzyna Kalisz-Kędzio- 
rek (sopran, organy); Piotr Kędziorek (bary-
ton); Adam Kowalski (tenor, organy)

1 lipca 2016, g. 20.00
Fryderyk Stankiewicz – fortepian; Romuald 
Jan Szałek - flety proste; Michał Chorosiński 
– recytacje, śpiew; Andrzej Chorosiński – 
organy; Zespół Wokalny Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza

8 lipca 2016, g. 20.00
Małgorzata Klorek –  organy; Ewa Rułka – 
flet

15 lipca 2016, g. 20.00
Bernhard Gfrerer /Austria/ - organy

22 lipca 2016, g. 20.00
Julian Gembalski – organy

29 lipca 2016, g. 20.00
Bartosz Jakubczak – organy; Paweł Gusnar 
– saksofon

5 sierpnia 2016, g. 20.00
Chór Camerata Varsovia: Elżbieta Siczek –
dyrygent

12 sierpnia 2016, g. 20.00
Krzysztof  Urbaniak – organy

15 sierpień 2016, g. 20.00
Nadzwyczajny koncert chóralny: Chór Po-
litechniki Świętokrzyskiej: Małgorzata Ba-
nasińska-Barszcz – dyrygent; Adam Kowal-
ski – organy

19 sierpnia 2016, g. 20.00
Heinrich Wimmer  /Niemcy/– organy

26 sierpnia 2016, g. 20.00
Arkadiusz Popławski – organy

2 września 2016, g. 20.00
Chór Kontrapunkt; Chór Szkoły Muzy-
cznej w Ełku; Ełcka Orkiestra Kame- 
ralna: Rafał Sulima – dyrygent, organy; 
Wiktoria Zawistowska – sopran; Kacper 
Szelążek – kontratenor; Karol Fromm – 
skrzypce

9 września 2016, g. 20.00
Józef Serafin - organy

XXVIII Świętolipskie
wieczory muzyczne

w roku Feliksa Nowowiejskiego
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Świat ikony – część 1: 17. 08. 2016,  
g. 18.00 – 21. 08. 2016, g. 13.30

Uczestnicy sesji będą zaznajamiani 
z następującymi zagadnieniami: świat,  
w którym rodzi się ikona; istota ikony, jej 
teologia i duchowość, kontemplacja ikony;  
świat kolorów i problem światła w ikonie; 
Pismo św. wobec wizerunków; historia 
ikony bizantyjskiej i rosyjskiej; etapy pow-
stawania ikony. Będzie im także przybliża-
na wymowy ikon przemienienia Chrys-
tusa (Teofana Greckiego), Zbawiciela  
i Trójcy Świętej (Andrieja Rublowa), Matki 
Bożej modlącej się – Orantki, Matki Bożej 
Włodzimierskiej oraz obrazu Matki Bożej 
Świętolipskiej. Będzie także czas na oso-
bistą refleksję i modlitwę w obecności tych 
wizerunków. Dopełnieniem sesji będzie 
spotkanie z największym ikonopisem 
chrześcijaństwa Andriejem Rublowem za 
pośrednictwem filmu Andrieja Tarkowskie-
go oraz możliwość zwiedzenia atrakcyjnych 
zabytkowych miejsc w okolicach Świętej 
Lipki. Na czas sesji można skorzystać z no-
clegów i wyżywienia w Domu Pielgrzyma 
lub uczestniczyć jako osoby dochodzące. 
Sesję prowadzi o. Aleksander Jacyniak 
SJ. Informacje i zgłoszenia uczestnictwa:  
s e k r e t a r i a t . i k o n y 2 2 @ g m a i l . c o m  
tel.: 608 33 00 37.

Warsztaty pisania ikon: 21. 08. 2016,  
g. 18.00 – 28. 08. 2016, g. 12.30

 
Uczestnicy warsztatów będą tworzyli 

wizerunki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej 
i świętych odwołując się do starożyt-
nych metod i wykorzystując naturalne 

materiały: sproszkowane kamienie, glin-
ki, części organiczne, jajka, wino i złoto. 
Prowadząca warsztaty pani Elżbieta Jac- 
kowska-Kurek będzie towarzyszyła każdemu 
uczestnikowi warsztatów w jego własnym 
rytmie i zgodnie z jego stopniem zaawan-
sowania w pisaniu ikon. W wypadku osób 
uczestniczących w warsztatach wskazane 
jest uczestnictwo w poprzedzającej je sesji 
„Świat ikony”. Na czas warsztatów można 
skorzystać z noclegów i wyżywienia w Domu 
Pielgrzyma lub uczestniczyć jako osoby 
dochodzące. Informacje i zapisy: Elżbieta 
Jackowska-Kurek: tel. 601 734 705, e-mail:  
sekretariat.ikony22@gmail.com

Modlitwa psalmów: 21. 08. 2016,  
g. 17.00 – 28. 08. 2016, g. 12.30

Prowadzący rekolekcje, o. Aleksander 
Jacyniak SJ zachęci do odczytania tego, co 
wybrane psalmy mówią w swym pierwot-
nym brzmieniu oraz jak spotyka się to  
z konkretem naszego obecnego życia. Re-
kolekcje te są wskazane dla tych, którzy 
pragną odbudować lub pogłębić własną 
modlitwę, wejść pełniej w klimat modlit-
wy biblijnej, modlić się owocniej modlitwą 
brewiarzową (Liturgią Godzin), pełniej ucze- 
stniczyć w Liturgii Słowa każdej Mszy św. 
oraz poddawać modlitewnej refleksji bieg 
swego życia i życia świata. Dla tych, którzy 
przeżyli już całe Ćwiczenia duchowe mogą 
stanowić ich syntezę. Rekolekcje odbywają 
się w całkowitym wyciszeniu. W ich trak-
cie istnieje też możliwość indywidualnych 
rozmów duchowych z prowadzącym reko- 
lekcje. Informacje i zapisy: sanktuarium@
swlipka.org.pl; tel. 608 33 00 37.

Propozycje domu 
rekolekcyjno-pielgrzymkowego

w Świętej Lipce w 2016 r.
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Historia wsi Pieckowo 

Ogólnie dostępne – w publikacjach 
czy internecie – informacje o począt- 

kach Pieckowa (do 1945 r. Pötschen-
dorf) podawane są w różnych wersjach,  
a nawet mylone – z uwagi na podobne ich 
brzmienie w języku niemieckim (Polschen-
dorf, Peitschendorf, Pertschendorf) – z  in-
nymi miejscowościami, takimi jak Polska 
Wieś czy Piecki w pow. mrągowskim (np. 
Wikipedia). W polskich opracowaniach po-
daje się, że przywilej dla wsi Pötschendorf/
Pieckowo wystawiono w 1448 r. (Z. Licha-
rewa, Kętrzyn. Z dziejów miasta i powiatu, 
Olsztyn 1962; A. Wakar (red.), Kętrzyn –  
z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1978).  
Dr Jerzy Sikorski na swoim blogu napisał, 
że była to „wieś czynszowa, założona przez 
Zakon Krzyżacki u schyłku XIV w. W 1448 
r. uzyskała potwierdzenie przywileju lo- 
kacyjnego. Osadnicy byli pochodzenia nie-
mieckiego, o czym świadczy nazwa wsi  
i jej późna lokacja”. W niemieckiej mon-
ografii nie podano daty lokacji, ani infor-
macji o początkach (R. Grenz, Der Kreis 
Rastenburg, Marburg 1976). Są tam tylko 
dwie wzmianki: jedna o wałach obronnych 
(tzw. „szańcach”), których ślady pochodzą 
z czasów zakonnych i osłaniały strażnicę 
w Bezławkach, zaś druga dotyczy szkol-
nego kuratora Schrödera, który w 1938 
r. przyniósł do starostwa w Rastenburgu 
(ob. Kętrzyn) fragmenty skorup glinianych 
z czasów zakonnych. Najwięcej informa- 
cji w tej monografii o Pieckowie pochodzi  
z XIX i I połowy XX w. Natomiast w artykule 
prof. Grzegorza Białuńskiego jest mowa  
o nadaniu w 1395 r. łąki, prawdopodobnie 
w Pieckowie (w literaturze pochodzenie 
nadawcy nie zostało ustalone, bo może 
tu chodzić – wg autora – także o miejsco- 
wość Piecki). Sam obszar wsi „został na-
dany w 1364 i 1370 r. niejakiemu Piotro-

wi (Pezschen, Pecze) Rosenburgerowi, od  
imienia którego niewątpliwie pochodzi na-
zwa dóbr”. (G. Białuński, Dobra za granicą: 
o pozawarmińskich posiadłościach ziem-
skich klasztoru w Reszlu w XIV–XVI wieku, 
[w:] „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 
2006, nr 2). Jego potomkiem był zapewne 
Hanko (Hanncke de Petzkendorff), który  
w porozumieniu z żoną i krewnymi nadał  
10 września 1395 r. klasztorowi augustianów 
z Reszla 2 morgi łąki nad jeziorem. Zapis 
uczynił w klasztorze, „porządkując swoje 
ziemskie sprawy, gdyż nie ma nic pewniej- 
szego niż śmierć i nic bardziej niepewnego 
niż godzina śmierci”. Dalej autor napisał, że 
nie wiadomo nic o dalszych losach daro- 
wizny, ale „Hanko i jego małżonka zyski-
wali orędownictwo pobożnych braci we 
wszystkich modlitwach, mszach świętych 
i nocnych czuwaniach”. Wśród świadków 
w dokumencie wymieniony jest karcz-
marz Markward z Kraskowa (Schoneflies). 
Najstarszy zapis, w którym jednoznacznie 
wymienione jest dzisiejsze Pieckowo, po-
chodzi z 1508 r. W wykazie dokumentów 
opracowanych przez Carla Beckerrna (wy-
danych w 1885 r., a dotyczących Rasten-
burga, czyli dzisiejszego Kętrzyna) jest 
zapis informujący, że w dniu św. Tomasza 
w Królewcu „Simon von Drahe, wielki kom-
tur  i regent poświadcza, że prokurator Ras-
tenburga [ob. Kętrzyn]  Franz von Hersel  
i mieszkańcy Schoenfliess [ob. Kraskowo] 
doszli do porozumienia z Kunzem Truch-
sess przed Wilhelmem von Schamberg –
prokuratorem Barten [ob. Barciany], Chris-
tophem Auer – prokuratorem Sehesten 
[ob. Szestno] i Quirinem Schlick – zastęp-
cą wielkiego komtura, w sprawie puszczy 
Nimmergut, leżącej między biskupstwem 
warmińskim, Petzendorf [Pieckowo], Be-
selagk [Bezławki], Linde [Święta Lipka]   
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a puszczą należącą do Rastenburga. 
Dla Kunza Truchsess odstąpiono 5 włók  
[ok. 85 ha] lasu”.

Zapewne już w XVI w., a więc po se-
kularyzacji Zakonu Krzyżaków, w okresie 
świeckiego księstwa pruskiego, wieś znaj- 
dowała się w rękach prywatnych, ale przez 
prawie 200 lat nic bliższego o jej właścicie-
lach nie wiadomo. W leksykonie szlachty 
pruskiej Leopolda Ledebura jest wzmianka, 
że w 1727 r. wieś należała do przedstawi- 
ciela rodu von Rappe, o którym wspomniał 
Jerzy Paszenda SJ w swojej książce „Święta 
Lipka”, z informacją, że ów właściciel kazał 
wybudować dwa domki tuż przy granicy 
wsi,  aby sprzedawano w nich piwo. Męs-
ka linia rodu von Rappe wymarła po 1744 
r., dlatego też nastąpiła zmiana właściciela. 
W wydanym w 1785 r. wykazie miejsco- 
wości królestwa pruskiego Pieckowo 
figuruje jako szlachecki majątek liczyła  
20 chałup, a właścicielem był kapitan Frie-
drich von der Groeben, którego rodzina od 
wielu lat posiadała okoliczne dobra (np. 
Bezławki, Jeżewo, czy też tereny obecnej 
Świętej Lipki, które sprzedała na potrzeby 
kościoła).

Na mapach z przełomu XVIII/XIX w. 
wieś występowała pod dwoma nazwa-
mi: „Pötschendorff” albo „Pötschken”. Na 
południe od wsi znajdowała się cegielnia, 
z uwagi na dobrą jakość tutejszej gliny,  
z której wyrabiano cegły m. in. na potrzeby 
budowanego kościoła i klasztoru w Świętej 
Lipce.  W 1820 r. szlachecki majątek i wieś, 
będące w rękach rodu von der Groeben,  
liczył 16 chałup i 185 mieszkańców. Potem 
wieś została sprzedana i należała do Edu-
arda Jorka. W 1848 r. liczyły 11 domów, 
w których mieszkało 201 mieszkańców 
(190 ewangelików i 11 katolików; wszyscy 
mówili po niemiecku). W 1851 r. majątek 
nabył za sumę 60 tys. talarów emerytowa-
ny prezydent rejencji gąbińskiej Gustav Re-

inhold Ludwig von Wienskowski Saltzwedel 
(28.04.1808 – 6.07.1897), który aktywnie 
włączył się w życie społeczne powiatu. Był 
współzałożycielem w 1865 r. zakładu psy-
chiatrycznego w Rastenburgu (obecnie 
zespół budynków przy ul. Pocztowej 9–13  
i Asnyka 8–10) oraz brał udział w planach 
budowy kolei wschodniopruskich. W 1879 r. 
obszar jego majątku wraz z cegielnią 
wynosił  911 ha, z tego 382 ha pól, 112 ha 
łąk, 34 ha pastwisk, 346 ha lasów, 16 ha 
nieużytków (drogi, podwórza), 21 ha jezio- 
ro. Majątek specjalizował się w hodowli 
koni, bydła i owiec. W 1889 r. łącznie z pow-
stałym folwarkiem Wólką Pieckowską (do 
1945 r. Pötschenwalde, obecnie północne 
tereny Świętej Lipki, przy cmentarzu), ma-
jątek liczył 934 ha, w tym 347 ha lasu. Po 
śmierci dotychczasowego właściciela (po-
chowany został na cmentarzu w Bezław- 
kach, gdzie do ściany muru przytwierdzono 
tabliczkę z napisem: „Erbbegraebniss der 
Familie von Saltzwedell – Poetschendorf”; 
tabliczka zachowana do dnia dzisiejsze-
go, a grób zniszczono po 1945 r.) majątek 
kupił August Richter z Inowrocławia, który 
podzielił go między synów na dwa odrębne 
– jeden liczący 644 ha, w tym 110 ha lasu 
oraz drugi leśny, liczący 251 ha, z tarta- 
kiem. W ciągu kilku lat okoliczny las został 
wycięty. Drzewo pocięto w tartaku „Vohs” 
(od nazwiska właściciela), który znajdował 
się w obrębie Wólki Pieckowskiej. W ma-
jątku folwarcznym z cegielnią ustanowił 
zarządcę, a był nim Hermann Krause.

W 1907 r. majątek uległ parcelacji, prze-
prowadzonej przez Wschodniopruskie To-
warzystwo Ziemskie z Królewca. Powstała 
w ten sposób wieś rolnicza, składająca 
się z 50 gospodarstw, w tym 30 pełno- 
rolnych. Wtedy też powstała zabudowa 
kolonijna. We wsi działał szewc i kowal,  
a także ochotnicza straż pożarna założona 
ok. 1910 r., licząca 20 członków. W 1907 r. 
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oddano do użytku budynki zespołu dworca 
kolejowego. W 1909 r. we wsi zbudowano 
dwuklasową szkołę (budynek zachowa- 
ny do dzisiaj), jej ostatnim nauczycielem 
przed 1945 r. był Wilhelm Pianka z Ras-
tenburga. Długoletnim nauczycielem był 
Max Sieg (do 1934 r.), który organizował 
młodzieży szkolnej wycieczki, różnorodne 
imprezy oraz prowadził chór szkolny. Był 
m.in. inicjatorem budowy w 1925 r. pom-
nika poległych mieszkańców wsi na wszyst-
kich frontach I wojny światowej. We wsi 
był zajazd, adaptowany z dawnego dworu, 
należący w 1910 r. do Augusta Neumanna, 
w latach 20. do Karla Böttchera, potem do 
Charlotty Germann, a w 1939 r. do Richar-
da Bordihna. W 1924 r. centralna część wsi 
została zelektryfikowana i wówczas urucho-
miono młyn elektryczny ze śrutownikiem,  
a także wylęgarnię drobiu. Według danych  
z 1932 r., we wsi było 9 gospodarstw,  
których wielkość wynosiła od 20 do 81 ha, 
reszta miała poniżej 20 ha (w Wólce Pieck-
owskiej wymieniono jedno o pow. 80 ha). 
W 1939 r. zamieszkiwało we wsi 521 
osób. W latach 1941-42 istniał tu żeński 

obóz “Służby Pracy” (Arbeitsdienst). Miał  
wspomagać w pracach polowych rodzi- 
ny chłopskie, w których mężczyźni zostali 
zmobilizowani do armii.

W wyniku postanowień jałtańsko 
-poczdamskich w 1945 r. Pieckowo, wraz  
z całą południową częścią Prus Wschodnich, 
przyłączono do Polski. Nastąpiła całkowita 
wymiana ludności. Obecni mieszkańcy wsi 
to potomkowie przesiedlonych i przybyłych 
tu rodzin z różnych stron. Po wojnie uru-
chomiono we wsi siedmioklasową szkołę 
podstawową, w której zatrudnionych było 
3 nauczycieli. W 1956 r. otwarto Uniwer-
sytet Ludowy. Tutejsze zespoły artystyczne 
zdobywały wyróżnienia w wielu konkur-
sach wojewódzkich. Młodzież zbudowała 
świetlicę wiejską. W 1957 r. powstało kółko 
rolnicze, w 1973 r. – filia biblioteki gminnej, 
a w 1976 r. punkt felczerski. Był tu jeden 
z najładniejszych w gminie “Klub Rolnika”. 
W 1970 r. wieś liczyła 302 osób, w 2007 
r. – 288, w 2010 r. – 295, a w 2015 r. 225 
mieszkańców.

Tadeusz Korowaj

Pocztówka Pieckowa sprzed I wojny światowej przedstawia w lewej górnej części zajazd, 
po prawej – szkołę, w lewej dolnej części budynek dworca kolejowego, a po prawej jezioro.
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W czasie najważniejszych uroczystości 
minionego roku, które miały mie-

jsce w naszej bazylice, w procesji z dara-
mi niesione były m. in. relikwie świętych 
i błogosławionych. Stanowią one część 
relikwii oraz pamiątkowych medali, które 
zostały podarowane kustoszowi naszego 
Sanktuarium o. Aleksandrowi Jacyniakowi 
SJ przez o. Hieronima Fokcińskiego SJ,  pra-
cownika Kongregacji Spraw Kanonizacyj- 
nych w Rzymie. Są to relikwie pierwszego 
stopnia, czyli stanowią cząstkę ciała święte-
go lub błogosławionego.

Oddawanie czci relikwiom znane jest 
w chrześcijaństwie prawie od począt-
ku jego istnienia. Początkowo czczono 
głównie męczenników, a powodem tego 
była chęć uświęcenia miejsca, w którym 
się znajdowały, pobudzenia wiernych do 
czci tej osoby oraz zachęcenie do naślado- 
wania życia świętego. Z czasem nauka ta 
została pogłębiona i zaczęto zwracać także 
uwagę na to, że istnieje łączność świętych 
oglądających już Boga z ich relikwiami. 
Sobór Trydencki zauważył także to, że za 
życia ciała świętych były świątynią Ducha 
Świętego. Żyli oni w łączności z Bogiem,  
a łączność ta trwa dalej po ich śmierci.

Podczas peregrynacji obrazu Matki 
Bożej Ostrobramskiej, która miała miejsce 
24 kwietnia 2015 r., do ołtarza przyniesiono 
relikwie dwóch błogosławionych, którzy 
w szczególny sposób czcili Matkę Bożą. 
Pierwszą z nich jest bł. Aleksandra Maria 
da Costa, która urodziła się w Portugalii 
na początku XX w. W wieku 14 lat została 
całkowicie sparaliżowana. Po początkowej 
modlitwie o uzdrowienie zrozumiała, że to 
co ją spotkało jest jej powołaniem. Miała 
przeżycia mistyczne, w czasie których Je-

zus polecił papieżowi za jej pośrednictwem 
poświęcić świat Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Papież Pius XII po zbadaniu sprawy 
uczynił to w 1942 r. Drugimi relikwiami 
były relikwie bł. Dominika Lentini urodzo-
nego w biednej rodzinie we Włoszech  
w XVIII w. Został kapłanem i do końca ży-
cia był proboszczem w Laurii. Starał się  
z wielką energią ewangelizować, głosząc 
rekolekcje i katechizując. Swoje mowy opi-
erał na Piśmie Świętym, doktrynie Ojców 
Kościoła i Tradycji. Jego pobożność, asceza 
i dzieła miłosierdzia były przykładem i pow-
odem wielu nawróceń.

W procesji z darami podczas uroczystoś-
ci Nawiedzenia NMP 31 maja 2015 r. były 
natomiast niesione relikwie trzech osób 
zakonnych urodzonych w XIX w. Wybór 
tych osób podyktowany był trwającym 
wówczas Rokiem Życia Konsekrowane-
go ogłoszonego przez papieża. Były to re-
likwie bł. Anny Gattorno, bł. Anny Mogas 
i św. Józefiny Bakhity. Bł. Anna Gattorno 
urodziła się we Włoszech. Po owdowieniu 
i wychowaniu trójki dzieci założyła Instytut 
Córek św. Anny, Matki Maryi Niepokalanej. 
Bł. Anna Maria Mogas przyszła na świat w 
Hiszpanii. Po wstąpieniu do zakonu przez 
kilkanaście lat prowadziła różne szkoły. 
Założyła Zgromadzenie Franciszkanek Mis-
jonarek Matki Bożego Pasterza. Św. Józe-
fina Bakhita urodziła się w Sudanie. Jako 
kilkulatka została porwana przez arabskich 
handlarzy niewolnikami. Wielokrotnie 
sprzedawana, w wieku 15 lat kupiona przez 
włoskiego konsula. W wieku 22 lat przyjęła 
chrzest, bierzmowanie i I Komunię św. Kil-
ka lat później wstąpiła do Zgromadzenia 
Córek Miłosierdzia. Ta święta zainspirowała 
papieża Benedykta XVI do napisania jed-

Nowe relikwie 
dla świętolipskiego sanktuarium 
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nego z punktów encykliki Spe salvi. Papież 
przytoczył jej życiorys jako przykład niero- 
zerwalnej i determinującej relacji wiary  
i nadziei w życiu chrześcijanina.

W niedzielę 9 sierpnia 2015 r. w naszym 
Sanktuarium miało miejsce ważne wy-
darzenie, a mianowicie TV Polonia trans-
mitowała Mszę św. z naszej bazyliki. I tym 
razem relikwie były niesione do ołtarza 
wraz z darami. Były to ponownie relik-
wie osób konsekrowanych żyjących na 
przełomie XIX i XX w. Bł. Piotr Ruiz de 
los Paños y Angel – hiszpański prezbiter. 
Członek Bractwa Kapłanów Robotników 
od Serca Jezusa. Założyciel Zgromadze-
nia Uczennic Jezusa. Ofiara prześladowań 
antykatolickich w czasie wojny domowej. 
Beatyfikowany w 1995 r. razem z 44 męcze- 
nnikami wojny domowej. Bł. Aniela od 
św. Józefa – hiszpańska zakonnica. Na-
leżała do zgromadzenia zajmującego się 
katechizacją, którego była przełożoną ge- 
neralną. Zamordowana ze współsiostra-
mi w czasie prześladowań antykatolickich.  
Bł. Mikołaj da Gesturi – włoski kapucyn.  
Wychowany przez siostrę po śmierci rod-
ziców. W zakonie pracował w kuchni,  
a także jako kwestarz. Niewiele mówił – 
apostołował milczeniem.

W czasie uroczystości odpustowej 
Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia 2015 r. 

mieliśmy okazję ponownego oddania czci 
relikwiom, tym razem bł. Marii od Męki 
Pańskiej, która ur. się we Francji w 1839 
r. w rodzinie arystokratycznej. W 1860 r. 
wstąpiła do klarysek. W czasie choroby 
musiała opuścić klasztor i przeniosła się 
do Zgromadzenia Sióstr Maryi Wynagro- 
dzicielki. Wkrótce wyjechała na misje do 
Indii, gdzie była m. in. przełożoną pro- 
wincjalną. W 1876 r. założyła nowe zgro-
madzenie – Misjonarek Maryi. Zmarła  
w 1904 r. Beatyfikowana w 2002 r.

Jednak powinniśmy pamiętać,  że  prze- 
niesienie tych wszystkich relikwii wcza- 
sie uroczystości nie ma za zadanie  
uświetnienia Liturgii. Ma to być przypom-
nieniem słów: „wierzę w świętych obco- 
wanie”, które wypowiadamy za każdym 
razem kiedy wyznajemy naszą wiarę. Powin-
niśmy być świadomi, że ci święci i błogosła- 
wieni tworzą z nami jeden Kościół, ale oni 
oglądając Boga twarzą w twarz, wzmac-
niają świętość tego Kościoła. Poza tym 
mogą nieustannie wstawiać się za nami  
u Boga Ojca. Jedynie od nas zależy czy po-
prosimy ich o to. Wykorzystując obecność 
relikwii tylu świętych i błogosławionych 
w naszym kościele prośmy ich szczególnie 
o wstawiennictwo u Boga we wszystkich 
naszych troskach i kłopotach.

Robert Połubiński
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Śmierć przychodzi cicho, niezapowie- 
dziana, nieproszona. Nigdy nie ma odpo- 

wiedniej dla niej chwili. Jest zawsze goś- 
ciem nie w czas. Każdy z pewnością zdaje 
sobie sprawę, że śmierć czeka na każdego 
z nas, po to, by móc przejść do lepszego 
świata, do Domu Pana. Gdy jednak taka 
sytuacja następuje w naszym życiu, ktoś 
bliski umiera, nie jesteśmy w stanie się na 
nią przygotować. Nieważne, ile razy byśmy 
sobie to w głowie układali.

I Ty, Tato, odszedłeś tak nagle, zasnąłeś, nie 
obudziłeś się już ze śpiączki... Twoja śmierć 
uświadomiła nam jak cienka jest linia między 
życiem a śmiercią. Choć od Twej śmierci 
minęły już ponad trzy miesiące, my nadal w 
nią nie wierzymy. Wielokrotnie łapiemy się na 
tym, że chcemy do Ciebie zadzwonić, poroz-
mawiać, ot tak, o niczym konkretnym, zapytać 
co u Ciebie, jak się czujesz, co dziś ciekawego 
robiłeś, jaka pogoda, zapytać o radę... bo kto 
nam lepiej doradzi niż Tata?

Nasz Tata, Piotr Domaradz, przyszedł  na 
świat 19 lutego 1943 r. w Żernicy Wyżnej 
w Bieszczadach. Urodził się jako drugi syn 
i zarazem jeden z pięciorga dzieci Zofii 
Olszanickiej i Grzegorza Domaradz.  Nie 
dane mu było jednak spędzić  młodości w ro- 

dzinnej miejsco- 
wości, bo w  1947 
r. w ramach akcji 
Wisła jako czte- 
roletnie dziecko 
został przesied- 
lony wraz z ro- 
dziną na po-
granicze Warmii 
i Mazur do wsi 
Staniewo i tam 
też pozostał do 
końca życia, ro-
biąc to co ko-

chał… Praca na roli  była Taty pasją. Na 
naukę na wyższej uczelni nie było czasu, 
choć jesteśmy przekonane, że z powo- 
dzeniem ukończyłby ją z wyróżnieniem. 
W szkole był wzorowym uczniem i klasy-
cznym molem książkowym. Kochał czytać. 
Książki historyczne i te z zakresu wiedzy o 
gospodarstwie były jego hobby. Dla nas był 
chodzącą encyklopedią, naszą dumą. Na 
wszystko znał odpowiedź, potrafił w pa-
mięci wykonywać skomplikowane oblicze-
nia matematyczne, a  krzyżówki rozwiązy-
wał w mig. Był genialnym nauczycielem. 
To właśnie Tata odpytywał nas z tabliczki 
mnożenia, pomagał nam w odrabianiu  
lekcji, a także nauczył czytać zanim jeszcze 
poszliśmy do pierwszej klasy, po to, abyśmy 
mieli łatwiej w szkole, w życiu. 

Był  zawsze zaangażowany w życie rodz-
inne. Kochał swoją żonę Zenobię, którą 
poznał w 1970 r. i wtedy już wiedział, że 
będą małżeństwem. Jak to zwykł mówić: 
„była  przecież najlepszą partią w oko-
licy. Pracowała w klubie, w ochotniczej 
straży pożarnej, jeździła motorem, a do 
tego jeszcze jaka ładna…” Trochę czasu 
go to kosztowało ale w końcu się udało  
i w sierpniu 1978 r. poślubił swoją ukochaną 
Zenię. Jako przykładny Mąż zawsze wspi-
erał swoją Żonę w opiece nad nami. Przy-
gotowywał butelki z mlekiem, potem kan-
apki, odwoził do szkoły. Nasz dom rodzinny 
zawsze był pełen gości, szczególnie latem. 
Każdy z rodziny czuł tu rodzinne ciepło  
i wiedział, że był mile widziany przez naszych 
rodziców. Tato, żyłeś dla nas, dla rodziny, 
zawsze byłeś pomocny i bezinteresowny. 
Brakuje nam Ciebie każdego dnia. Jak dziś 
pamiętamy wieczory, kiedy mogliśmy 
spędzać je razem na wspólnej kolacji czy za-
bawie, gdy byliśmy jeszcze dziećmi. Tato... 
byłeś taki opiekuńczy…

Nasz tata Piotr Domaradz
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W naszych wspomnieniach Tata pozo- 
stanie jako zdrowy i silny mężczyzna, który 
nigdy nie narzekał na zdrowie, nawet kiedy 
coś mu doskwierało. Nasz Tata przeżył  
prawie 73 lata, które nie zawsze były 
kolorowe. W ciągu ostatnich 10 lat wzma- 
gał się z obturacyjną chorobą płuc, cier-
piał na bezdech senny. Każdą noc spędzał 
podpięty do aparatu tlenowego, który 
pomagał w oddychaniu. Szczególnie podu-
padł na zdrowiu po nagłej śmierci swojej 
żony, którą tak przeżył… Przynajmniej dwa 
razy do roku był zmuszony do przebywania 
w szpitalu. Tak, był zmuszony, bo nie lubił 
tam przebywać. Zawsze szybko, jak ty-
lko zdrowie na to pozwalało, powracał do 
swojego rodzinnego domu, do Staniewa. 
Do końca swoich dni czynny zawodowo, 
pomagał swojemu synowi w prowadze-
niu gospodarstwa. Zmarł 10.01.2016 r.  
w niedzielę wczesnym rankiem o 5.50  
w szpitalu w Kętrzynie. Został pochowa-
ny w rodzinnym grobowcu, na cmentarzu  

w Świętej Lipce. Spoczywa teraz obok 
swoich dziadków, rodziców i  kochanej 
żony.

Tato, wiemy, że na pewno nie chciałbyś, 
abyśmy rozpamiętywały tamten dzień, ale 
to nie takie proste. W szczególności ter-
az, gdy pochylając się nad Twoim grobem 
czytamy ”Próżny Twój płacz nad grobem 
mym. Ja żyję wciąż, nie ma mnie w nim”. 
Nadal czujemy Twoją obecność. Dla- 
tego piszemy. Piszemy, bo wiemy, że nadal 
jesteś przy nas. Pewnie, jak zwykle, teraz 
byś rozmawiał z nami przez telefon i pytał 
co u nas. Ale Ty już nie zadzwonisz... Nie 
spojrzysz na nas, nie przytulisz. Staramy się 
nie płakać pisząc kolejne słowa, ale to nie 
jest  łatwe. Tato, tak wiele jest rzeczy, które 
chciałybyśmy Ci powiedzieć. Wierzymy, 
że kiedyś będzie nam to dane… Zniknąłeś 
nam z oczu lecz nigdy z serca…

Ela Kacprzycka- Domaradz
Anna Domaradz-Wilk
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Godność dziecka Bożego w Sakramencie Chrztu św. otrzymało 22 dzieci,
ale tylko 5 z naszej parafii: 

Adam Matejko z Ramt (8 lutego), Kordian Gan ze Świętej Lipki (6 kwietnia),
Witold Krasuski z Pilca (12 lipca), Aleksander Sołtysiuk ze Świętej Lipki (12 lipca),
Oskar Witek z Pieckowa (29 listopada)

Pana Jezusa po raz pierwszy w Sakramencie Eucharystii (Komunii św.)
dnia 24 maja przyjęło 10-ro dzieci:

Konstancja Dramińska, Oskar Lepich, Jan Moczulski, Weronika Parakiewicz, Weronika 
Policha, Bartosz Siwek, Igor Socha, Wiktoria Stępień, Wiktor Suszyński, Amelia Witek

Zawierzyły Bogu i sobie nawzajem w Sakramencie Małżeństwa 44 pary małżeńskie,
ale tylko 3 pary, z których pan młody lub panna  

byli w momencie zawierania ślubu naszymi parafianami: 
Klaudia Warda i Krzysztof Witek (5 kwietnia), Natalia Dmitruk i Maciej Piotr Erd-
mann (27 czerwca), Ewelina Szmigielska i Rafał Piotr Pawłowski (8 sierpnia).
Nie było ani jednego ślubu, gdzie zarówno panna młoda jak i pan młody byliby
w momencie zawierania związku małżeńskiego członkami naszej parafii.

 
Próg wieczności przekroczyło aż 20 naszych parafian:

w styczniu – Henryk Lipka z Siemek;
w lutym – Piotr Zmysłowski z Pudwąg;
w marcu – Henryk Zdzisław Hałas z Siemek, Danuta Bielańska i Aleksander Gałka z Pilca, 
Marian Pękala z Wangut i Eugeniusz Stanisław Falkowski z Pieckowa;
w kwietniu – Jan Madrowski i Janusz Kazimierz Siwiński z Pilca, Marianna Sędek i Stanisław 
Sypniewski ze Świętej Lipki;
w maju – Bronisława Tymińska ze Stąpławek i Jadwiga Kałużna z Pieckowa;
w czerwcu – Bogdan Kaliszuk z Pieckowa i Adrian Kądziołka z Kociborza;
w sierpniu – Andrzej Krajewski ze Świętej Lipki;
we wrześniu – Henryka Ożga z Pieckowa i Tadeusz Kulesz z Pasterzewa;
w listopadzie – Regina Janina Oleksiak ze Świętej Lipki i Gerhard Eugeniusz Paweł Haric 
ze Staniewa

Na 4 pogrzeby przypadał w mijającym roku tylko jeden chrzest.

W roku 2015 w świętolipskiej 
parafii i sanktuarium

U stóp Świętolipskiej Matki
-18-
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Bierzmowania w parafii świętolipskiej 
po ii wojnie światowej

Lp. Data Liczba bierz- 
mowanych Szafarz bierzmowania

1 01. 07. 1947 513 Ks. Teodor Bensch, Administrator Apostolski
2 19. 06. 1955 550 Ks. Stefan Biskupski, Wikariusz Kapitulny
3 02. 07. 1957 272 Ks. bp Tomasz Wilczyński, Biskup Diecezjalny
4 20. 06. 1959 113 Ks. bp Tomasz Wilczyński, Biskup Diecezjalny
5 30. 06. 1962 126 Ks. bp Jan Obłąk, Biskup Pomocniczy Olsztyński
6 03. 07. 1965 93 Ks. bp Józef Drzazga, Biskup Pomocniczy Olsztyński
7 15. 05. 1971 246 Ks. bp Julian Wojtkowski, Biskup Pomocniczy Olsztyński
8 06. 07. 1974 116 Ks. bp Józef Drzazga, Biskup Diecezjalny
9 02. 07. 1977 45 Ks. bp Józef Drzazga, Biskup Warmiński

10 01. 07. 1979 97 Ks. bp Jan Obłąk, Biskup Pomocniczy Warmiński
11 14. 11. 1981 70 Ks. bp Julian Wojtkowski,  Biskup Pomocniczy Warmiński
12 24. 05. 1986 77 Ks. bp Edmund Piszcz, Administrator Apostolski
13 24. 04. 1990 86 Ks. bp Wojciech Ziemba, Biskup Pomocniczy Warmiński
14 16. 04. 1993 63 Ks. bp Julian Wojtkowski, Biskup Pomocniczy Warmiński
15 26. 06. 1996 64 Ks. abp Edmund Piszcz, Metropolita Warmiński
16 29. 10. 1999 79 Ks. bp Jacek Jezierski, Biskup Pomocniczy Warmiński
17 27. 10. 2002 24 Ks. bp Jacek Jezierski, Biskup Pomocniczy Warmiński
18 09. 06. 2004 40 Ks. bp Jacek Jezierski, Biskup Pomocniczy Warmiński
19 20. 05. 2006 34 Ks. bp Jacek Jezierski, Biskup Pomocniczy Warmiński
20 30. 03. 2008 26 Ks. bp Jacek Jezierski, Biskup Pomocniczy Warmiński
21 20. 04. 2010 25 Ks. abp Edmund Piszcz, Arcybiskup senior
22 23. 04. 2012 33 Ks. bp Jacek Jezierski,  Biskup Pomocniczy Warmiński
23 16. 04. 2014 24 Ks. bp Jacek Jezierski, Biskup Pomocniczy Warmiński
24 29. 04. 2016 21 Ks. abp Józef Górzyński, Koadiutor Warmiński

Razem 2837 10 szafarzy
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Ważniejsze sprawy w najbliższym czasie
26 V Boże Ciało. Procesja do czterech ołtarzy po Mszy św. o 11.00
29 V Odpust Nawiedzenia NMP. Uroczysta Msza św. na placu przed bazyliką o   
 11.00, a po niej procesja wokół placu
5 VI Procesja wokół placu przed bazyliką po Mszy św. o 11.00
13 VI Nabożeństwo Fatimskie o 18.00
16 VI Msza św. z nabożeństwem ku czci św. Andrzeja Boboli  o 19.00 w kaplicy w Pilcu
3 VII Procesja wokół placu przed bazyliką po Mszy św. o 11.00
13 VII Nabożeństwo Fatimskie o g. 18.00
16 VII Msza św. z nabożeństwem ku czci św. Andrzeja Boboli  o 19.00 w kaplicy w Pilcu
31 VII Uroczystość św. Ignacego Loyoli, założyciela Zakonu Jezuitów
7 VIII Procesja wokół placu przed bazyliką po Mszy św. o 11.00
11 VIII Uroczystość Matki Bożej Świętolipskiej
13 VIII Nabożeństwo Fatimskie o 18.00
14 VIII Dzień Chorych. Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych o 11.00
15 VIII Odpust Wniebowzięcia NMP. Uroczysta Msza św. na placu przed bazyliką 
 o 11.00 pod przewodnictwem ks. abpa Tadeusza Kondrusiewicza z Białorusi, a  
 po niej procesja wokół placu
16 VIII Msza św. z nabożeństwem ku czci św. Andrzeja Boboli  o 19.00 w kaplicy w Pilcu

Informacje bieżące
aktualne do końca września 2016 

 

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

Dni powszednie: 7.00, 9.50, 12.00, 18.00

Nabożeństwa w Sanktuarium:
Nowenna do Matki Bożej Świętolipskiej: środa g. 17.45

Nabożeństwo Fatimskie: 13. dzień miesiąca g. 18.00-21.15 

Prezentacje organów świętolipskich:
jeśli obecne są grupy turystyczno-pielgrzymkowe
Niedziele i święta: 10.00, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30

Dni powszednie: 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30
W soboty po południu prezentacje mogą być odwołane, jeśli w bazylice ma miejsce ślub.

Kancelaria parafialna:
piątek g. 9.30-17.30; 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

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

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


