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Ks. Wojciech Guzewicz, „JA PÓJDĘ ZA NIĄ”. BŁOGOSŁAWIONA 
MARIANNA BIERNACKA 1888-1943, Wydawnictwo Diecezjalne  

Adalbertinum, Ełk 2010, ss. 94. 

Ks. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. UWM jest kapłanem diece-
zji ełckiej, absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku 
oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lubli-
nie. Jego kariera naukowa i pisarska robi ogromne wrażenie. Autor setek 
publikacji, artykułów w prasie i periodykach naukowych, oraz licznych 
książek wzbudza podziw swą pracowitością i zaangażowaniem w życie 
religijne i kulturalne diecezji ełckiej. Zakres jego badań naukowych jest 
bardzo obszerny, bo dziejowo obejmuje XIX, XX i początek XXI wieku. 
Główną tematyką badań są dzieje Kościoła, w szczególności na terenie 
północno-wschodniej części Polski. Niewątpliwe na sercu ks. Wojciecha 
Guzewicza leży szerzenie wiary i kultu świętych pańskich. Dlatego jego 
dorobek naukowy został wzbogacony o kolejną pozycję książkową opo-
wiadającą o błogosławionej Mariannie Biernackiej. 

„Ja pójdę za nią”. BŁOGOSŁAWIONA MARIANNA BIERNACKA 
1888-1943 jest to niewielka książeczka o wymiarach: 16 cm długości 
i 11 cm szerokości. Oprawa miękka. Okładka jest koloru zielonego. 
Na okładce w okrągłej ramce przyozdobionej kwiatkami ze wstążką 
znajduje się szkic popiersia bł. Marianny Biernackiej. Na ostatniej stro-
nie okładki znajduje się modlitwa do Boga za wstawiennictwem błogo-
sławionej. Projektantem okładki oraz ilustracji tak jak w większości prac 
książkowych ks. Guzewicza jest Marek Kuryłowicz. W książce znajduje 
się 11 ponumerowanych i podpisanych ilustracji zajmujących całą stro-
nę. Ilustracja 5. zdaje się stanowić pierwowzór do szkicu zamieszczone-
go na okładce. Każda ze stron zawierających treść ksiązki ozdobiona jest 
szarą ramką oraz pejzażem (u dołu strony), na którym widać drzewa oraz 
świątynię. 

Książka zawiera: wstęp, jedenaście rozdziałów, posłowie, aneks, 
podstawę bibliograficzną książki; spis ilustracji oraz spis treści. 

„Słowo do czytelnika” tak zatytułowany jest wstęp wprowadzający 
czytelnika do lektury, w którym autor dementuje tezę myślenia wśród 
współczesnych ludzi, jakoby świętość jest zarezerwowana stanowi du-
chownemu. Dalej pokrótce wprowadza w treść książki. 
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Pierwsze osiem rozdziałów koncentruje się na życiu i męczeństwie 
błogosławionej, kolejne trzy dotyczą rodzącego się kultu i drogi wynie-
sienia Marianny Biernackiej na ołtarze. W pierwszym rozdziale „Ziemia 
i dom rodzinny” opisana jest historia Lipska (miejscowość rodzinna bło-
gosławionej) oraz warunki życia państwa Czokało, Pawła i Ewy – rodzi-
ców Marianny, prowadzących gospodarstwo. Drugi rozdział „Dzieciń-
stwo i młodość” opisuje trudności w jakich przyszło żyć Marysi Czokało 
od początków jej życia. Rok po jej urodzeniu zmarła jej matka, dwa lata 
później jej ojciec. Nie było w tym czasie nawet oficjalnej parafii, która 
urzędowo została zlikwidowana. W rozdziale trzecim „Dole i niedole 
życia rodzinnego” ks. Guzewicz ukazał życie dorosłe błogosławionej 
wraz z opisem zawarcia sakramentu małżeństwa z Ludwikiem Biernac-
kim oraz narodzeniem się sześciorga dzieci, z których czworo zmarło. 
Ważnym wydarzeniem w życiu Biernackich było przywrócenie parafii 
rzymsko-katolickiej i rozpoczęcie budowy kościoła. Również zostały 
ujęte trudne czasy I wojny światowej. „Odbudowa ze zniszczeń wojen-
nych i śmierć męża”, czwarty rozdział, zawiera czasy powojenne, gdzie 
państwo Biernaccy poświęcają się trudnej pracy w gospodarstwie próbu-
jąc przywrócić  jemu przedwojenną świetność. Ważnym wydarzeniem 
dla Marianny był ślub córki Leokadii i śmierć męża w roku 1929. 
W 1939 ożenił się jej syn, Stanisław, z którym dzieliła życie po śmierci 
męża. Piąty rozdział zatytułowany „Życie pod okupacją” zawiera czasy 
II wojny światowej, niszczenie Lipska i eksterminację narodu polskiego. 
„Ja pójdę za nią” to szósty rozdział, w którym Marianna Biernacka do-
konała heroicznego czynu poddając się aresztowaniu Niemcom zamiast 
swojej synowej, która była w stanie błogosławionym. Siódmy rozdział 
„Prośba o różaniec” opisuje historię aresztowanych zakładników. Ma-
rianna w ukrytym liście prosi o przysłanie do więzienia różańca i podu-
szeczki. Rodzi się w tym czasie wnuczek błogosławionej, który niestety 
ze względu na trudne warunki po roku życia umiera. „Męczeństwo”, 
tak zatytułowany rozdział przedstawia okoliczności śmierci Marianny 
wraz z współwięźniami 13 lipca 1943r koło miejscowości Naumowicz 
pod Grodnem. „Droga na ołtarze” to dziewiąty rozdział, który informuje, 
że o bohaterskim czynie miłości Marianny Biernackiej wiedzieli do 1975 
roku tylko nieliczni mieszkańcy Lipska i okolic. Następnie wymieniane 
są kolejne daty procesu beatyfikacyjnego. Dziesiąty rozdział pt. „Beaty-
fikacja” zawiera opis uroczystości wyniesienia na ołtarze Marianny 
Biernackiej wraz z 107 innymi męczennikami okresu II wojny świato-
wej, której przewodniczył błogosławiony już, nasz rodak Papież Jan Pa-
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weł II. Uroczystość miała miejsce 13 czerwca 1999 r. na Placu Piłsud-
skiego. Ostatni rozdział „Pamięć i kult” został poświęcony pamięci 
o heroicznym czynie błogosławionej, jaka utrzymuje się w jej rodzinnej 
miejscowości i okolicach. Czytelnik znajdzie tu przedstawienie tablic 
i pomników poświęconych pamięci Mariannie Biernackiej. Ostatnią czę-
ścią ksiązki jest posłowie zatytułowane: „Zamiast zakończenia”, które 
jest refleksją na temat „fenomenu świętości”. Aneks zawiera nowennę 
do bł. Marianny Biernackiej.  

Podstawa biograficzna jest bardzo bogata. Wykorzystane zostały 
przede wszystkim źródła archiwalne z Archiwum Diecezjalnego w Ełku, 
Archiwum Diecezjalnego w Łomży, Archiwum Parafialnego w Lipsku 
i Krasnymborze, artykuły prasowe i książki, w którym zawarte są infor-
macje o błogosławionej i jej rodzinnej miejscowości. 

Prezentowana publikacja jest hołdem składanym Mariannie Bier-
nackiej za jej heroiczny czyn. Jest to pierwsza tak obszerna praca, która 
przybliża postać wyjątkową dla Lipska i okolic, jak i całej diecezji ełc-
kiej. Mimo małej objętości jest to pozycja godna uwagi. Praca ta, jest 
godna polecenia przede wszystkim mieszkańcom północno-wschodniej 
części Polski, ale nie tylko. Ze względu na uniwersalną refleksję religijną 
nad znaczeniem poświęcenia i bezinteresownej miłości do drugiego 
człowieka można ja zadedykować każdemu człowiekowi. „Ja pójdę 
za nią”. Błogosławiona Marianna Biernacka 1888-1943 to książka, któ-
rą należy polecić każdemu. Po jej przeczytaniu nasuwa się czytelnikowi 
wiele refleksji na temat miłości, bohaterstwa, cierpienia i świętości. Bło-
gosławiona Marianna Biernacka jest żywym przykładem, że każdy może 
być świętym. 
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