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Ks. Wojciech Guzewicz, LIPSK I OKOLICE. STUDIUM HISTO-RYCZNE 
PARAFII DEKANATU LIPSKIEGO, Wydawnictwo Diecezjalne Adalberti-
num, Ełk 2009, ss. 90 

Ks. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. UWM jest kapłanem diecezji 
ełckiej, absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku oraz 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W swo-
ich badaniach naukowych zajmuje się m.in. sytuacją Kościoła w II Rzecz-
pospolitej, w okresie II wojny światowej oraz po 1945 roku, ze szczegól-
nym uwzględnieniem północno-wschodniej części Polski. Autor wielu pu-
blikacji książkowych, takich jak: Ruch katolicko-społeczny na terenie die-
cezji łomżyńskiej w okresie XX – lecia międzywojennego, (Ełk 2006, ss. 
400), Kościoły i parafie ziemi ełckiej, (Ełk 2008), W tle cudownego medali-
ka, (Warszawa–Ełk 2010), Śladami św. Brunona z Kwerfurtu. Twórca licz-
nych artykułów naukowych, materiałów źródłowych, artykułów popularno-
naukowych, haseł leksykonograficznych oraz zestawień biograficznych. 

Pozycja „Lipsk i okolice” to opracowanie, które syntezuje dotychcza-
sowe informacje na temat 6 kościołów skupionych wokół dekanatu lipskie-
go, istniejącego od 2002 roku. Analizą objęto parafie w Jaminach, Kra-
snymborze, Lipsku, Mikaszówce, Rygałówce i Sztabinie. Informacje 
na temat tych świątyń układa w logiczną i spójną całość. Posługuje się przy 
tym schematem: dzieje parafii i kościoła, opis architektoniczny miejsc kul-
tu, cmentarze, plebania, ludność i duchowieństwo.  

Bazą źródłową książki stały się akta parafialne, znajdujące się głów-
nie w Archiwum Diecezji Ełckiej. Spośród źródeł drukowanych wymienio-
no m.in. akty normatywne, takie jak dekrety oraz listy biskupów oraz spisy 
duchowieństwa. Autor dociera do wielu mało znanych źródeł, co czyni 
tę publikację jeszcze bardziej interesującą. Dobrym pomysłem było 
umieszczenie na końcu książki słowniczka zawierającego podstawowe po-
jęcia architektoniczne. Dzięki temu zabiegowi tekst zawarty w książce, 
choć składa się z języka specjalistycznego, staje się przystępny każdemu 
czytelnikowi.  

Praca jest dobrym kompendium wiedzy na temat poszczególnych pa-
rafii dekanatu lipskiego. Opracowanie skierowane jest przede wszystkim 
do mieszkańców dekanatu lipskiego, oraz tych, którzy interesują się pro-
blematyką historyczną, społeczną i religijną tych ziem. Uważam, 
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że publikacja ta może być również wartościowym źródłem dla wszystkich 
turystów, pragnących odwiedzić którąś ze świątyń wymienionych przez 
Autora. 
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