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Okres II wojny światowej pośród przemocy i zniszczeń dał ludziom 
sposobność weryfikacji swoich właściwych postaw. W tak traumatycznych 
chwilach człowiek najwyraźniej wyjawia swoją dobrą bądź złą naturę. He-
roiczne postawy często są jednak niezauważane, albo bardzo długo czekają 
na swoje odkrycie.  

Podobnie było z błogosławioną Marianną Biernacką (1888-1943). 
Przez przypadek w 1975 r. grupa studentów z Warszawy, przeprowadzając 
rozmowy z mieszkańcami Lipska na temat miasteczka odkryła istnienie 
osoby, która w czasie ostatniej wojny oddała heroicznie życie za własną 
synową. Sprawą zainteresowały się władze kościelne. Opierając się na rela-
cjach świadka w 1992 r. rozpoczęto proces beatyfikacyjny. Wyniesienia na 
ołtarze Marianny Biernackiej wraz ze 107 innymi męczennikami okresu 
II wojny światowej dokonał Jan Paweł II podczas swojej siódmej piel-
grzymki do Ojczyzny 13 czerwca 1999 r. 

Prezentowana książka jest hołdem składanym Błogosławionej Ma-
riannie. Jest to pierwsza tak obszerna praca na jej temat, która w sposób 
syntetyczny przybliża postać bohaterki tak ważnej dla historii Lipska i całej 
Diecezji Ełckiej. Do tej pory istniały tylko nieliczne przyczynki (głównie 
prasowe i popularno-naukowe) na jej temat oraz jedna praca magisterska, 
napisana i obroniona przez Małgorzatę Romankiewicz na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2000 r. Podstawą książki 
stały się archiwalia zgromadzone w Archiwum Diecezjalnym w Ełku, Ar-
chiwum Diecezjalnym w Łomży, Archiwum Parafialnym w Lipsku oraz 
Archiwum Parafialnym w Krasnymborze.  

Książka składa się z jedenastu rozdziałów oraz refleksji końcowej 
na temat „fenomenu świętości”. Dodany jest również aneks zawierający 
Nowennę do bł. Marianny Biernackiej. Pierwsze osiem rozdziałów dotyczą 
życia i męczeństwa błogosławionej. Pozostałe trzy koncentrują się na ro-
dzącym się kulcie i drodze na ołtarze, Autor jako historyk dokładnie 
i obrazowo opisuje środowisko, w którym żyła bohaterka. Czytając książkę 
ma się wrażenie słuchania naocznych świadków wydarzeń. Jest to z pewno-
ścią wynik gruntownych badań historycznych. Pozycja ta nie tylko służy 
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przybliżeniu samej postaci bohaterki. Są w niej zawarte przemyślenia nad 
świętością, jako daru, który materializuje się w ewangelicznej prostocie 
życia. Książka zaopatrzona jest w podstawę bibliograficzną oraz spisy. Kar-
ty jej zdobią ryciny (11) p. Marka Kuryłowicza z Pisza, który nota bene jest 
także twórcą okładki.  

Reasumując należy stwierdzić, że mimo małej rozpiętości, jest 
to pozycja godna uwagi. Wpleciona w historię północno-wschodnich rubie-
ży Polski, staje się szczególnie wartościowa dla czytelnika z tej części kra-
ju. Dodatkowo zachowuje uniwersalny charakter refleksji religijnej nad 
znaczeniem poświęcenia i solidarności międzyludzkiej. Nowe spojrzenie 
ks. prof. dra hab. W. Guzewicza na postać błogosławionej M. Biernackiej 
jest przejrzyste i dostępne, dlatego godne polecenia każdemu czytelnikowi.  
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