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Dlaczego Gietrzwa³d jest tak ma³o znany w Polsce, przecie¿ to
bardzo wa¿ne miejsce? Takie pytanie czêsto zadaj¹  p¹tnicy przybywa-
j¹cy do tego sanktuarium. Prawdê mówi¹c, zabarwione s¹ tonem wy-
rzutu, ¿e nic siê w tym wzglêdzie nie czyni, by propagowaæ orêdzie
gietrzwa³dzkie. Przecie¿ Koœció³, swoim autorytetem, potwierdzi³ praw-
dziwoœæ objawieñ – mówi¹ wierni. Do tego miejsca powinna pielgrzy-
mowaæ ca³a Polska, i nie tylko.

Gietrzwa³d to takie miejsce, jak Fatima czy Lourdes, równorzêdne
sanktuarium, ale przy nich Gietrzwa³d jawi siê bardzo skromnie – ubogi
i wci¹¿ ma³o znany. Mimo ¿e po zapoznaniu siê z orêdziem, jakie Matka
Boska przekaza³a nam przez Justynê Szafryñsk¹ i Barbarê Samulowsk¹
w 1877 r., tak wielu pielgrzymów mówi o tym miejscu, nadal zalicza siê
do nieznanych. Wiele osób zastanawia siê, dlaczego tak siê dzieje? Nur-
tuje to tak¿e ludzi, którzy tu pracuj¹ od wielu lat. Nie ³atwo udzieliæ na to
jednoznacznej odpowiedzi. Mo¿na siê doszukiwaæ ró¿nych czynników,
które na to wp³ynê³y. Postaram siê, w miarê mo¿liwoœci, rozwa¿yæ ten
problem. Zwrócê uwagê na to, co „przeszkadza³o” w rozwoju sanktu-
arium, od objawieñ, a¿ niemal po rok 1990 r., pamiêtaj¹c, ¿e rok 1989
sta³ siê rokiem prze³omowym w najnowszych dziejach Polski.

Celem publikacji jest wydobycie tych wszystkich w¹tków historycz-
nych, które w sposób znacz¹cy przyczyni³y siê do pomniejszenia roli
sanktuarium maryjnego w Gietrzwa³dzie na przestrzeni 110 lat. Wœród
nich nale¿y wymieniæ: kulturkampf, wybuch I wojny œwiatowej, okres
dyktatury Hitlera w latach 1933–1945, a przede wszystkim czasy domi-
nacji komunistów w latach 1945–1989. W okresie komunistycznym, zna-
cz¹cymi wydarzeniami dla sanktuarium gietrzwa³dzkiego by³a zarówno
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koronacja obrazu Matki Bo¿ej Gietrzwa³dzkiej w 1967 r., jak i setna
rocznica objawieñ w 1977 r. Jedn¹ i drug¹ uroczystoœæ szczegó³owo opra-
cowano i obie zosta³y rozpracowane przez s³u¿by bezpieczeñstwa pañ-
stwa komunistycznego. Dzia³ania w³adz komunistycznych zrozumia³e s¹
tylko wtedy, kiedy do r¹k weŸmiemy Manifest komunistyczny z 1848 r.,
w którym czytamy: „Gdy w XVIII stuleciu idee chrzeœcijañskie zwyciê-
¿one zosta³y przez idee oœwiecenia, spo³eczeñstwo feudalne toczy³o sw¹
œmierteln¹ walkê z rewolucyjn¹ naówczas bur¿uazj¹. Idee wolnoœci su-
mienia i wyznania wyra¿a³y jedynie panowanie wolnej konkurencji
w dziedzinie wiedzy”. I dalej: „(…)istniej¹ nadto prawdy wieczyste, jak
wolnoœæ, sprawiedliwoœæ itp., wspólne wszystkim ustrojom spo³ecznym.
Komunizm zaœ  znosi  wieczyste  prawdy,  znosi  re l ig iê ,  mo-
ralnoœæ,  zamiast  nadaæ im now¹ formê,  sprzeciwia s iê  za-
tem ca³emu dotychczasowemu rozwojowi his torycznemu”1.
Ideolodzy komunizmu odwa¿yli siê wykreœliæ Boga i „znieœæ religiê”.
Od tamtych czasów minê³o tyle dziesiêcioleci, i choæ tak usilnie starano
siê wyrugowaæ z ¿ycia wiarê w Boga, religia, mimo wszystko, towarzy-
szy³a cz³owiekowi i towarzyszy mu nadal. Okaza³o siê bowiem, ¿e wszê-
dzie tam, gdzie system komunistyczny dyktowa³ swoje prawa, poniós³
klêskê. Jednak dziœ, w miejsce komunizmu pojawiaj¹ siê nowe, wojuj¹-
ce z Panem Bogiem idee, i to znacznie groŸniejsze dla cz³owieka, a mia-
nowicie idee liberalizmu oœwieceniowego, które nadal chc¹ „znieœæ reli-
giê” z globu ziemskiego, przyk³adem jest powstaj¹ca Konstytucja Unii
Europejskiej.

Rok 1877 zmieni³ dzieje Gietrzwa³du w sposób znacz¹cy. Œwi¹tynia
parafialna do tego roku by³a tu tylko jednym z wielu  koœcio³ów na War-
mii, niczym siê nie wyró¿nia³a. S³u¿y³a lokalnej wspólnocie parafialnej.
Pracuj¹cy duchowni udzielali sakramentów, g³osili S³owo Bo¿e, prowa-
dzili powierzonych sobie wiernych do Królestwa Bo¿ego, towarzysz¹c
im w codziennym, zwyk³ym ¿yciu. Parafia o¿ywia³a siê jedynie w czasie
odpustów, które œci¹ga³y „³osiery” – lokalne pielgrzymki do œwi¹tyni na
dzieñ odpustu. Znacz¹co ¿ycie religijne parafii gietrzwa³dzkiej zmieni³o
siê po 27 czerwca 1877 r. By³ to dzieñ pierwszego objawienia. Maryja
w godzinach wieczornych objawi³a siê Justynie Szafryñskiej, a w na-

1 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, Warszawa 1949, s. 47–48.
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stêpnych dniach, tak¿e Barbarze Samulowskiej. Wieœæ o objawieniach
rozesz³a siê bardzo szybko po okolicznych miejscowoœciach. Pierwszy-
mi p¹tnikami w miejscu objawieñ byli parafianie gietrzwa³dzcy, a tak¿e
wierni z pobliskich parafii. Jednak wieœæ o wydarzeniach w Gietrzwa³-
dzie roznios³a siê bardzo szybko, tak¿e poza granice Warmii, Mazur
i Powiœla. Gietrzwa³d stawa³ siê coraz bardziej znan¹ miejscowoœci¹.
Pod koniec objawieñ liczba pielgrzymów dochodzi³a prawie do 100 tys.,
a ruch pielgrzymkowy rozwija³ siê z ka¿dym rokiem. Wybuch I wojny
œwiatowej w 1914 r. zahamowa³ ruch p¹tniczy do Gietrzwa³du. Z ka¿-
dym rokiem pojawia³y siê nowe przeszkody, które powodowa³y zmniej-
szanie siê liczby pielgrzymuj¹cych do sanktuarium maryjnego. Okres
rz¹dów hitlerowskich by³ czasem walki Koœcio³a rzymskokatolickiego
o prawa ludzi wierz¹cych. Likwidowano organizacje katolickie, zamyka-
no szko³y wyznaniowe, zakazywano polskojêzycznej ludnoœci katolickiej
u¿ywania jêzyka polskiego w liturgii, duchowni byli szykanowani, a na
rz¹dcê diecezji, Ks. bp. M. Kallera, wywierano naciski, by pozbawiæ go
znacz¹cego wp³ywu na swych diecezjan.

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej Gietrzwa³d znalaz³ siê w grani-
cach pañstwa polskiego. Rozpocz¹³ siê nowy czas w dziejach Gietrzwa³-
du. Po socjalizmie hitlerowskim pojawi³ siê socjalizm komunistyczny,
który z bezwzglêdnoœci¹ niszczy³ miejsca kultu religijnego, a szczegól-
nie te, które w sposób znacz¹cy oddzia³ywa³y na wiernych. Do takich
miejsc zaliczono Gietrzwa³d. Jak wa¿ne by³o to miejsce i niebezpieczne
dla pañstwa komunistycznego, œwiadcz¹ materia³y zgromadzone w ar-
chiwach. Rok 1989 zakoñczy³ gehennê sanktuarium gietrzwa³dzkiego.
Rok ten zakoñczy³ oficjaln¹ dominacjê komunizmu w Polsce.

Publikacja obejmuje lata 1877–1989, punktem wyjœcia jest rok,
w którym mia³y miejsce objawienia Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie. Dat¹
koñcow¹ jest rok 1989, uwa¿any za datê upadku komunizmu w Polsce.
W tym okresie znacz¹cymi etapami dla sanktuarium gietrzwa³dzkiego
by³y: wybuch I wojny œwiatowej, która zakoñczy³a siê w 1918 r., a spo-
wodowa³a odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci, dojœcie A. Hitlera do
w³adzy w 1933 r., zakoñczenie II wojny œwiatowej w 1945 r. Efektem
tych tragicznych dziejów by³y zmiany polityczne, ustrojowe i z czasem
narodowoœciowe. Wa¿nymi wydarzeniami by³y tak¿e: koronacja obrazu
Matki Bo¿ej w 1967 r. i setna rocznica objawieñ w 1977 r., oba, bowiem,
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zgromadzi³y najwiêksz¹ liczbê p¹tników w Gietrzwa³dzie  od czasów
lokacji w 1352 r., a¿ po rok 2007.

O Gietrzwa³dzie i jego dziejach napisano doœæ sporo opracowañ.
Sanktuarium gietrzwa³dzkim zajmowali siê do tej pory zarówno history-
cy, teolodzy  czy prawnicy, jak i publicyœci. Przedstawiano historiê obja-
wieñ i dzieje sanktuarium. Po Kongresie Mariologicznym i Maryjnym
w 1977 r. Gietrzwa³dowi poœwiêcono wiele artyku³ów historycznych,
teologicznych, a tak¿e prawnych2. Wiele cennych artyku³ów historycz-
nych napisa³ o Gietrzwa³dzie Ks. bp Jan Ob³¹k. Do cenniejszych nale¿y
zaliczyæ: Objawienia Matki Boskiej Gietrzwa³dzkiej. Ich treœæ
i autentycznoœæ w opinii wspó³czesnych (W stulecie objawieñ) 1877
–19773, który opiera siê na Ÿród³ach archiwalnych. O roli sanktuarium
maryjnego w Gietrzwa³dzie w okresie miêdzywojnia pisa³ Marian Bo-
rzyszkowski4. Tadeusz Grygier w doœæ obszernym artykule pisa³ o uro-
czystoœciach gietrzwa³dzkich w œwietle opinii w³adz Prus Wschodnich5.
O Gietrzwa³dzie pisali tak¿e: Józef Kowalewski6, I. Krause7, W. Nowak8,
T. Pawluk9, J. Piskorka10, E. Piszcz11, W. Piwowarski12.

2 „Studia Warmiñskie” 1977,  t. XIV.
3 J. Ob³¹k, Objawienia Matki Boskiej Gietrzwa³dzkiej. Ich treœæ i autentycz-

noœæ w opinii wspó³czesnych (W stulecie objawieñ) 1877–1977, „Studia Warmiñ-
skie” (dalej SW), 1977, t. XIV, s. 7–73.

4 M. Borzyszkowski, Sanktuarium Maryjne w Gietrzwa³dzie w okresie miê-
dzywojennym (1921–1939), SW 1977, t. XIV, s. 325–348.

5 T. Grygier, Uroczystoœci gietrzwa³dzkie ich aspekt katolicki oraz polski w la-
tach 1877–1944 w œwietle w³adz wschodniopruskich, SW 1977, t. XIV, s. 225–323.

6 J. Kowalewski, Echa objawieñ i ruch pielgrzymkowy do Gietrzaw³du w œwietle kore-
spondencji „Gazety Olsztyñskiej” w latach 1886–1913, SW 1977, t. XIV, s. 177–214.

7 I. Krause, Pieœni maryjne w diecezji warmiñskiej w XIX w. (w aspekcie muzy-
kologicznym), SW 1977, t. XIV, s. 387–418.

8 W. Nowak, Historia obrazu i kultu Matki Boskiej Gietrzwa³dzkiej, SW 1977,
t. XIV, s. 109–136.

9 T. Pawluk, Stosunek Koœcio³a do objawieñ prywatnych ze szczególnym
uwzglêdnieniem wydarzeñ gietrzwa³dzkich, SW 1977, t. XIV, s. 75–107.

10 J. Piskorska, Rozwój sanktuarium gietrzwa³dzkiego, SW 1977, t. XIV, s. 427–444.
11 E. Piszcz, Echa objawieñ gietrzwa³dzkich w „Pielgrzymie”, SW 1977,

t. XIV, s. 215–223.
12 W. Piwowarski, £osiery do Gietrzwa³du, SW 1977, t. XIV, s. 153–175.
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Kolejna praca zbiorowa ukaza³a siê drukiem w 125. rocznicê obja-
wieñ maryjnych w Gietrzw³adzie pod tytu³em Maryjne orêdzie z Gietrz-
wa³du. Odby³ siê wówczas Ogólnopolski Kongres Mariologiczny, po
którym wydano publikacjê ksi¹¿kow¹, zawieraj¹c¹ sporo cennych mate-
ria³ów. Na uwagê zas³uguje artyku³ J.M. Wojtkowskiego13, A. Kopiczki14

i A. Ornatka15. O sanktuarium gietrzwa³dzkim powsta³a kolejna praca zbio-
rowa pod. red. Katarzyny Parzych pod tytu³em Orêdzie gietrzw³adzkie
wczoraj i dziœ. Jest to zbiór artyku³ów Katarzyny Parzych16, Anny Le-
niec17, Urszuli Niemiro18, Janusza Wieszczyñskiego19 i Krzysztofa Bie-
lawnego20.

Z materia³ów drukowanych najwa¿niejsze znaczenie dla niniejszej
pracy mia³a prasa polska w Niemczech, przede wszystkim „Gazeta Olsz-
tyñska”, a tak¿e prasa powojenna: „S³owo na Warmii i Mazurach” i „G³os
Olsztyñski”.

13 J.M. Wojtkowski, Wk³ad Zakonu Kanoników Regularnych Laterañskich w roz-
wój sanktuarium gietrzwa³dzkiego, w: Maryjne orêdzie z Gietrzwa³du, pod. red. J. Je-
zierskiego, K. Brzozowskiego, T. Siudy, Czêstochowa–Gietrzwa³d 2003, s. 57–78.

14 A. Kopiczko, Objawienia gietrzwa³dzkie w œwietle zbiorów Archiwum Archi-
diecezji Warmiñskiej w Olsztynie, w: Maryjne orêdzie z Gietrzwa³du, pod. red. J. Je-
zierskiego, K. Brzozowskiego, T. Siudy, Czêstochowa–Gietrzwa³d 2003, s. 29–37.

15 A. Ornatek, Recepcja informacji o objawieniach gietrzwa³dzkich przez Sto-
licê Apostolsk¹, w: Maryjne orêdzie z Gietrzwa³du, pod. red. J. Jezierskiego,
K. Brzozowskiego, T. Siudy, Czêstochowa–Gietrzwa³d 2003, s. 39–45.

16 K. Parzych, Kult maryjny, w: Orêdzie gietrzwa³dzkie wczoraj i dziœ, pod. red.
K. Parzych, Olsztyn 2005, s. 80–86; tam¿e, Dogmat o Niepokalanym Poczêciu Naj-
œwiêtszej Mary Panny, s. 104–112; tam¿e, Pokuta – uzdrawiaj¹cy dialog, s. 112–120;
tam¿e, Objawienia gietrzwa³dzkie na tle innych objawieñ maryjnych, s. 127–138.

17 A. Leniec, Fenomen sanktuarium, w: Orêdzie gietrzwa³dzkie wczoraj i dziœ,
pod. red. K. Parzych, Olsztyn 2005, s. 86–97; tam¿e, Obiekty sakralne w Gietrzwa³dzie,
s. 139–143; tam¿e, Domy pielgrzymów i miejsca dzia³alnoœci duszpasterskiej, s. 143
–148; tam¿e, Sanktuarium gietrzwa³dzkie jako oœrodek pielgrzymkowy, s. 148–153.

18 U. Niemiro, Treœæ i koœcielna ocena objawieñ gietrzwa³dzkich, w: Orêdzie
gietrzwa³dzkie wczoraj i dziœ, pod. red. K. Parzych, Olsztyn 2005, s. 97–104.

19 K. Parzych, J. Wieszczyñski, Ró¿aniec – „szko³a” Maryi, w: Orêdzie gietrz-
wa³dzkie wczoraj i dziœ, pod. red. K. Parzych, Olsztyn 2005, s. 120–127.

20 K. Bielawny, Ruch pielgrzymkowy, w: Orêdzie gietrzwa³dzkie wczoraj i dziœ,
pod. red. K. Parzych, Olsztyn 2005, s. 49–55.
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Podstawowe materia³y Ÿród³owe do omawianego problemu znajduj¹
siê Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Bia³ymstoku. G³ówn¹ bazê
Ÿród³ow¹ stanowi¹ akta S³u¿b Bezpieczeñstwa w Olsztynie, sporz¹dzo-
ne w 1967 r. w czasie uroczystoœci koronacyjnych obrazu Matki Bo¿ej
w Gietrzwa³dzie, a tak¿e akta SB z 1977 r., sporz¹dzone w Olsztynie
z okazji setnej rocznicy objawieñ Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie i odby-
waj¹cego siê Kongresu Mariologicznego i Maryjnego w Olsztynie oraz
Gietrzwa³dzie. S¹ to raporty na temat uroczystoœci koœcielnych odbywa-
j¹cych siê w Olsztynie, a tak¿e w Gietrzwa³dzie.

W Archiwum Pañstwowym w Olsztynie, w zespo³ach  akt Komitetu
Gminnego w Gietrzwa³dzie PZPR i Komitetu Wojewódzkiego PZPR od-
najdujemy równie¿ sporo materia³ów, dotycz¹cych sanktuarium gietrz-
wa³dzkiego. Tak¿e w aktach Wydzia³u ds. Wyznañ w Olsztynie znalaz³y
siê interesuj¹ce nas materia³y.

W Archiwum Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwa³dzie zachowa³a
siê Kronika Sanktuarium w Gietrzwa³dzie z okresu po II wojnie œwiato-
wej, dowiadujemy siê z niej o pracy duszpasterskiej ksiê¿y kanoników
regularnych lateraneñskich w okresie komunistycznym. Jest tam tak¿e
Statut Zwi¹zku Mszalnego z 1912 r.

Podjêty temat i przedstawiona problematyka zadecydowa³y o meto-
dzie pracy. Zastosowano metody historyczno-krytyczn¹, a tak¿e opisow¹.
Metoda historyczno-krytyczna pos³u¿y³a analizie dokumentów archiwal-
nych. Przede wszystkim – dokumentów zgromadzonych w Instytucie Pa-
miêci Narodowej i Wydziale ds. Wyznañ. Dokumenty znajduj¹ce siê
obecnie w IPN by³y wytwarzane w okreœlonym celu. Dziêki tej metodzie
informacje tam zawarte rzucaj¹ nowe œwiat³o na wiele zdarzeñ i wyja-
œniaj¹ niezrozumia³e do tej pory wydarzenia historyczne.

Publikacja zosta³a podzielona na trzy rozdzia³y. Pierwszy, oparty na
istniej¹cych opracowaniach, ukazuje w krótkim skrócie historiê diecezji
i Gietrzwa³du. Przedstawiono tak¿e w skrócie treœæ objawieñ. Ostatni
paragraf, oparty na materia³ach archiwalnych, poœwiêcono trudnym dzie-
jom sanktuarium maryjnego w latach 1877–1945.

Drugi rozdzia³ prezentuje wydarzenia gietrzwa³dzkie z 1967 roku,
kiedy to odby³a siê koronacja obrazu Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie. Jest
on oparty na materia³ach archiwalnych sporz¹dzonych przez s³u¿by bez-
pieczeñstwa w Olsztynie.
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Trzeci rozdzia³ – opisuje wydarzenia gietrzwa³dzkie w setn¹ rocznicê
objawieñ Maryjnych w Gietrzwa³dzie w 1977 r. odnotowane w raportach
SB. A wiêc: IV Kongres Mariologiczny i Maryjny w Olsztynie i w Gietrz-
wa³dzie, który odby³ siê w okresie 24–26 czerwca 1977 r., uroczystoœci
koœcielne w Gietrzwa³dzie w dniach 10–11 wrzeœnia 1977 r., a tak¿e plany
operacyjne SB w stosunku do Koœcio³a rzymskokatolickiego, których ce-
lem by³o przeciwdzia³anie uroczystoœciom koœcielnym.

Uzupe³nieniem pracy jest dodatek, zawieraj¹cy dekret Biskupa War-
miñskiego zatwierdzaj¹cy kult objawieñ Matki Boskiej w Gietrzwa³dzie.
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