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Objawienia maryjne  
w Gietrzwałdzie

Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● przedstawienie historii objawień w Gietrzwałdzie;
 ● odkrywanie znaczenia przesłania Maryi w obecnych czasach.

Treść nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń:
 ● swoimi słowami opowiada o objawieniach Maryi w Gietrzwałdzie;
 ● wymienia osoby wizjonerek;
 ● określa sytuację polityczną, społeczną i religijną ówczesnej Polski;
 ● uzasadnia potrzebę modlitwy różańcowej.

Pojęcia i postaci

Gietrzwałd, Maryja, różaniec, przesłanie, Justyna Szafryńska, Barbara Sa-
mulowska, zabór pruski, germanizacja.

Wartości

Maryja – orędowniczka ludzi, Maryja – pocieszycielka strapionych.

Metody i środki

słoneczko, praca z testem źródłowym (konkurs), praca w grupach, praca 
z podręcznikiem, miniquiz; materiały źródłowe, kartki do pisania haseł, na-
grody dla uczniów.

Lekcja  
dodatkowa
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Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

Pozdrowienie anielskie. 

Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę wiedział, co waż-
nego wydarzyło się w Gietrzwałdzie; poznam wizjonerki, czyli osoby, które 
widziały Matkę Bożą.

Metoda – słoneczko. Chętny lub wybrany uczeń zapisuje na tablicy słowo 
„objawienie”. Nauczyciel pyta uczniów, jak rozumieją to słowo. Uczniowie 
podają swoje skojarzenia, które nauczyciel zapisuje na tablicy (dopisywa-
ne są „promienie”, przez co powstaje kształt słoneczka). Nauczyciel  prosi  
uczniów o podanie przykładów objawień, o których słyszeli. Następnie wy-
jaśnia uczniom, czym są objawienia maryjne.

Objawienia maryjne – wydarzenia, podczas których Maryja objawia się 
w sposób nadprzyrodzony jednej bądź wielu osobom. Objawienia czę-
sto nazywane są od miejscowości, gdzie miały miejsce, np. objawienia 
fatimskie, objawienia w Gietrzwałdzie.

Metoda – praca z tekstem źródłowym (konkurs). Uczniowie zostają po-
dzieleni na trzy grupy. Każda z grup ma przeczytać tekst źródłowy (załącz-
nik nr 1). Następnie uczniowie układają po dziesięć pytań do tekstu, zapi-
sując je w zeszytach. 

Po ustalonym czasie nauczyciel przeprowadza konkurs między grupami. 
Pierwsza grupa zadaje pytanie grupie drugiej (jedno z dziesięciu). Następnie 
grupa druga zadaje pytanie grupie trzeciej (jedno z dziesięciu). Potem grupa 
trzecia zadaje swoje pytanie grupie pierwszej (jedno z dziesięciu). Za prawi-
dłową odpowiedź grupa otrzymuje jeden punkt, nieprawidłowa odpowiedź 
lub brak odpowiedzi to zero punktów.

W zależności od możliwości czasowych może zostać przeprowadzona odpo-
wiednia liczba rund (nauczyciel decyduje, ile ich będzie). Wygrana drużyna 
otrzymuje nagrodę (np. obrazki z Gietrzwałdu z wizerunkiem Matki Bożej, 
różańce, a także plusy w dzienniku za aktywną pracę na lekcji).

Metoda – praca w grupach. Uczniowie, nadal podzieleni na grupy, mają za 
zadanie przedstawić najważniejsze przesłania Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. 
Każda z grup wybiera dowolnie pasującą jej formę (np. pantomima, mem, 
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post w mediach społecznościowych czy hasła napisane na kartkach formatu 
A4, np. Maryja w Gietrzwałdzie objawiła się po to, aby ludziom przywrócić 
nadzieję i zapewnić o swojej obecności każdego dnia).

Alternatywnie: Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie wykonują 
ćwiczenie z podręcznika (wykreślanka).

Metoda miniquiz (podsumowanie lekcji). Najlepiej, aby pytania zostały 
wyświetlone na rzutniku, a uczniowie zapisywali jedynie oznaczenia odpo-
wiedzi.

Miniquiz

1.  Gdzie leży Gietrzwałd?
 A. Na Podlasiu.
 B. Na Mazowszu.
 C. Na Warmii.

2.  Pod jakim zaborem w czasach objawień był Gietrzwałd?
 A. Pod zaborem pruskim.
 B. Pod zaborem rosyjskim.
 C. Pod zaborem austriackim.
3.  W jakim języku przemówiła Maryja?
 A. Matka Boska mówiła po niemiecku.
 B. Matka Boska mówiła po polsku.
 C. Matka Boska mówiła po francusku.

4. W którym roku miały miejsce objawienia w Gietrzwałdzie?
 A. W 1900 roku.
 B. W 1877 roku.
 C. W 1890 roku.

5. Jak miały na imię wizjonerki?
 A. Kasia i Basia.
 B. Basia i Justynka.
 C. Justynka i Ania.

6. Jak przedstawiła się Maryja dziewczynkom?
 A. Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta.
 B. Jestem Królową Pokoju.
 C. Jestem Matką Bożą.
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Modlitwa na zakończenie 

Dziesiątka różańca. (Nauczyciel może podać nazwę odmawianej tajemnicy 
różańcowej). Na końcu wezwanie: Pani Gietrzwałdzka, módl się za nami.

Praca domowa

Z podręcznika.

Korelacja z edukacją szkolną

 ● geografia – znajomość położenia geograficznego regionu (Warmii);
 ● język polski – poznawanie poezji maryjnej, umiejętność opisywania miej-

sca objawienia jako dłuższa forma wypowiedzi;
 ● historia – poznawanie „małych ojczyzn”.
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Załącznik nr 1 

Gietrzwałd to niewielka wioska leżąca w południowej części Warmii, 
na trasie Olsztyn – Ostróda. Otoczona wzgórzami, ciągnie się wzdłuż 
rzeki Giłwy. Jest znana od 19 maja 1352 r., kiedy to Kapituła Warmiń-
ska wydała dekret lokacyjny dla wsi i kościoła.

Tło polityczne

W XIX wieku Polska była pod zaborami. Warmia należała do zaboru pru-
skiego. W 1820 roku w Gietrzwałdzie mieszkały 353 osoby. W zdecydo-
wanej większości była to ludność polska. W roku 1853 do szkoły gietrz-
wałdzkiej uczęszczało 74 dzieci, a nauka odbywała się wyłącznie w języku 
polskim. Jednak ta sytuacja zmieniła się po tym, jak 25 listopada 1865 roku 
władze niemieckie wydały zarządzenie, które zabraniało posługiwania się 
językiem polskim na terenach zaboru niemieckiego. Pozwolono się nim po-
sługiwać tylko jako językiem pomocniczym przy nauce niemieckiego. Na 
skutek tych restrykcji doszło do niemal całkowitego wyeliminowania języka 
polskiego ze szkół na Warmii.

W latach siedemdziesiątych XIX wieku „Żelazny Kanclerz” niemieckiego 
cesarstwa Otto von Bismarck mawiał, że należy się pozbyć „dwu odwiecz-
nych wrogów germańsko-protestanckich Prus”, a słowa te były skierowane 
pod adresem Kościoła katolickiego i polskości. Niektóre kościoły pozamy-
kano i opieczętowano.

Objawienia w Gietrzwałdzie

W tak trudnych czasach w 1877 roku w Gietrzwałdzie objawia się Mary-
ja. 27 czerwca – to początek objawień, a koniec – 16 września 1877 roku. 
Widzącymi Maryję były Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska. Mat-
ka Boża w objawieniu mówiła do dziewczynek w języku polsku. Maryja 
objawiała się codziennie wieczorem na klonie niedaleko kościoła, w czasie 
odmawiania różańca. Jako pierwsza dar widzenia otrzymała Justyna, która 
27 czerwca po zdanym egzaminie z katechizmu przed Pierwszą Komunią 
Świętą zobaczyła na klonie przed kościołem „niezwykłą jasność, w niej biało 
ubraną postać, z długimi włosami opadającymi na ramiona, siedzącą na 
złocistym tronie, udekorowanym perłami. Po chwili zauważyła jasny blask 
zstępujący z nieba i anioła ze złotymi skrzydłami, w białej szacie złotem 
przetykanej z białym wieńcem na głowie, który złożył niski ukłon postaci 
siedzącej na tronie. Gdy Justyna odmówiła Pozdrowienie anielskie, postać 
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podniosła się z tronu i wraz z aniołem uniosła się do nieba”. Tak zakończyło 
się objawienie w pierwszym dniu.

30 czerwca po raz pierwszy miała wizję Barbara Samulowska. Tego dnia 
Matka Boska objawiła się sama, siedząca na tronie i odtąd w tej postaci 
codziennie ukazywała się wieczorem podczas odmawiania różańca. Na po-
lecenie proboszcza Szafryńska zapytała Najświętszą Pannę: „Czego żądasz, 
Matko Boża?” i otrzymała odpowiedź: „Życzę sobie, abyście codziennie 
odmawiali różaniec”. 1 lipca Justyna zapytała: „Kto Ty jesteś?”. Otrzyma-
ła odpowiedź: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta”. 
3 lipca Maryja oznajmiła dziewczynkom: „Będę tu przychodzić jeszcze dwa 
miesiące. Stanie się cud – później chorzy zostaną uzdrowieni”. Dziewczynki 
pytały: „Co chorzy mają czynić, aby byli uzdrowieni?”. Odpowiedź: „Po-
winni modlić się na różańcu”. 6 lipca wizjonerki spytały Matkę Bożą, co 
mają jeszcze czynić poza modlitwą. Maryja odpowiedziała: „Niech w tym 
miejscu stanie krzyż murowany z figurą Niepokalanego Poczęcia, a u pod-
nóżka proszę położyć płótno dla uzdrowienia chorych”.

20 sierpnia Justyna zapytała Maryję, czy mają z rana przychodzić na ró-
żaniec przed Mszą Świętą. Maryja odpowiedziała: „Wpierw proszę, byście 
uczestniczyli we Mszy Świętej, a później odmawiali różaniec. Msza Święta 
jest ważniejsza niż różaniec”.

Maryja przekazała dziewczętom wiadomość, że podczas objawień 8 wrześ-
nia będą cudowne uzdrowienia. Tego też dnia pobłogosławiła źródełko na 
ziemi kościelnej pod lasem oraz wszystkich zgromadzonych, a do Justynki 
i Basi wypowiedziała słowa: „Nie smućcie się, bo Ja zawsze będę przy was”. 
Ostatni dzień objawień przypadł na 16 września. Wtedy poświęcono i in-
tronizowano figurę Niepokalanej Dziewicy. W trakcie odmawiania różańca 
dziewczętom ukazała się Maryja, która w ostatnich słowach prosiła: „Od-
mawiajcie gorliwie różaniec”. Wszystkich objawień w Gietrzwałdzie było 
ponad 160.

Skutki objawień

 ● Wieść o objawieniach rozeszła się błyskawicznie. Szybko rozwinął się ruch 
pielgrzymkowy z całej Polski. Do Gietrzwałdu przybywali i nadal przyby-
wają pątnicy z kraju i ze świata, by wspólnie prosić Niepokalaną o łaski.

 ● Objawienia w Gietrzwałdzie przyczyniły się do budzenia świadomości na-
rodowej wśród Polaków mieszkających na Warmii. Przybywający pątnicy 
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z innych stron Polski uświadamiali miejscowym, że są oni jedną rodziną, 
która posługuje się tym samym językiem.

 ● Objawienia przyniosły też pocieszenie Polakom, którzy żyli pod zaborem 
niemieckim, i wzmocniły ich wiarę.

 ● Fakt, że Maryja rozmawiała z wizjonerkami w języku polskim, inter-
pretowano w ten sposób, iż język polski jest bardzo ważny, że nie wolno 
zabraniać Polakom mówić w ich języku i nie wolno nim gardzić.

 ● Bezpośrednim skutkiem omawianych wydarzeń było ożywienie religij-
ne, zwłaszcza życia modlitewnego.

Na podst. Orędzie gietrzwałdzkie wczoraj i dziś. Praca zbiorowa pod red. Katarzyny 
Parzych. Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2005.
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