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Tożsamość narodowo-religijna  
mieszkańców Diecezji Warmińskiej  

w kontekście  
objawień Maryjnych w Gietrzwałdzie

1. CELE LEKCJI – WYMAGANIA OGÓLNE
• zapoznanie z wydarzeniami z życia Diecezji Warmińskiej w drugiej połowie 

XIX wieku;
• ukazanie rozwoju religijnego Diecezji Warmińskiej w kontekście powstania 

diaspory katolickiej na Mazurach;
• ukazanie znaczenia objawień Maryjnych w Gietrzwałdzie w kontekście 

kształtowania pobożności wiernych i ich świadomości narodowej. 

2. TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
uczeń:

• zna pojęcia: kultura, polonizacja, germanizacja;
• zna skutki rozbiorów Polski i ich znaczenie dla Polaków;
• zna przyczyny i skutki Wiosny Ludów w Europie;
• wie, na czym polegała germanizacja w zaborze pruskim i rosyjskim.

3. POJĘCIA, POSTACI
• tożsamość kulturowa – historycznie uwarunkowane działania społeczności 

w różnych obszarach życia w celu przedłużenia swego istnienia,
• diecezja – część Kościoła, którą z upoważnienia papieża zarządza biskup,
• kulturkampf – walka kulturowa państwa pruskiego z Kościołem 

rzymskokatolickim.

4. WARTOŚCI
• każda walka człowieka z Bogiem i Kościołem w skutkach obróci się przeciw 

niemu. Autentyczna pobożność maryjna zawsze prowadzi do umocnienia 
wiary w Boga i sprzyja umacnianiu tożsamości religijnej i narodowej.
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5. SCHEMAT LEKCJI
• modlitwa,
• stanowiska uczniów w wyjaśnieniu pojęcia: tożsamość religijna i narodowa,
• powstanie diaspory katolików na Mazurach,
• kulturkampf w Kościele i jego skutki na Warmii,
• objawienia Maryjne w Gietrzwałdzie. Ich znaczenie dla następnych pokoleń 

wiernych w Diecezji Warmińskiej,
• notatka,
• praca domowa,
• modlitwa.

6. PROPOZYCJA REALIZACJI
Modlitwa do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej o potrzebne łaski:
Matko Niebieskiego Pana, Lekarko dusz i ciał ludzkich, Pani Gietrzwałdzka, 

Ty, która wsławiłaś to miejsce swoją obecnością, racz wejrzeć na nas łaskawym 
wzrokiem i uproś swego Syna, Jezusa Chrystusa, o tak bardzo potrzebne nam łaski. 
Przyjdź, litościwa i miłosierna Pani Niebios, z pomocą naszym prośbom i posta-
nowieniom. Amen.

Wprowadzenie
Metoda – burza mózgów. Katecheta zachęca uczniów do krótkiej dyskusji na 

temat wyjaśnienia pojęcia: tożsamość religijna i narodowa. Może to uczynić, za-
dając uczniom pytania:

a. Jakie działania społeczne mogą ludzi jednoczyć, a jakie dzielić?
b. Jak przebiegał ten proces w Europie, a zwłaszcza w Polsce?
c. Jaką rolę w procesie jednoczenia ludzi odegrało chrześcijaństwo?
Po odpowiedziach uczniów, katecheta zwraca uwagę na jednoczący wpływ 

chrześcijaństwa w rozwoju kulturowym Europy na przestrzeni wieków. Przypo-
mina, że umiłowanie przez wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego historii, 
tradycji oraz języka narodowego, nie prowadziło ich do zaślepionej miłości włas-
nej, lecz pozwalało także niepodzielającym wiary w Chrystusa, czy nieutrzymu-
jącym jedności z papieżem, wydatnie korzystać z ich owoców pracy. W dalszej 
części podsumowującej wypowiedzi uczniów, katecheta zaznacza: „Proces jedno-
czenia się wokół Chrystusa i Jego Matki wyróżniał ludzi zamieszkałych na terenie 
dzisiejszej Diecezji Warmińskiej. Jak wiadomo, powołał ją do istnienia legat pa-
pieski Wilhelm, biskup Modeny dekretem z 28 VII 1243 roku. Początek Diecezji 
Warmińskiej i jej bogatą historię w następnych wiekach poznałeś zapewne na lek-
cjach wcześniejszych z różnego etapu swego kształcenia. Mogłeś dostrzec wpływ 
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kultury niemieckiej na życie Warmiaków, ale też ich przywiązanie do Kościoła 
rzymskokatolickiego. 

Pod względem etnicznym na Warmii początkowo żyli obok siebie Prusowie, 
Polacy i Niemcy. Wspólnie wypracowali obyczaje i zrozumiałe dla siebie słow-
nictwo. Szczyt ekspansji ludności polskiej na Warmię i całe Prusy Wschodnie 
przypadł na połowę XVII wieku. Nawet szlachta i mieszczaństwo niemieckie 
dążyły do ściślejszego złączenia Prus z Polską. Proces polonizacji Warmii został 
zahamowany rozbiorami Polski, począwszy od 1772 roku. Narastające konflikty 
graniczne, handlowe, celne i wyznaniowe ukazywały z każdym rokiem zaborczą 
politykę państwa pruskiego wobec ludności polskiej, dominującej w tym okre-
sie na Warmii. Po rozbiorach, język niemiecki stał się urzędowym również dla 
Warmiaków”. 

Rozwinięcie tematu
Katecheta w formie krótkiego wykładu przybliża uczniom powstanie diaspory 

katolików na Mazurach, z zaznaczeniem ofiarnego zaangażowania w to dzieło bi-
skupa warmińskiego Józefa Geritza, duchowieństwa warmińskiego, stowarzyszeń 
katolickich i bractw modlitewnych:

„Do połowy XIX wieku, w celu zaspokojenia potrzeb religijnych, katolicy na 
Mazurach podlegali przymusowi parafialnemu. Nie mając własnej parafii, przy-
należeli do parafii protestanckiej i zobowiązani byli – wbrew własnej woli – do jej 
materialnego utrzymania. Poza tym musieli korzystać z posługi religijnej pasto-
rów m. in. przy chrzcie, ślubie i pogrzebie.

Zapoczątkowane zmiany społeczno-polityczne w państwie pruskim w okresie 
Wiosny Ludów, wywołane ogólnospołecznymi ruchami liberalno-demokratycz-
nymi, (katecheta może poprosić uczniów o podanie przyczyn i skutków Wiosny 
Ludów w Europie) doprowadziły do ogłoszenia 31 stycznia 1850 roku okrojonej 
konstytucji, gwarantującej wolność obywatelską. O zagwarantowanie praw wol-
nościowych dla Kościoła katolickiego zabiegał skutecznie biskup warmiński Józef 
Ambroży Geritz. Wspomniana konstytucja wprawdzie nie spełniała wszystkich 
oczekiwań katolików, niemniej stworzyła im możliwość swobodnego organizo-
wania się i zniosła antykościelne prawa państwowe w art. 15. Odtąd Kościoły 
ewangelicki i katolicki oraz inne społeczności religijne przestały podlegać nadzo-
rowi państwa. Ponadto konstytucja pruska umożliwiła Kościołowi katolickiemu 
tworzenie nowych placówek duszpasterskich, zwłaszcza na Mazurach, zamiesz-
kałych do połowy XIX wieku przeważnie przez ludność protestancką. Władze 
pruskie liczyły, że ewangelicy również będą wydatnie zasiedlać katolicką War-
mię. W przypadku Warmii tak się nie stało, bowiem Warmiacy żywili ogromne  
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przywiązanie do Kościoła rzymskokatolickiego i ojcowizny. I choć na Warmii po-
wstawały parafie luterańskie, to nie rozwijały się one dynamicznie tak, jak na Ma-
zurach parafie katolickie. Korzystny układ prawny biskup Józef Ambroży Geritz 
wykorzystał do celów duszpasterskich, ustanawiając w 1851 roku duszpasterzy 
dla diaspory (diaspora – z jęz. grec. oznacza rozproszenie mniejszości narodowej 
lub religijnej) katolickiej na Mazurach. Diasporę katolicką na Mazurach tworzy-
li przede wszystkim żołnierze i oficerowie organizowanych garnizonów, chłopi 
i osadnicy z Pomorza i Wielkopolski oraz robotnicy sezonowi. Pierwszym dusz-
pasterzem dla katolików w diasporze mazurskiej był ks. Walenty Tolsdorf, zwany 
przez nich „patriarchą mazurskim”. Natomiast pierwsza świątynia dla katolików 
powstała w Lesinach Wielkich.

Poza ks. W. Tolsdorfem o dobro duchowe katolików na Mazurach dbali m.in. 
ks. Walenty Barczewski (autor wielu książek, m.in. Nowe kościoły katolickie na 
Mazurach, Piśmiennictwo na Warmii XIX i XX wieku), ks. Józef Osiński ks. Józef 
Barczewski (bratanek ks. Walentego Barczewskiego), ks. Franciszek Barczewski, 
ks. Rudolf Steffen, ks. Józef Teschner.

Za sprawą biskupa J. Geritza duszpasterzy katolickich na Mazurach wspo-
magały stowarzyszenia katolickie i bractwa modlitewne, szczególnie Towarzy-
stwo Misyjne św. Franciszka Ksawerego i Towarzystwo Misyjne św. Wojciecha. 
Zasługą tych stowarzyszeń było m.in. organizowanie na szeroką skalę wsparcia 
materialnego (przez zbiórki pieniężne) przy budowach nowych świątyń, placówek 
duszpasterskich i szkół na terenie diaspory.

W sumie za rządów bpa Geritza Diecezja Warmińska powiększyła sieć placó-
wek o 14 kuracji, w tym 5 na Mazurach, 5 na terenie Obwodu Kaliningradzkie-
go i 4 w części zachodniej diecezji. Kolejne placówki duszpasterskie (9 kuracji), 
powstały za rządów biskupa warmińskiego Filipa Krementza, który przejął rządy 
w diecezji po śmierci biskupa J. Geritza w 1867 roku. 

Metoda – praca z tekstem. Katecheta dzieli klasę na pięć grup i każdej z nich 
przydziela tekst opatrzony stosownymi poleceniami. Prezentacja odpowiedzi ucz-
niów może posłużyć im do sporządzenia notatki w zeszycie. Katecheta zwra-
ca uwagę, by w tworzonej notatce nie zabrakło informacji na temat znaczenia 
objawień Maryjnych w Gietrzwałdzie, które były zaproszeniem do nawrócenia, 
modlitwy i pokuty oraz dodawały otuchy Warmiakom i ludności polskojęzycznej. 
Poza tym, katecheta uzupełnia notatkę pisemną uczniów: „Prywatne objawienia 
Maryjne nie wnoszą nic nowego do nauki Kościoła, ale mają dużą wartość prak-
tyczną w życiu religijnym. Są aktem wsparcia Bożego, darem Jego miłosierdzia 
dla wierzących w Chrystusa. W przypadku objawień Maryjnych w Gietrzwałdzie, 
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warto podkreślić, iż dzięki nim wzrosła wśród pielgrzymów i wiernych Diecezji 
Warmińskiej świadomość narodowa o wyraźnym nachyleniu pro polskim, co wy-
rażało się m.in. w piśmiennictwie, szczególnie w „Gazecie Olsztyńskiej”, która od 
chwili powstania aż do 1939 roku była nie tylko polskojęzycznym pismem, ale 
wyraźnie akcentowała profil katolicki i narodowo-polski”.

Zakończenie
Modlitwa – Pod Twoją obronę.

Praca domowa
Z podręcznika ucznia: pytania do zastanowienia.

Korelacja z edukacją szkolną:
a) historia – historia regionalna, historia Kościoła; diecezja i parafia  

– podstawowe struktury kościelne w regionie,
b) geografia – miejsce związane z kultem Matki Bożej w Polsce,
c) wiedza o społeczeństwie – wychowanie patriotyczno-obywatelskie:  

aktywność społeczna i obywatelska jako wypełnienie obowiązku wobec  
narodu i państwa oraz spełnienie sensu życia; konieczność oceny moralnej 
działań politycznych,

d) godziny do dyspozycji wychowawcy: wartość wierności zasadom moralnym.

7. ALTERNATYWNE TEKSTY DO WYKORZYSTANIA

Grupa I – wypowiedź prof. Rudolfa Virchowa w pruskiej Izbie Posłów 
17 stycznia 1873 roku w sprawie kulturkampfu (uczniowie mogą skorzystać z wy-
jaśnienia terminu kulturkampf przygotowanego przez katechetę): „Kościół uzy-
skał swoją wartość dzięki temu, że był rzeczywiście nosicielem humanistycznego, 
a nie dogmatycznego rozwoju. Dzięki tej działalności humanistycznej Kościoła, 
dzięki klasztorom, dzięki szkołom klasztornym, dzięki duchowieństwu, świeckie-
mu i zakonnemu, doszło stopniowo do uczestniczenia coraz większej liczby ludzi 
w wiedzy, do równouprawnienia laików jako nosicieli kultury i [...] począwszy 
od tego momentu zaczyna się nie tylko herezja, lecz także jednostronny rozwój 
dogmatyczny Kościoła i papiestwa [...].

Jest rzeczą oczywistą, że to nowoczesne kacerstwo, które panowie zwalcza-
ją, a którego konsekwentny rozwój kształtował i kształtuje dzieje świata, rodząc 
polityczne zjawiska ostatnich czasów: wojnę włoską i francuską, że to kacerstwo 
powstało w momencie, gdy nauka laicka znalazła się w konflikcie z Kościołem.
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[...] Zwyciężyła hierarchia, przyjmując w coraz wyższym stopniu szczególny 

charakter ultramontanizmu (powstały w średniowieczu pogląd wyższości władzy 
papieża nad władzą świecką), obsadzając kolegium kardynalskie coraz bardziej 
prawie wyłącznie Włochami, podczas gdy papieże wychodzili spośród biskupów 
włoskich i papiestwo jako takie stawało się coraz bardziej włoską władzą kościelną 
[...]. To jest proces historyczny. Tak to ujmujemy [...] i nie mówię tego panom, 
aby zabłysnąć uczonością, lecz dlatego że według mojego przekona nia chodzi tu 
o wielką walkę o kulturę [...]1.

1. Jak prof. Rudolf Virchow oceniał dotychczasową działalność Kościoła ka- 
tolickiego?

2. Dlaczego podjął z Kościołem rzymskokatolickim walkę kulturową?
Kulturkampf (z niem. walka o kulturę). Pojęcie to wprowadził skrajny liberał 

i biolog Rudolf Virchow, należący do „protestantyzmu kulturowego”, dla które-
go prawdziwą „czarną owcą” byli jezuici. Pod tym terminem rozumiał zmiany 
społeczne i kulturowe w XIX wieku w Europie Zachodniej i Środkowej. Naj- 
ogólniej przez kulturkampf należy rozumieć kompleksowe działania polityczno-
-ideologiczno-prawne rządu pruskiego w latach 1871–1878 w walce z Kościołem 
katolickim i partią katolicką Centrum w celu zmiany tożsamości narodu. Zwo-
lennikom kulturkampfu chodziło o wyeliminowanie wpływów Kościoła w Niem-
czech. Kulturkampf zainicjował „żelazny kanclerz” Otto von Bismarck, który 
walkę kulturową rozszerzył na wszystkie ziemie pruskie. Wynikiem kulturkampfu 
było utrzymanie świeckości szkół i wpływ państwa na obsadzanie stanowisk koś-
cielnych. Na ziemiach polskich włączonych do terytorium pruskiego, zwolenni-
cy kulturkampfu łączyli walkę z Kościołem z polityką germanizacyjną ludności 
polskiej i polskojęzycznej. Wstępem bismarckowskiego kulturkampfu było zlikwi-
dowanie w lipcu 1871 roku sekcji katolickiej w pruskim Ministerstwie Wyznań 
i Oświecenia Publicznego. Od tego momentu sprawami Kościoła katolickiego 
zaczęli zajmować się urzędnicy wyznania ewangelickiego na czele z ministrem 
wyznań Adalbertem Falkiem – narodowym liberałem i głównym architektem 
antykatolickiego ustawodawstwa. W 1878 roku kanclerz Otto von Bismarck 
zaczął wycofywać się z polityki kulturkampfu z nadzieją pozyskania sojuszni-
ków w walce przeciwko socjalistom i socjaldemokratom, w których działalności  
widział największe zagrożenie dla państwa niemieckiego2.

1 J. Krasuski, Kulturkampf. Katolicyzm i liberalizm w Niemczech w XIX wieku, Wrocław 2009, s. 63.
2 G. Kucharczyk, Kulturkampf. Walka Berlina z katolicyzmem (1846–1918), Warszawa 2009, s. 103–104.
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Grupa 2 – Nieznany z nazwiska autor na temat Gietrzwałdu na szpaltach 
Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich zanotował:

„Gietrzwałd [...], niem. Dittrichswalde, wieś włościańska parafialna, powiat 
olsztyński, w za chodniej części, przy granicy powiatu ostródzkiego [...], w oko-
licy górzystej, urodzajnej, czysto polskiej, na tzw. polskiej i katolickiej Warmii. 
Zaledwie o 1/4 mili jest granica, poza któ rą mieszkają w powiecie ostródzkim po 
polsku mówiący pru sacy lutrzy (odrębni od polsko-pruskich Mazurów); pól mili 
od stacyi kolei żelaznej toruńsko-wystruckiej w Biesalu (Biesellen). 

Od roku 1876 odbywają się targi we wsi Gietrzwald. Mieszkańców liczą blisko 
tysiąc; z wyjąt kiem jednej familii są wszyscy Polacy i katolicy; trudnią się, prócz 
kilku kupców i rzemieślników, uprawą roli i hodowlą bydła. W miejscu jest szkoła 
katolicka. Kościól parafialny w cegle murowany w stylu gotyckim, niewielki, ale 
piękny i gustowny, stoi na wyniosłem wzgórzu. [...] 

W ogóle lud tutejszy, jak i w całej okolicy, wielce jest poboż ny. Obecnie kościól 
gietrzwałdzki jako zbyt szczupły jest po większany. [...] Mianowicie odznacza się 
bli sko plebanii stojący klon stary, gałęzisty, co najmniej lat 200 liczący, nad któ-
rym, jak utrzymują, objawiła się Matka Najświętsza. Zaraz przy klonie, zawsze 
jeszcze na cmenta rzu, jest nowo pobudowana mała kapliczka z cudowną figu-
rą. Do parafii należą wioski czysto polskie i katolickie: Woryty, Rentyny, Nowy 
Młyn, Naglady, Pęglity. [...]

Dusz katolickich w parafii liczą przeszło 2000. [...] Z książeczki [Hiplera] po-
twierdzonej przez duchowną władzę wyjmujemy krótko niektóre szczegóły z cza-
sów najnowszych o Gietrzwałdzie. Roku 1877 dnia 27 czerwca 13-letnia Augu-
sta Szafryńska, wracając pod wieczór z matką swoją do domu (Nowego Młyna) 
koło kościoła, gdy dzwonili na Anioł Pański, miała mieć pierwsze widzenie Matki 
Najświętszej, zjawionej ponad klonem. Co się potem często powtarzało i u niej, 
i u trzech innych wizyonerek, jak je nazywają: Barbary Samulowskiej (12  lat 
z Woryt), Elż biety Bylitowskiej wdowy z Woryt i Katarzyny Wieczorkównej 
(23 lat z Gietrzwałdu). Tegoż roku niedługo potem, kie dy rozgłos stawał się coraz 
większy, bawili tu zesłani przez biskupią władzę Dr. Hippler regens duchownego 
seminaryum z Braniewa i Dr. Kolberg subregens, któ rzy, o ile było można, zajścia 
tutejsze badali. 

We wrześniu tegoż roku trzech lekarzy (l protestant): Dr. August Dittrich 
z Dobrego miasta (Gutstadt), Dr. Poschmann z Ornety i Dr. Sonntag z Olsztyna 
badali stan wszystkich czterech wizyonerek podczas zachwytu. Dnia 2 i 3 wrześ-
nia był tu obecnym bi skup warmiński (w którego dyecezyi Gietrzwałd się znajdu-
je) Dr. Krementz; dzieci i zajścia tutejsze pokrótce badał. Dnia 8 września było co 
najmniej 50,000 pobożnych wier nych w Gietrzwałdzie ze wszystkich stron. 
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Aż dotąd piel grzymki do Gietrzwałdu wciąż trwają i ani duchowna, ani świe-

cka władza, mimo śledzenia przyczyny, nie dostrzegła nic, żeby je zakazać. Roku 
1878 pan Samulowski założył w Gietrzwałdzie księgarnię polsko-katolicką, jedy-
ną dotąd na polskiej Warmii”3.

1. Podaj najważniejsze informacje na temat Gietrzwałdu, parafii katolickiej 
z uwzględnieniem objawień Maryjnych.

Grupa 3 – Kult Matki Boskiej w Gietrzwałdzie
„Kościół parafialny w Gietrzwałdzie nosi tytuł Na rodzenia Najśw. Maryi Pan-

ny. Takie wezwanie nada no już przy jego budowie w XV wieku. 21 III 1500 r.  
biskup pomocniczy na Warmii Jan Wilde, konse krując kościół, potwierdził to 
wezwanie. Gietrzwałd od samego początku był i pozostał najważniejszym ośrod-
kiem kultu Maryjnego na Warmii. Tutaj wierni szukali możliwości spotka nia 
z Bogiem i Jego Matką.

Już w XVI wieku w ołtarzu głównym znajdował się obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, wzorowa ny na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej. Ze 
względu na ten obraz, jak i żywy kult oddawany Matce Boskiej w tym obrazie, 
Gietrzwałd nazywa no Warmińską Częstochową4.

1. Co łączy Gietrzwałd z Częstochową?

Grupa 4 – fragmenty życiorysu ks. proboszcza A. Weichsela z uwzględnie-
niem działań pruskiej administracji państwowej

Augustyn Weichsel był proboszczem parafii gietrzwałdzkiej w latach 1869-
1905. Urodził się 3 IX 1830 roku w Pieniężnie, w rodzinie niemieckiej. Święcenia 
kap łańskie otrzymał w 1858 r. Władał biegle ję zykiem polskim. Był oddany swoim 
polskim parafianom do tego stopnia, że przy wyborach razem z nimi głosował na 
kandydatów z listy polskiej. 

Poza tym, był również obrońcą Justyny i Barbary, krzewicielem kultu maryj-
nego. W dokumencie do biskupa warmińskiego Filipa Krementza, datowanym 
8 sierpnia 1877 r., pisał: „Co do mnie, jestem całko wicie przekonany o rzeczywi-
stości zachodzących objawień, kiedy patrzę na dzieci – z ich twarzy moż na wyczy-
tać niewinność, szczerość i prostotę dzie cięcą”. 

Z zachowa nego w archiwum warmińskim rękopisu ks. Józefa Woelke na temat 
ks. A. Weichsela wynika, iż był kapłanem gorliwym, troszczącym się o wiernych 

3 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1881, t. II, s. 566 n;  
H. Orłowski, Rzecz o dobrach symbolicznych. Gietrzwałd 1877, Olsztyn 2005, s. 19–21.
4 K. Brzozowski, S. Budzyński, J. Korcz, Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie. 125. rocznica objawień 
Najświętszej Maryi Panny, Warszawa 2002, s. 14.
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swojej parafii. Świadczą o tym słowa: „Jest to kapłan pobożny, który pragnie tylko 
powiększyć cześć Boga i Najświętszej Panny. Ze strony przeciwników uczynio-
no mu zarzuty, że skłania się do mistycyzmu, że jest pobożnisiem i marzycielem. 
W jego szczerość absolutnie nie mo żna wątpić. W protokołach podaje on także 
fakty, które przemawiają przeciw prawdziwości obja wień. Jego sumienie nie po-
zwala opuścić czegoś niekorzystnego. 

Objawienia początkowo przyspa rzały mu czci, ale wkrótce przerodziły się 
w drwiny i pogardę nawet ze strony księży. Dlatego kilkakrot nie będzie pozywany 
do sądu, trzymany pod strażą przez policjantów, niejeden raz jego osoba nie bę dzie 
bezpieczna przed mordercami (15 X 1877). Z objawień nie ma żadnego zysku ma-
terialnego, ale szkody, ponieważ darmo żywi wielu pielgrzymów. Jego zdrowie jest 
bardzo osłabione przez liczne za jęcia duszpasterskie dla pielgrzymów tak, że dalej 
on może pracować tylko z wielkim trudem i poświęceniem. W swej powściągliwo-
ści i pokorze naj częściej milczy o objawieniach, które sam miał”.

Ks. Weichsel rozbudował kościół parafialny w Gietrzwałdzie i przekształcił 
tę mało znaną miej scowość w słynne na cały świat sanktuarium Ma ryjne. Z tego 
powodu zniósł wiele upokorzeń i prześladowań ze strony władz pruskich. Praco-
wał ciężko i wytrwale do końca życia. Zmarł 3 lu tego 1909 r. w Gietrzwałdzie. 
Przyczynił się do roz kwitu polskiej kultury na Warmii. Jego grób znajduje się 
obok plebanii, blisko miejsca objawień5.

1. Podaj najważniejsze informacje na temat działalności duszpasterskiej ks. pro-
boszcza Augustyna Weichsela z uwzględnieniem jego zachowania wobec Pola-
ków i objawień Maryjnych w Gietrzwałdzie.

Grupa 5 – fragment kazania ks. kardynała Karola Wojtyły, które wygłosił 
11 września 1977 roku w Gietrzwałdzie.

„Ja zawsze będę przy was […] Te słowa wypo wiedziała, objawiająca się Pani 
Nieba i Ziemi. Wy powiedziała je dzieciom. Wypowiedziała w języku ojczystym 
tych dzieci – po polsku. Stało się to przed stu laty. W dniu dzisiejszym swoim au-
torytetem biskupim i zwyczajną władzą pasterską biskup Kościoła warmińskiego 
potwierdził wiary godność tych Objawień; potwierdził kult Matki Bożej w Gie-
trzwałdzie, oddawany Bogarodzicy przez całe sto lat. [...]

Nie smućcie się, bo ja zawsze będę przy was. Te słowa mają swój kontekst histo-
ryczny. Zostały wypowiedziane wówczas, kiedy w zaborze niemieckim rozszalał 

5 G. Kucharczyk, Kulturkampf. Walka Berlina z katolicyzmem (1846–1918), Warszawa 2009, s. 103–104;  
J. Obłąk, Objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie. Ich treść i autentyczność w opinii współczesnych (W stulecie 
objawień), Studia Warmińskie 1977, t. 14, s. 25; K. Brzozowski, S. Budzyński, J. Korcz, Sanktuarium  
Maryjne w Gietrzwałdzie. 125. rocznica objawień Najświętszej Maryi Panny, Warszawa 2002, s. 16.
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się pod rządami Bismarcka tzw. Kulturkampf. Rozpoczęto walkę z Kościołem ka-
tolickim wszędzie, a na ziemiach zabranych Polsce rozpoczęto walkę z Kościołem 
i z polskością równocześnie.

Przed kilku dniami zostały opublikowane przez badacza-historyka dokumen-
ty zawarte do dzisiaj w archiwach policyjnych. Dokumenty te świadczą, że proste 
słowa – wypowiedziane przez Matkę Bożą do warmińskich dzieci – wzbudzi-
ły ogromny niepokój wśród administracji zaborczej. Organa policyjne śledziły 
wszystkie przejawy od nowy życia religijnego, życia katolickiego – i za razem pol-
skiego – i o tych przejawach raporto wały władzom zwierzchnim. Jest to doku-
ment bardzo wymowny. Świadczy bowiem o fakcie, któremu nie mogą zaprzeczyć 
również i organiza torzy Kulturkampfu. 

Analizując te raporty, anali zując wydarzenia sprzed stu lat, można powie-
dzieć, że Maryja na tym miejscu upomniała się o prawa człowieka i prawa narodu. 
Upomniała się w imieniu swojego Syna, Ta, która jest Matką wszystkich ludzi 
i wszystkich narodów, ale w szcze gólny sposób są Jej bliscy ci, którzy są uciskani, 
prześladowani. W szczególny sposób są Jej zawsze bliscy ci, którzy swoje piel-
grzymowanie dokonują wśród płaczu, łez i dźwigają krzyż na swoich barkach. 
I dlatego też całe stulecie lud Warmii, a wraz z nim cały naród Polski, zwłaszcza 
od czasu, kiedy te ziemie znalazły się znowu w obrębie naszego państwa, dziękuje 
Matce Bożej Gietrzwałdzkiej za Jej proste, macierzyńskie słowa. 

Za wszystko, co powiedziała. Za to, że powiedziała w ojczystym ję zyku; za to, 
że podniosła na duchu, że przypo mniała różaniec, że dodała nadziei, pomogła 
prze trwać, że wypomniała te wady, które przeszka dzają nam w utrzymaniu ludz-
kiej godności i w ob ronie praw narodu. 

Dzisiaj, kiedy się tu gromadzi my po stu latach, za to wszystko raz jeszcze 
chce my podziękować Matce Bożej – Pani Gietrzwałdzkiej w imieniu nie tylko 
Warmii i Mazur, Kościoła warmińskiego, ale całego Kościoła na polskiej ziemi; 
w imieniu wszystkich Polaków i imieniu Kościoła wszystkich ludzi. Bo tutaj, na 
tym miejscu okazała się Bogarodzica Matką naszą, Matką ludzi, w szczególny 
sposób Matką Warmii i Matką Ojczyzny naszej. [...]

Prawdę o polskiej kulturze, o jej korzeniach, o jej genealogii, o prawach jej 
rozwoju trzeba nam uświadamiać sobie w dniu dzisiejszym, kiedy przypominamy 
stulecie Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Wtedy bowiem, przemawiając 
polskim językiem do polskich dzieci, Maryja ujęła się za dziedzictwem chrześci-
jańskim całej polskiej kultury. Potwierdzała w swych macierzyńskich ustach pol-
skie słowo. A słowo ludzkie, słowo pol skie jest tym szczególnym tworzywem życia 
i kul tury człowieka, życia kultury narodu. 
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I za to, co wyraziła przez tych kilka prostych słów w naszym języku, wów-
czas, kiedy tutaj na tej ziemi szalał Kulturkampf, pragniemy w szczególny sposób 
dzi siaj Pani Gietrzwałdzkiej podziękować. Trzeba pamiętać, że kultura każdego 
pokole nia tworzy się wedle głębokich praw ludzkiej du szy, umysłu, woli, serca. 
Nie można jej tworzyć sztucznie, w oderwaniu od tego, co myśli człowiek, czym 
żyje człowiek. I nie można także jej tworzyć wbrew Bogu, w którego wierzy czło-
wiek, którego wyznaje człowiek, którym żyje człowiek. Nie można tworzyć kultu-
ry wbrew Bogu, bo się ją tworzy wbrew człowiekowi […]6.

1. Jakie zdarzenia przypomniał w kazaniu ks. kardynał Karol Wojtyła i do 
czego zachęcał? 

6 K. Kard. Wojtyła, Ja zawsze będę przy was, [w:] K. Brzozowski, S. Budzyński, J. Korcz, Sanktuarium 
Maryjne w Gietrzwałdzie. 125. rocznica objawień Najświętszej Maryi Panny, Warszawa 2002, s. 59–60. 


