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Chata na Warmii w Gietrzwałdzie
Ciekawostka
Gminę Gietrzwałd możemy określić „ka-
pliczkowym zagłębiem”. Tu w każdej 
większej wsi występuje spore nagroma-
dzenie kapliczek warmińskich. Są one 
symbolem warmińskiego regionu i jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych elemen-
tów tutejszego krajobrazu. Należy przy-
puszczać, że powstało co najmniej 1450 
takich budowli. Kapliczki wznoszono  
z różnych przyczyn: dla podkreślenia wia-
ry, ze względu na kult świętych, z powodu 
dramatycznych wydarzeń jakie dotyka-
ły Warmię, ze zwykłej potrzeby serca,  
z pobożności, czasami by „odczarować”  
złe miejsca. Kapliczki skupiały życie re-
ligijne wsi, zwłaszcza w miejscach gdzie 
nie było kościoła. W gminie Gietrzwałd 
spotkamy kapliczki piętrowe, a także  
z dzwonami. Służyły one do zwoływania 
wiernych na nabożeństwa, ale alarmowały 
o pożarach, czy informowały o zebraniu 
wiejskim. Każde wydarzenie sygnalizował 
inny dźwięk.

Gietrzwałd położony w województwie 
warmińsko-mazurskim, w powiecie olsz-
tyńskim, siedziba gminy Gietrzwałd, przy 
drodze krajowej nr 16 Olsztyn – Ostróda, 
20 km na południowy zachód od Olsztyna.

W Gietrzwałdzie byliśmy od 12 do 22 lip-
ca 2017 r.

Miejscowość ta jest słynna z powodu ma-
jących tu miejsce objawień Najświętszej 
Maryi Panny w 1877 r., które do tej pory 
jako jedyne na ziemiach polskich zostały 
oficjalnie uznane przez władzę kościelną.

Mieszkaliśmy w Archidiecezjalnym Domu 
Rekolekcyjnym prowadzonym przez  
ks. Krzysztofa Bielawnego.

Wiemy, że Gietrzwałd przyciąga mi-
lion pielgrzymów rocznie. W Bazylice  
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Pan-
ny malowidło Objawienie Matki Bożej 
Gietrzwałdzkiej znajduje się na suficie.  

W ołtarzu zaś widnieje łaskami słynący 
obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, który 
w 1583 roku przybył do drewnianego wte-
dy kościółka. Obraz ten pochodzi z warsz-
tatu poznańskiego, w 1717 roku został 
ozdobiony koronami srebrnymi, a w 1967 
roku koronowany złotymi koronami przez 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Objawiająca się dziewczynkom –Barbarze 
i Justynie – Matka Boża mówiła do nich  
po polsku, co było bardzo ważne dla Po-
laków podczas szalejącej germanizacji. 
Przekazała im prośbę o gorliwe odmawia-
nie różańca, nawracanie się, odbywanie 
pokuty i wyzbycie się tak rozpowszech-
nionego pijaństwa w społeczeństwie.  
W czasie ostatniego objawienia, 8 wrze-
śnia 1877 roku, objawienia Matka Boża 
pobłogosławiła pobliskie źródełko,  
aby miało moc uzdrawiania.

Spędzanie czasu w ogrodzie przy domu
Nie ma obozu bez ogniska,pieczenia kieł-
basek i śpiewania piosenek. Mieliśmy dwa 
razy przygotowane drewno na ognisko,  
a palenisko było stałe.

Niespodzianką był pokaz baniek mydla-
nych, ale takich wielkich, gigantycznych. 
Uczyła nas tego Marta.

Dobre Miasto
Pani Przewodnik zaproponowała nam 
zwiedzanie jednego z najstarszych miast 
Warmii, założonego w XIV w. Dobrego 
Miasta. Dobrze żyło się tu mieszkańcom. 
Trudnili się rzemiosłem, handlem, rolnic-
twem. Miasto było niszczone w czasie wo-
jen krzyżackich i szwedzkich. Pozostało-
ścią średniowiecznych murów obronnych 
jest dobrze zachowana i odremontowana 
Baszta Bociania. Znajduje się tam Muzeum 
historii Warmii. Wchodziliśmy na kolejne 
kondygnacje i oglądaliśmy zgromadzone 
tam mapy, plany miasta, fotografie i foto-
kopie zabytków i dokumentów. Wystawy 
obrazów, piękne wyroby rękodzielnicze. 
Obecnie miasto prężnie się rozwija, miesz-
kańcy bardzo dbają i pracują nad tym, aby 
żyło się im dobrze.

Następnie oczom naszym ukazał się 
ogromny gotycki kościół z XIV w. Mierzył 
61,5 m na 25,5 m, miał wysokość 16 m  
i potężną czworoboczną wieżę. Obecnie  
to Bazylika pw. Najświętszego Zbawicie-
la i Wszystkich Świętych – posiada wie-
le cennych obrazów, XV-wieczny ołtarz  
z tryptykiem św. Anny, ołtarz Świętej 
Trójcy, cenne organy koncertowe oraz za-
bytkową ambonę. W dawnych czasach ko-
ściół posiadał 15 ołtarzy, a teraz ma 5. 

Warmińskie kościoły są piękne, ogromne, 
zbudowane z czerwonej cegły, górują nad 
nimi potężne wieże. Zachwycają i onie-
śmielają swoją wyniosłością, architekturą 
i pięknem.

Wycieczka do Lidzbarka Warmińskiego
Niektórzy uczestnicy codziennie pytali: 
– Kiedy pojedziemy autokarem na wy-
cieczkę? Przez cały czas był z nami w 
Gietrzwałdzie pan Mirek, nasz ulubiony 
kierowca i mogliśmy być w wielu cieka-
wych, nawet odległych miejscach. Wszy-
scy lubili ten moment przygotowywania 
się na wyjazd autokarem: szykowanie su-
chego prowiantu, napojów, odpowiednie-
go ubrania, obuwia, a przy tym było wiele 
jeszcze pytań i rozważań. I tak pewnego 
pięknego dnia pojechaliśmy do Lidzbarka 
Warmińskiego, dawnej stolicy Warmii, 
centrum wiary i kultury Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów.

Lidzbark zwany „Perłą Warmii” długo był 
pod panowaniem biskupów warmińskich, 
dlatego znajduje się tu zabytek skali świa-
towej – Zamek Biskupów Warmińskich. 
Obecnie pięknie odrestaurowany, zachwy-
ca wspaniałą architekturą, a przepięknymi 
krużgankami przypomina Wawel. W kom-
natach zamkowych znajdują się zbiory 
rzeźb, obrazów mebli, portretów, Kaplica 

biskupa Krasickiego z organami, impo-
nująco odrestaurowane piwnice, w któ-
rych multimedialne obrazy przedstawiają 
archeologiczną przeszłość tych terenów. 
Na zamku przebywały bardzo znamieni-
te postacie jak: Mikołaj Kopernik; poeta, 
dyplomata, sekretarz królewski – Jan Dan-
tyszek; biskup, poeta – Ignacy Krasicki, 
biskup Stanisław Hozjusz; biskup, kroni-
karz – Marcin Kromer; biskup warmiński, 
dyplomata – Adam Grabowski. W jednej  
z sal muzealnych znajduje się przymierzal-
nia strojów z epoki. Dużo było chętnych 
do przebierania się za postacie historycz-
ne. W dawnych zabudowaniach zamko-
wych znajduje się okazały, wysokiej kla-
sy hotel. Tutaj właśnie na mostku, który 
rozciąga się nad fosą zamkową, a pełni 
rolę kawiarni piliśmy kawę, herbatę, jedli-
śmy drugie śniadanie i odpoczywaliśmy  
po zwiedzaniu zamku. 

W Lidzbarku zadziwia swoja wielkością, 
pięknem bryły, wysoką blankowaną wie-
żą, Kolegiata św. Piotra i Pawła. Zbudo-

wana w XIV w. orientowana, późnogo-
tycka o trzech równych nawach,świątynia 
zachwyca pięknym wystrojem wnętrza  
i gwiaździstym sklepieniem. Na uwagę 
zasługują zabytkowe ołtarze, epitafia, kie-
lichy z XIV i XV w. i krzyż z XIII w.

Zwiedziliśmy jeszcze Oranżerię Kultu-
ry Ignacego Krasickiego, mieszczącą się  
w Letnim Pałacu Biskupów. Obecnie  
w tych pięknych pomieszczeniach mieści 
się biblioteka i sala wykładowa. Tu zosta-
liśmy poczęstowani orzeźwiającą wodą  
z miętą i cytryną. 

Najwytrwalsi, którzy doszli do ogromnej 
bramy (przedbramia) jednej z trzech bram, 
która była częścią nieistniejącego Barba-
kanu, zostali zaproszeni do kawiarenki  
na smaczne lody. 

Powrót do Gietrzwałdu był także radosny, 
bo czekał na nas jakże zasłużony obiad,  
a potem odpoczynek.

Po powstaniu diecezji w 1243 roku  
bp Anzelm przyznał kapitule katedralnej 
przywilej wyboru biskupa ze swego gro-
na. Dzięki temu, inaczej niż w pozostałych 
trzech pruskich diecezjach, na stolicy bi-
skupstwa warmińskiego nie zasiadł odtąd 
żaden zakonnik krzyżacki, choć wielu 
chciało. Każdy biskup warmiński był jed-
nocześnie świeckim rządcą sporej części 
diecezji, tzw. dominium. Dwie trzecie 
należały do biskupa, jedna trzecia do ka-
pituły. Ten właśnie obszar to historyczna 
Warmia. Przez 223 lata wchodziła ona  
w skład państwa krzyżackiego. Po wojnie 
trzynastoletniej i podpisaniu drugiego po-
koju toruńskiego (1466 r.) stała się częścią 
Polski (jako część tzw. Prus Królewskich). 
Przez 306 lat, aż do I rozbioru, Warmia 
pozostawała w granicach Korony Polskiej. 
Biskupi warmińscy byli wtedy senatorami 

Rzeczypospolitej. Herbem diecezji pozo-
staje do dziś paschalny baranek.

Tradycje katolickie Warmii zachowa-
ły się w wyglądzie wsi i miasteczek  
(np. kapliczki przydrożne) oraz w obycza-
jach. Historyczna odrębność Warmii zosta-
ła też uszanowana w nazwie województwa 
warmińsko-mazurskiego. Stolicą regionu 
jest Olsztyn. 

Do Olsztyna jeździliśmy dwa razy, gdyż 
jest to miasto wielu atrakcji i zabytków. 
Poznawaliśmy jego piękno z panią prze-
wodnik Elwirą Kleszewską.

Podczas jednego wyjazdu zwiedziliśmy go-
tycki Zamek z XIV w. wybudowany przez 
Kapitułę Warmińską. W Zamku ,,spotkali-
śmy się” z Mikołajem Kopernikiem. Opo-
wiedział nam o swoim pobycie w Olsztynie 
i obronie Zamku przed Krzyżakami.

Kiedy najwytrwalsi poszli na wieżę zam-
kową, aby zobaczyć panoramę miasta, 
inni na dziedzińcu przebierali się w stro-
je z dawnych czasów. Niedaleko Zamku 
mieliśmy okazję posiedzieć na ławeczce 
Mikołaja Kopernika.

Byliśmy także w Planetarium, oglądaliśmy 
niebo nad Warmią w różnych porach roku.

Innym razem pojechaliśmy z panią prze-
wodnik, aby zobaczyć i poznać historię 
Katedry pw. Św. Jakuba.

Po drodze mijaliśmy Ratusz zwany No-
wym i Wysoką Bramę – jedną z trzech 
bram prowadzących do miasta.

Olsztyn ma bardzo dużo jezior, połączone 
tworzą atrakcyjny szlak wodny, którym 
kursują tramwaje wodne. Oczywiście sko-
rzystaliśmy z tej atrakcji.

Warmia – historyczna kraina Polski
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Za oknem cudowna zima. Czas najmil-
szy w roku właśnie się rozpoczął; od-

liczamy dni do świąt, cieszymy się wido-
kiem magicznego śniegu za oknem.
W grudniu wszystko wydaje się inne. 
I inne zapewne jest. Bardziej świąteczne, 
bardziej niezwykłe. Drzwi Chaty zawsze 
stoją dla Was otworem, a w tym miesiącu 
dzieje się tu tak dużo, że musicie nas od-
wiedzić. A pretekstów do tego jest wiele.
„Chata z pomysłami” w tym przedświą-
tecznym okresie zamieniła się w manufak-
turę aniołów. Ceramiczne, drewniane, pa-
pierowe, strojne w szaty kolorowe będzie 
można kupić na kiermaszu 12 grudnia,  
a podczas warsztatów 18 grudnia stworzyć 
własnego. Gorąco Was zapraszamy! Spo-
tkanie Wigilijne organizujemy 22 grud-
nia… ach, pisać można by wiele – koniecznie przeczytajcie  
w s z y s t k i e ogłoszenia!
Grudniowy numer „Czym Chata bogata” jest wyjątkowy tak-
że dlatego, że dotarł w Wasze ręce. Cieszy nas to ogromnie! 

Wszyscy Chatowicze pragną Was gorąco pozdrowić i życzyć 
naprawdę pięknego czasu przygotowań do świąt Bożego Na-
rodzenia oraz radości z nadejścia Pana.

Redakcja „Czym Chata bogata”
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Anioł Heni
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