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Dąb Niepodległości – Gietrzwałd, 9
września 2018

W niedzielę 9 września 2018 r. na
błoniach gietrzwałdzkich odbyła się
uroczysta  msza  święta  odpustowa
odprawiona z okazji 141. rocznicy
objawień  maryjnych,  775-lecia
ustanowienia diecezji warmińskiej i
100.  rocznicy  odzyskania  przez
Polskę  Niepodległości.  Tysiące
w i e r n y c h  p r z y b y ł y c h  d o
gietrzwałdzkiego  Sanktuarium  po
mszy  świętej  było  świadkami
uroczystego  wkopania  dębu
Niepodległości, który 23 maja 2018
r.  podczas  pielgrzymki  leśników
oraz  duszpasterzy  pobłogosławił
papież  Franciszek.  Z  inicjatywy
Instytutu Pamięci Narodowej, przy
pomocy  Regionalnej  Dyrekcji
L a s ó w  P a ń s t w o w y c h ,
posługujących  w  Gietrzwałdzie
Kanoników Laterańskich Regularnych oraz kurii  warmińskiej  -  dąb ten
został  zasadzony  w  miejscu  szczególnym  dla  Polski  i  Polaków  -  w
Gietrzwałdzie, miejscu objawień maryjnych, miejscu które aktywizowało
polskość  na  Warmii  i  nie  tylko.  Uroczystego  wkopania  dębu  dokonał:



metropolita warmiński abp. Józef Górzyński, dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych Mariusz Orzechowski, wojewoda warmińsko-mazurski
Artur  Chojecki,  marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marek
Brzezin, senator Lidia Staroń, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, wójt
Gminny  Gietrzwałd  Jan  Kasprowicz  oraz  naczelnik  Delegatury  IPN  w
Olsztynie  dr  hab.  Karol  Sacewicz,  który  odczytał  list  Prezesa  IPN
skierowany  do  uczestników  uroczystości  odpustowych  w  Gietrzwałdzie.

Relacje z uroczystości w mediach:

https://olsztyn.gosc.pl/gal/spis/5013489.Odpust-i-dozynki-diecezjalne-w-Gie
trzwaldzie

https://ro.com.pl/uroczystosci-141-rocznicy-objawien-nmp-w-gietrzwaldzie-
zobacz-i-posluchaj/01410422#

https://olsztyn.tvp.pl/38914272/za-rolnikow-i-kraj-wierni-modlili-sie-na-war
minskim-odpuscie
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Powiązane informacje

Dęby Niepodległości przy Świątyni Opatrzności Bożej
upamiętniają Ojców Niepodległości
Dęby posadzone przy Świątyni Opatrzności Bożej otrzymały imiona Józefa
Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha
Korfantego, Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego oraz ks. kard.
Aleksandra Kakowskiego
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