
WYWIAD Z DOKTOR ALICJĄ ŚWIĘCICKĄ   

Tytuł: wykładu: Objawienia gietrzwałdzkie a współczesne objawienia maryjne. 

Pytanie 1: Pani doktor, Pani wykład 

był bardzo interesujący, dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy, które z pewnością nas 

zainspirowały. Skąd u Pani zainteresowanie taką tematyka? 

AŚ: Zainteresowanie tym tematem pojawiło się u mnie przede wszystkim z tego względu, że 

pochodzę z Ostródy. Tak jak słyszeliście na wykładzie, Gietrzwałd jest małą miejscowością, 

położoną między Ostródą a Olsztynem. Mieszkam w Ostródzie, zawsze miałam w sobie takie 

poczucie pewnej złości, że takie cudowne miejsce Gietrzwałd jest tak mało znane. Dlatego też 

postanowiłam wybrać studia, które umożliwią mi pisanie właśnie o objawieniach Matki Bożej 

w Gietrzwałdzie. Wybrałam Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, następnie jeszcze 

postanowiłam pogłębić swoją wiedzę, wybierając Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, tam właśnie obroniłam pracę doktorską pt. „Objawienia Gietrzwałdzkie a 

współczesne objawienia maryjne” i cały czas prowadzę tam wykłady, zarówno w kraju, jak i 

za granicą. Prowadziłam wykłady dla Polonii Szwajcarskiej, dla Polonii Niemieckiej, a teraz 

będę miała znowu spotkanie z parafianami z Niemiec w Gietrzwałdzie, więc cały czas żyję tym 

tematem i rozwijam się w tym temacie i przy każdej okazji – promuję Gietrzwałd. 



Pytanie 2: W jaki sposób zachęcić młode, techniczne umysły do zainteresowania się 

tematyką wkraczającą jednak trochę w kwestie metafizyczne? 

AŚ: Myślę, że człowiek nie składa się tylko z samego ciała, ale składa się również z ducha. Nie 

możemy dbać tylko o ciało, na przykład o piękne ubranie, ale mamy też ducha, o którego też 

musimy zadbać. A właśnie dlatego, żeby zadbać o tego ducha,  trzeba  interesować się właśnie 

tematami teologicznymi i w ten sposób się rozwijać. A także zadawać dużo mądrych pytań. 

Pytanie 3: Dni Nauki odbywają się w naszej szkole po raz dziewiętnasty. Co sądzi Pani o 

takiej formie kształcenia młodych ludzi? 

AŚ:  Myślę, że to jest bardzo dobra forma kształcenia młodego człowieka, ponieważ macie 

możliwość spotkania się z ludźmi z różnych dziedzin. Ja akurat prezentuję teologię, ale 

widziałam, że są tu także goście z dziedziny chemii czy z fizyki i może to dla was będzie taką 

inspiracją, jakie studia potem, po waszym liceum czy technikum wybrać, jaką drogą iść. 

Bardzo dziękujemy za inspirującą rozmowę! 

Rozmawiali: Maksymilian Kalinowski i Piotr Orłowski z klasy 3 E/L 

 


