
Stefan 
Wyszyński



Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w 
miejscowości Zuzela nad Bugiem. 

11 letni Stefan przed 
wyjazdem do gimnazjum

7 letni Stefan z ojcem 
Stanisławem

Mały Stefan z matką
Julianną



Muzeum Lat Dziecięcych Stefana 
Wyszyńskiego znajdujące się w 

budynku starej szkoły podstawowej 
uczęszczanej przez przyszłego 

Kardynała w Zuzeli

Lata nauki



• 1912–1915 - był uczniem Gimnazjum Wojciecha Górskiego 
w Warszawie

• 1915–1917 - uczęszczał do Prywatnej Siedmioklasowej 
Szkoły Handlowej Męskiej w Łomży

• 1917–1920 - uczył się w liceum włocławskim im. Piusa X 
(Niższe Seminarium Duchowne)

• 1920–1924 - był klerykiem 
Wyższego Seminarium 

Duchownego we Włocławku



Biskup Wojciech Owczarek, 
który udzielał święceń
kapłańskich Stefanowi 

Wyszyńskiemu 

• 3 sierpnia 1924 (w dniu 
swoich 23. urodzin) 
przyjął święcenia 

kapłańskie we 
włocławskiej bazylice 

katedralnej

Święcenia



Studia
• 1925–1929 - był studentem 
Wydziału Prawa Kanonicznego 

oraz Wydziału Prawa i Nauk 
Ekonomiczno-Społecznych 
Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, który ukończył z 
doktoratem na temat Prawa 

rodziny, Kościoła i państwa do 
szkoły.

Wydział Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji 

Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II



A co po studiach?
• Od 1932 pełnił obowiązki redaktora 

naczelnego miesięcznika 
włocławskiego „Ateneum Kapłańskie”
• Kierując *Sodalicją Mariańską, 
prowadził chrześcijański uniwersytet 
robotniczy i działalność społeczno-

oświatową w chrześcijańskich 
związkach zawodowych

• w 1937 powołano Stronnictwo Pracy, 
którego był pierwszym kapelanem i 

działaczem
*Sodalicja Mariańska (Kongregacja 

Mariańska) – katolickie 
stowarzyszenie świeckich, którego 

celem było łączenie życia 
chrześcijańskiego ze studiami. 

Sodalicja powstała w środowisku 
studentów Rzymu. 



W trakcie wojny

• Po wybuchu II wojny światowej 
ukrywał się we wsi Stanisławka 

• Podczas powstania 
warszawskiego był kapelanem 

Grupy AK Kampinos, działającej 
m.in. w Laskach, oraz szpitala 

powstańczego

• „Radwan III” – pseudonim 
Stefana Wyszyńskiego Zdjęcie wykonane 

prawdopodobnie we wsi 
Stanisławka 



Koniec wojny

• Po wojnie reorganizował seminarium 
duchowne we Włocławku i został jego 

rektorem. 
• Od 4 marca 1946 był biskupem 

diecezjalnym diecezji lubelskiej

kardynał August Hlond, 
prymas Polski, który 
dokonał święceń biskupich



Herb biskupi

• W górnej części herbu 
biskupa lubelskiego znalazł 
się wizerunek Matki Bożej 

Jasnogórskiej, w części 
dolnej głowa św. Jana 

Chrzciciela na misie oraz 
lilie. Z tarczy wyrastał 

podwójny krzyż. Dewizą
było hasło "Soli Deo", czyli 

"Samemu Bogu". 

"Pragnąłem, aby wszystko było 
naprawdę Soli Deo.(...) To jest mój 

program. Nie do siebie was 
prowadzę, tylko do Boga w Trójcy 

Świętej Jedynego".



Prymas                                   Polski

• 1948 - po śmierci prymasa Augusta Hlonda, Wyszyński 
został niespodziewanie mianowany arcybiskupem 

metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem 
Polski 

• 12 stycznia 1953 na konsystorzu w Rzymie został 
nominowany przez papieża Piusa XII kardynałem



• Brał udział w łącznie czterech konklawe: 1958, 1963 (był 
wtedy jedynym przedstawicielem Europy Wschodniej) 

oraz w sierpniu i październiku 1978



Walka w obronie wiary

• 14 lutego 1950 –
doprowadził do 

porozumienia z władzami 
komunistycznymi. 

Gwarantowało ono m. in. 
wychowanie religijne 

młodzieży oraz opiekę
duszpasterską w 

szpitalach, wojsku i 
więzieniach. Jednak 
ówczesny rząd nie 

respektował podjętych 
zobowiązań.



1953 – władze wydały dekret "o obsadzeniu duchownych 
stanowisk kościelnych". Episkopat, stając w obronie praw 

Kościoła, odpowiedział głośnym memoriałem, którego główny 
sens zawarty był w słowach: "Non possumes!"("Nie możemy").



Uwięzienie
• 25 września 1953 – został 

internowany w ramach 
represji komunistów 

wobec Kościoła 
katolickiego. Późnym 
wieczorem tego dnia 
został zatrzymany w 

„małym salonie 
papieskim” znajdującym 

się na parterze Domu 
Arcybiskupów 

Warszawskich. Z rzeczy 
osobistych zabrał ze 
sobą tylko różaniec i 

brewiarz.

Miejsca więzienia:
• Rywałd (25 września 1953 – 12 

października 1953),
• Stoczek Klasztorny (12 października 

1953 – 6 października 1954),
• Prudnik (6 października 1954 – 27 

października 1955),
• Komańcza (27 października 1955 – 26 

października 1956).



• Prymas Polski Stefan 
Wyszyński podczas 

internowania w Komańczy



Jasnogórskie Śluby 
Narodu Polskiego
Jest to modlitwa w formie ślubów 

złożonych Najświętszej Maryi 
Pannie, Królowej Polski. Stefan 

Wyszyński napisał ich tekst 
podczas uwięzienia w klasztorze 
sióstr nazaretanek w Komańczy.

26 sierpnia 1956 - zostały złożone 
Jasnogórskie Śluby Narodu (przy 
udziale około miliona wiernych). 
Odczytał je bp Michał Klepacz, 

pełniący obowiązki przewodniczącego 
Episkopatu Polski. Na miejscu 

Wyszyńskiego leżały biało-czerwone 
kwiaty, a sam Kardynał składał Śluby 
w miejscu swojego odosobnienia w 
Komańczy. Był w stałej łączności z 

Jasną Górą i zrobił to o 10 minut 
wcześniej, w obecności tylko Marii 

Okońskiej.



Co się działo dalej?

• 1957–1966 -obchody 
Tysiąclecia Chrztu 

Polski 
przeprowadzone 

przez 
Wyszyńskiego



• Uczestniczył w obradach 
soboru watykańskiego II.

• 1965 - był jednym z 
inicjatorów napisania 

orędzia biskupów polskich 
do biskupów niemieckich, 

które stanowiło jeden z 
najważniejszych etapów 

pojednania polsko-
niemieckiego po II wojnie 
światowej. Z listu pochodzi 

cytat: ...przebaczamy i 
prosimy o wybaczenie



• Wspierał działania posłów 
środowisk katolickich 
(Znak, „Pax” i ChSS) w 

Sejmie PRL.

• 1972 - dzięki 
długoletnim staraniom 

Wyszyńskiego 
Watykan ostatecznie 

uznał granice 
zachodnie PRL i 
zawiesił stosunki 
dyplomatyczne z 

polskimi władzami na 
emigracji.



• 1980–1981 - pośredniczył w 
rozmowach między 

władzami PRL a 
„Solidarnością”.



Śmierć
• W połowie marca 1981 u 
Wyszyńskiego rozpoznano 

chorobę nowotworową. 
• 16 maja 1981 prymas przyjął 

sakrament namaszczenia 
chorych.

• 22 maja  - ostatni raz 
wystąpił publicznie 

• 28 maja - zmarł w 
uroczystość

Wniebowstąpienia 
Pańskiego

• od 28 do 31 maja – żałoba 
narodowa 



• Pogrzeb prymasa, nazywany także 
królewskim, zgromadził w stolicy tysiące ludzi, 

zarówno wierzących, jak i niewierzących



Będziemy pamiętać
• 3 maja 1994 - został 
pośmiertnie odznaczony 

Orderem Orła Białego
• Rok 2001 był Rokiem 
Kardynała Wyszyńskiego.

• 1998 - powołano Fundację
„Dziedzictwo Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego”
• 1 października 1999 -

przekształcono 
warszawską Akademię
Teologii Katolickiej w 

Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.



• 29 maja 1989- z inicjatywy 
papieża Jana Pawła II 
rozpoczął się proces 

beatyfikacyjny 
Wyszyńskiego

• 18 grudnia 2017 -papież
Franciszek podpisał  dekret 

o heroiczności jego cnót. 
Od tego momentu 

kardynałowi Stefanowi 
Wyszyńskiemu przysługuje 

tytuł Czcigodnego Sługi 
Bożego



Dwóch Wielkich

• 22 października 1978 - uczestniczył w inauguracji 
pontyfikatu Jana Pawła II.

• Łączyły ich bardzo przyjazne stosunki





Dziękuję za uwagę !
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