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SZYMON STYPCZYŃSKI1

 
 
EKSPOZYCJA BIBLIOTECZNYCH ZASOBÓW  
ZWIĄZANYCH Z KARDYNAŁEM STEFANEM  
WYSZYŃSKIM W PRYMASOWSKIM WYŻSZYM  
SEMINARIUM DUCHOWNYM W GNIEŹNIE 
 

 
Wstęp 

Archidiecezja gnieźnieńska przeżywa obecny rok jako Rok Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, chcąc upamiętnić 100. rocznicę urodzin, 
sześćdziesiątą piątą rocznicę przyjęcia sakry biskupiej oraz trzydziestą 
rocznicę jego śmierci. Biblioteka Prymasowskiego Wyższego Semi-
narium Duchownego w Gnieźnie podjęła starania, aby z posiadanych 
zbiorów wydobyć jak najwięcej informacji dotyczących pobytu 
Prymasa Tysiąclecia w gnieźnieńskim seminarium. Zebrane materiały 
oraz pamiątki zostaną wykorzystane do przygotowania ekspozycji, 
która będzie towarzyszyć licznym uroczystościom z okazji wspomnia-
nego roku jubileuszowego. Zgromadzone materiały można podzielić na 
następujące grupy: 

 
 Seminaryjne kroniki obejmujące lata: 

– I kronika: 1949-1955, 
– II kronika: 1956-1966, 
– III kronika: 1966-1973, 
– IV kronika: 1974-1976, 
– V kronika: 1977-1979, 
– VI kronika: 1979-1981. 
Choć kroniki te zachowały się w bardzo różnym stanie, można 

w nich znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących pobytu 
 

1 Student Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieź-
nie, pełniący funkcję bibliotekarza. 
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prymasa w naszym seminarium. Zawierają one także streszczone 
zapisy jego przemówień. Jak zauważają kronikarze, prymas chętnie 
mówił o swoich doświadczeniach i dzielił się swoimi przemyśleniami 
z alumnami. Ze sposobu relacjonowania spotkań z kardynałem można 
wywnioskować, że były one wielkim przeżyciem dla kleryków. Ze 
skupieniem słuchali jego słów i cieszyli się z każdej okazji spotkania 
z nim. Niestety, w zachowanych kronikach są też istotne luki i braki, 
związane z czasem internowania księdza prymasa. 

W przeglądanych źródłach można także odnaleźć pocztówki, 
telegramy (oczywiście poddane wcześniejszej cenzurze), które 
prymas przysyłał do seminarium, np. krótko relacjonując postępy 
obrad Soboru Watykańskiego II lub z okazji przeżywanych świąt.  

 

 
Pocztówka z Rzymu, rok 1965 (z seminaryjnej kroniki 1956-1966) 
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Książki z autografami prymasa 

W gablocie naszej biblioteki została umieszczona stała wystawa 
niektórych ksiąg ofiarowanych przez prymasa Wyszyńskiego semi-
narium lub indywidualnym osobom. Można w niej zobaczyć m.in. akt 
zamknięcia Synodu Biskupów z 1974 roku, gdzie na jednej ze stron 
widnieje zapis: Dar Ojca św. na zakończenie Synodu Biskupów. Rzym 
1974, Stefan Kardynał Wyszyński. 

Niejaki ks. Jan (zapis dedykacyjny bez podanego nazwiska) 
w 1977 roku otrzymał od prymasa zbiór Listów pasterskich. 

Oczywiście nie są to z pewnością wszystkie dary prymasa dla 
seminarium. Wiadomo, że sługa Boży bardzo często obdarowywał 
profesorów oraz pracowników seminarium licznymi upominkami 
książkowymi. 

 

 
Autograf prymasa Wyszyńskiego (ze zbiorów bibliotecznych) 
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Publikacje o prymasie Wyszyńskim 

W naszych zasobach nie brakuje również dzieł ks. kard. 
Wyszyńskiego (w tym także pierwszych wydań Zapisków więzien-
nych w formie maszynopisu), jego listów oraz przemówień. 

Nasze zbiory zasilił ostatnio księgozbiór ks. abp. Henryka 
Muszyńskiego, w którym znajduje się wiele cennych pozycji, w tym 
opracowania różnych autorów o osobie prymasa oraz liczne zdjęcia, 
które dokumentują jego życie i posługę. 

 
Nieoczekiwane odkrycia 

W magazynach naszej biblioteki natrafiliśmy także na dwa obrazy 
z 1966 roku, podpisane własnoręcznie przez prymasa i dedykowane 
seminarium z okazji obchodów Millenium chrztu Polski. Pamiątki te 
mają wielką wartość, są bowiem darami prymasa dla wychowawców, 
profesorów i alumnów. Posiadamy także liczne fotografie, które 
(często bez adnotacji) wymagają opisania, gdyż mają przecież 
wartość historyczną i archiwalną. 

 
Podsumowanie 

Podjęte działania mają na celu upamiętnienie osoby wielkiego 
Prymasa Polski oraz przybliżenia jego życia i dzieła szerszemu gronu 
odbiorców, zwłaszcza młodszemu pokoleniu. Ekspozycja będzie 
także sposobnością zaprezentowania zbiorów naszej biblioteki. 

 


