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ZBIORY INSTYTUTU PRYMASOWSKIEGO STEFANA KARDYNAŁA 
WYSZYŃSKIEGO

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego ma księgozbiór 
obejmujący prace drukowane, książki, artykuły Stefana kardynała Wyszyńskie-
go oraz opracowania poświęcone życiu i działalności księdza prymasa Wyszyń-
skiego.

Spuścizna duszpasterska Prymasa Tysiąclecia dostępna jest w Instytucie 
w postaci maszynopisów i wydawanych Dzieł zebranych.

Są to materiały źródłowe – własne teksty przemówień księdza prymasa Wy-
szyńskiego pozwalające poznać jego poglądy na istotne kwestie życia religijne-
go i społecznego oraz opracowania dotyczące historii Kościoła w czasie jego 
posługi duszpasterskiej.

Teksty źródłowe z okresu 1926-1946 – są to broszury i artykuły redagowane 
przez ks. Stefana Wyszyńskiego wydawane w „Słowie Kujawskim”, „Ateneum 
Kapłańskim” oraz w „Ładzie Bożym”.

Zachowały się publikacje drukowane oraz streszczenia niektórych przemó-
wień z lat 1946-1953.

Od 1956 do 1981 roku wystąpienia Księdza Prymasa nagrywane były na ta-
śmy magnetofonowe, następnie opracowywane i autoryzowane przez autora.

Autoryzowane teksty przemówień dostępne są w czytelni w 67 tomach ma-
szynopisów zawierających 2950 przemówień. Teksty nieautoryzowane, około 
7 tysięcy maszynopisów, które także znajdują się w Instytucie nie mogą być 
jeszcze udostępnione.

Drukiem ukazało się 7 tomów Dzieł zebranych kardynała Stefana Wyszyń-
skiego zawierających spuściznę do 1961 roku włącznie. Dalsze tomy ukażą się 
sukcesywnie w miarę opracowania redakcyjnego. Instytut Prymasowski ma pra-
wa autorskie do tej spuścizny.

Archiwum Instytutu Prymasowskiego ma także własny kilkutysięczny zbiór 
fotografii z uroczystości, spotkań z różnymi osobami oraz z wakacji księdza 
prymasa Wyszyńskiego.

W Instytucie znajduje się też archiwum nagrań z autentycznym głosem Pry-
masa Tysiąclecia.
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Z materiałów bibliotecznych można korzystać w czytelni, która jest czynna 
od poniedziałku do piątku w godzinach 930-1500 na ul. Dziekania 1 (domofon 4) 
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 22 831 61 51.

Marta Wójcik
Dyrektor Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

PROMOCJA I TOMU „STUDIÓW PRYMASOWSKICH”

W ramach obchodów Dnia Papieskiego, 16 października 2008 roku w sali 
Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, Wydawnictwo UKSW zorganizo-
wało promocję czasopisma „Studia Prymasowskie”. 

Do licznie przybyłych gości oraz studentów przemawiali: JE biskup łowicki 
prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba, który opowiedział o pracy jaką włożono w po-
wstanie periodyku; JM Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek przy-
bliżył istotę i powody powstania nowego czasopisma; Dyrektor Biura Edukacji 
Publicznej IPN prof. dr hab. Jan Żaryn, który podzielił się wiedzą i nieznanymi 
szerzej faktami na temat okoliczności aresztowania kardynała Stefana Wyszyń-
skiego oraz sposobów inwigilacji przez ówczesne władze; JE Prymas Polski, 
kard. Józef Glemp, który w skrócie przybliżył zgromadzonym sylwetkę Prymasa 
Tysiąclecia. 

Poszczególne wystąpienia przeplatane były tekstami przemówień Prymasa 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego do młodzieży akademickiej, które recytował 
Andrzej Ferenc.

Spotkanie poprowadził Dyrektor Wydawnictwa UKSW Henryk Podolski.

SPOTKANIE SZKÓŁ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Pragnęlibyśmy dać naszej młodzieży perspektywy dalekowzroczne, ugruntowane i oparte na 
prawie Bożym i prawie przyrodzonym, które też jest przecież Boże.

S. Wyszyński, 25 grudnia 1972

Te słowa były mottem spotkania szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia, 
które odbyło się 25 marca 2009 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie. Przybyli na nie przedstawiciele 80 szkół z terenu całej 
Polski, reprezentujący wszystkie poziomy edukacji szkolnej. Nauczyciele i mło-
dzież wysłuchali świadectwa Rektora UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszarda Ru-
mianka, o kardynale Stefanie Wyszyńskim. W swoim wystąpieniu Ksiądz Rek-
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