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Dnia 6 maja 2009 r. w Rezydencji Prymasa Polski, Warszawa-Wilanów, 
ul. Kolegiacka 1a, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Ośrodka Doku-
mentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Obecni: 
– JE Józef kardynał Glemp
– abp Henryk Muszyński – metropolita gnieźnieński
– prof. dr hab. n. med. Wojciech Noszczyk
– mgr Marta Wójcik – dyrektor Instytutu Prymasowskiego Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego
– ks. dr Andrzej Gałka

bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba – dyrektor Ośrodka
mgr Agata Dziegiecka

Spotkanie rozpoczęto modlitwą, którą poprowadził ks. dr Andrzej Gałka.
Zebranych powitał Ksiądz Prymas Józef kardynał Glemp.
Następnie głos zabrał bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba:
– poinformował zebranych, że w spotkaniu Rady chciał uczestniczyć ks. prof. 

dr hab. Ryszard Rumianek, Rektor Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego.

– mgr Maria Okońska na ręce Księdza Rektora złożyła rezygnację z uczest-
nictwa w Radzie Ośrodka. Na jej miejsce na członka Rady została powołana mgr 
Marta Wójcik.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Noszczyk przypomniał, że członkiem Rady 
był prof. Andrzej Stelmachowski, marszałek Senatu. Następnie w modlitwie po-
wierzono Bogu Zmarłego oraz wymieniono refleksje na temat uwagi, jaką śmier-
ci Pana Profesora poświęciły media. Zaznaczono, że swoiste przemilczenie fak-
tu śmierci i pogrzebu prof. Stelmachowskiego świadczy o wartościach, którym 
Pan Marszałek był wierny.

Ksiądz Biskup prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba przedstawił prace Ośrodka. 
Wyszczególnił:

1. Organizację konferencji naukowych na temat osoby i dzieła prymasa Wy-
szyńskiego. Dotychczas odbyły się trzy konferencje. Kolejna, w listopadzie bie-
żącego roku, poświęcona będzie również posłudze kard. Józefa Glempa, z okazji 
80 rocznicy urodzin.
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2. „Studia Prymasowskie” – periodyk UKSW, omawiający szczegółowe 
aspekty zaangażowania w sprawy Kościoła i narodu Stefana kardynała Wyszyń-
skiego i innych Prymasów Polski. Tom zawiera również recenzje książek doty-
czących prymasostwa.

3. Książki z serii Veritatem facientes in caritate. Dotychczas ukazały się trzy 
tomy:

Tom pierwszy (2006) – przemówienia kardynała Wyszyńskiego wygłoszone 
na ATK.

Tom drugi (2007) – przemówienia i konferencje w kościele Świętej Anny.
Tom trzeci (2008) – przemówienia i homilie wygłoszone w Domu Arcybisku-

pów Warszawskich i w ośrodkach duszpasterskich Stolicy (poza kościołem 
Świętej Anny).

Przygotowano do publikacji i złożono w Wydawnictwie UKSW tom zawie-
rający przemówienia wygłoszone na Jasnej Górze (również teksty do „Odrodze-
nia”).

W dalszej kolejności Ośrodek planuje wydanie:
Tekstów do młodzieży akademickiej wygłoszonych w różnych miastach Pol-

ski (m.in. Bydgoszcz, Gdańsk, Gniezno, Kraków).
Listów i odezw do studentów.
Przemówień i homilii do nauczycieli i wychowawców.
4. „Konsultacje” odnośnie do osoby i nauczania Prymasa Tysiąclecia, zwią-

zane głównie z pracami studentów i pracowników UKSW. 

Dyskusja:

* Ksiądz Prymas kard. Józef Glemp wskazał na potrzebę:
– opracowania całościowej monografii kard. S. Wyszyńskiego. Próby opraco-

wań zostały już podjęte: np. M. P. Romaniuk, ks. prof. P. Nitecki, ks. prof. Z. Zie-
liński, p. J. Zabłocki). Omówiono również szczegółowe aspekty posługi pryma-
sa Wyszyńskiego (np. ks. prof. Strojny). 

Praca nad biografią Stefana kardynała Wyszyńskiego została kiedyś rozpo-
częta na KUL. Obecnie istnieje konieczność jej całościowego sporządzenia na 
potrzeby procesu beatyfikacyjnego.

– opracowania monografii o miejscach internowania kard. S. Wyszyńskiego.
* bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba poinformował zebranych o wydanej 

w 2008 roku książce Państwa Półturzyckich Ślady i pamiątki Prymasa Tysiącle-
cia.

* mgr Marta Wójcik zasygnalizowała gotowość Stoczka Warmińskiego do 
podjęcia współpracy w celu promocji miejsca i osoby kard. S. Wyszyńskiego.
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– podjęcia badań nad pobytami prymasa Wyszyńskiego w Rzymie i we Wło-
szech.

* prof. dr hab. n. med. W. Noszczyk zapytał, czy istnieje opracowanie doty-
czące relacji kard. S. Wyszyńskiego ze służbą zdrowia. Zaproponował stworze-
nie publikacji zawierającej kazania i wykłady do lekarzy, podejmującej kwestie 
etyczne i moralne oraz ukazującej kard. S. Wyszyńskiego jako pacjenta.

– opracowania relacji kard. S. Wyszyńskiego z „ludźmi kultury” (aktorzy, 
pisarze).

* mgr M. Wójcik zaproponowała, aby Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad 
Osobą i Nauczaniem Kardynała Wyszyńskiego inspirował prace naukowo-ba-
dawcze wśród studentów UKSW dotyczące postaci Prymasa Tysiąclecia.

* abp Henryk Muszyński zwrócił uwagę na przydatność prac Ośrodka w to-
czącym się procesie beatyfikacyjnym Stefana kardynała Wyszyńskiego.

* ks. dr Andrzej Galka zaproponował wydanie ulotki o kard. S. Wyszyń-
skim.

Spotkanie zakończyła modlitwa i błogosławieństwo Józefa kard. Glempa, 
Prymasa Polski.
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