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11 maja 2010 roku w Rezydencji Prymasa Polski, Warszawa-Wilanów, ul. 
Kolegiacka 1a, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Ośrodka Dokumenta-
cji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Uni-
wersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Obecni:
Członkowie:
– JE Józef kardynał Glemp – Prymas Polski – Senior-Przewodniczący
– prof. dr hab. n. med. Wojciech Noszczyk
– prof. dr hab. Jerzy Pietrzak
– mgr Marta Wójcik – dyrektor Instytutu Prymasowskiego Kardynała Stefana 

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

Nieobecni usprawiedliwieni członkowie:
– abp prof. dr hab. Henryk Muszyński – Prymas Polski
– ks. prał. dr Andrzej Gałka – Sekretarz

Spotkanie rozpoczęto modlitwą i krótkim powitaniem zebranych przez Józe-
fa kard. Glempa. Następnie głos zabrał bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba:

– na wstępie przypomniał zebranym sylwetkę tragicznie zmarłego ks. prof. 
dr. hab. Ryszarda Rumianka, rektora UKSW, oraz jego udział w rozwoju 
Uniwersytetu. To wkład w rozszerzenie infrastruktury, a zwłaszcza obiektów 
w Kampusie na Wójcickiego wraz z kaplicą akademicką. Wskazał także na sze-
rokie zaangażowanie Księdza Rektora w ubogacenie propozycji edukacyjnych, 
głównie przez tworzenie licznych nowych kierunków studiów;

– poinformował również, że na spotkanie Rady zaproszenie przyjął pełniący 
obowiązki rektora UKSW prof. dr hab. Henryk Skorowski, jednak wcześniejsze 
zobowiązania nie pozwoliły mu na udział w obradach;

– w skład Rady na miejsce zmarłego w 2009 roku prof. dr. hab. Andrzeja 
Stelmachowskiego został powołany – przez Jego Magnificencję Księdza Rekto-
ra UKSW, prof. dr. hab. Ryszarda Rumianka, prof. dr hab. Jerzy Pietrzak;

– podziękował Księdzu Prymasowi Józefowi Glempowi za udział w corocz-
nych konferencjach naukowych organizowanych przez Ośrodek Dokumentacji 
i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (sprawo-
wanie Mszy świętej i głoszenie homilii w kościele na Bielanach oraz świadec-
two w auli), słowo wstępne do kolejnych tomów serii Veritatem facientes in 
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caritate, zaproszenie i możliwość odbycia zebrania Rady Programowej Ośrodka 
w Rezydencji Prymasa Polski w Wilanowie;

– przedstawił główne nurty działalności Ośrodka.
1. Organizację konferencji naukowych na temat osoby i dzieła prymasa Wy-

szyńskiego i innych Prymasów Polski.
2. Działalność wydawniczą: rocznik „Studia Prymasowskie” – periodyk 

UKSW (dotychczas ukazały się 3 numery, przygotowano tom 4) oraz seria Veri-
tatem facientes in caritate (dotychczas ukazały się 4 tomy). W przygotowaniu 
jest tom 5 zawierający przemówienia kard. Stefana Wyszyńskiego do młodzieży 
w polskich ośrodkach akademickich oraz listy i odezwy do studentów).

3. ,,Konsultacje” dotyczące osoby i nauczania Prymasa Tysiąclecia, związane 
głównie z pracami dyplomowymi oraz naukowymi studentów i pracowników 
UKSW.

W roku akademickim 2009/2010 zaproponowano cykl wykładów na UKSW: 
„Posługa społeczno-polityczna kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski” 
prowadzonych przez autorytety naukowe, polityczne oraz kościelne (np. Wie-
sław Chrzanowski, Janusz Zabłocki, ks. Piotr Nitecki, ks. Jerzy Lewandowski). 
Rektor przyznał za nie dwa punkty ECTS.

Prof. dr hab. Jerzy Pietrzak wygłosił wykład: Kardynał August Hlond o swo-
im następcy.

W swojej pracy Pan Profesor wykorzystał materiał źródłowy pochodzący 
głównie z zapisków ks. Bolesława Filipiaka, ks. Antoniego Baraniaka oraz kore-
spondencji z kard. Domenico Tardinim. W dostępnych materiałach brak jest 
wzmianki na temat okoliczności, w których poznali się ks. Stefan Wyszyński 
i kard. August Hlond. W zapiskach kard. Wyszyńskiego nie ma notatek o jego 
pracy w Radzie Społecznej przy Prymasie Polski. Prawdopodobnie Ksiądz Pry-
mas August Hlond wiedział o ks. Wyszyńskim z racji jego zainteresowań i dzia-
łalności społecznej. Już przed mianowaniem na stolicę biskupią w Lublinie ks. 
Wyszyński uchodził za społecznika i znany był jako zwolennik angażowania się 
Kościoła w sprawy społeczne. Być może dlatego kard. A. Hlond wskazał go na 
swojego następcę, choć sprawa ta nie jest do końca jasna. Ponieważ konkordat 
między Stolicą Apostolską a państwem polskim został zerwany, nie było potrze-
by konsultacji tej decyzji z rządem PRL. To przyspieszyło proces nominacyjny.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Noszczyk przedstawił interesujące szczegóły 
relacji chirurga, który operował kard. A. Hlonda w Szpitalu Sióstr Elżbietanek 
w Warszawie. Sama działalność powojenna kard. A. Hlonda wywołała ożywioną 
dyskusję, m.in. uprawnienia specjalne, ocena systemu politycznego powojennej 
Polski, hierarchia kościelna na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
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Następnie zaproponowano temat roboczy kolejnej konferencji naukowej 
organizowanej przez Ośrodek – Zerwanie konkordatu, nominacja bp. Stefana 
Wyszyńskiego (2011). Ostatecznie przyjęto, że będzie to temat jednego z refera-
tów. Generalnie będą podejmowane także tematy dotyczące innych Prymasów 
Polski.

Zgłoszono również zapotrzebowanie na głębszą refleksję naukową na temat 
osoby i posługi Prymasa Polski (dzieje prymasostwa, insygnia, uprawnienia ju-
rysdykcyjne, przywileje np. strój, tytuły, procedencja, interreks, krzyż i herb pry-
masowski, osoba Prymasa w Statucie KEP).

Bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba poinformował zebranych o inicjatywie 
Ośrodka – w ramach obchodów 110 rocznicy urodzin i 30 rocznicy śmierci kard. 
Wyszyńskiego podjęto rozmowy z panem Marianem P. Romaniukiem odnośnie 
do publikacji przez Wydawnictwo UKSW sporządzonej przez niego bibliografii 
podmiotowej i przedmiotowej kardynała Stefana Wyszyńskiego, w formie dru-
kowanej i elektronicznej.

Mgr Marta Wójcik przedstawiła informacje oraz propozycje:
– abp. Kazimierza Nycza przeprowadzenia we wszystkich parafiach archidie-

cezji nowenny miesięcy przed majem 2011 roku (rocznica śmierci kard. Wy-
szyńskiego);

– zorganizowania na UKSW w maju 2011 roku zlotu szkół im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego; 

– plany wydawnicze Instytutu Prymasowskiego oraz Ośrodka.

Spotkanie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem Józefa kard. Glem-
pa, Prymasa Polski.
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