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Rywałd, Stoczek Warmiński, Prudnik Śląski i na końcu Komańcza w Biesz-
czadach... To miejsca internowania prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 
naznaczone czasem jego przymusowego milczenia, samotności, oderwania od 
pracy duszpasterskiej. Opuszczone ambony w katedrach prymasowskich, gdzie 
wokół swego Ojca gromadziły się rzesze wiernych, jego dzieci Bożych. Pusty 
fotel Księdza Prymasa na Jasnej Górze, gdy 26 sierpnia 1956 roku Naród polski 
odnawiał śluby królewskie. To znaki duchowej obecności Wielkiego Nieobecne-
go prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego wśród wiernych prześladowanego 
Kościoła w Polsce. Przez te trzy lata internowania był blisko doświadczanego 
tak ciężko Narodu. Stał się najbardziej wyrazistym znakiem sprzeciwu wobec 
systemu, który budując socjalistyczne państwo marksistowskiej sprawiedliwości 
walczył z Bogiem i za nic miał prawdziwe dobro człowieka. 

Wreszcie 28 października 1956 roku w święto Chrystusa Króla, po trzech 
latach internowania, do Warszawy powrócił Pasterz polskiego Kościoła, entuzja-
stycznie witany przez tłumy mieszkańców Stolicy zgromadzone przed pałacem 
arcybiskupim. W obliczu niekontrolowanego wybuchu społecznego po wypad-
kach czerwcowych w Poznaniu i powrocie Władysława Gomułki do aktywnej 
polityki oraz wobec groźby przelewu krwi, która jak pokazało powstanie wę-
gierskie była wówczas realna, rząd zgodził się na powrót prymasa Wyszyńskie-
go do Warszawy. Dzięki rozważnej postawie Prymasa Tysiąclecia Październik 
1956 zakończył się pokojowo, być może Polska uniknęła interwencji sowieckiej. 
Uwolnienie głowy polskiego Kościoła odbiło się szerokim echem w świecie. 
Ojciec Święty Pius XII napisał w liście: „Twoje nieugięte i niezłomne męstwo 
ducha, wśród wszelakich trudności i przeciwieństw, zabłysło jako piękny przy-
kład do naśladowania”. Sam prymas Wyszyński, który zawierzając Maryi prosił, 
by jego uwolnienie stało się widomym znakiem Jej zwycięstwa, do końca życia 
dziękował Bogu za trudną łaskę uwięzienia. Przyjął ją dla większej chwały Bo-
żej, dla wiarygodności Kościoła, będącego stróżem prawdy i wolności człowie-
ka w każdym systemie, dla dobra swego Narodu.

W pięćdziesiątą piątą rocznicę powrotu prymasa Wyszyńskiego z internowa-
nia do Warszawy, 28 października 2011 roku Edytorskie Koło Naukowe Uniwer-
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sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowało pod patronatem Arcybi-
skupa Metropolity Warszawskiego Jego Eminencji kardynała Kazimierza Nycza, 
Jego Magnificencji Rektora UKSW ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego, 
kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pana mi-
nistra dr. Jana Stanisława Ciechanowskiego, Instytutu Prymasowskiego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz 
Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego konferencję naukową Pry-
mas Tysiąclecia – w drodze do świętości.

W oczekiwaniu na beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskie-
go członkowie koła naukowego, jako studenci Uniwersytetu, którego patronem 
jest Wielki Prymas Polski, poczuli się zobowiązani do przypomnienia dzieła 
i posługi Prymasa Tysiąclecia dla Kościoła powszechnego i Narodu polskiego, 
jego niezłomnej postawy wobec władz komunistycznych, naznaczonej represja-
mi w kategoriach drogi wiodącej do świętości. Zazwyczaj świętość Wielkiego 
Prymasa rozpatrywana jest na podstawie nauczanie i kultu maryjnego per 
Mariam soli Deo. Heroiczna postawa Żelaznego Prymasa ukazywana jest zaś 
wyłącznie jako wyraz oporu przeciw programowo ateistycznej, komunistycznej 
władzy. Postawa ta nie wynikała z pobudek politycznych, lecz była wyrazem 
niezgody Pasterza polskiego Kościoła na poniżanie człowieka przez pozbawie-
nie go wszelkich praw ludzkich, mających swe źródło w niezbywalnej godności 
dziecka Bożego. W istocie więc prymas kardynał Stefan Wyszyński, począwszy 
od działalności jako kapelan Armii Krajowej ps. Radwan III, przez ostre represje 
w okresie wojującego ateizmu w państwie demokracji ludowej, przez pozorne 
złagodzenie polityki wobec Kościoła w latach 70., po śmierć i pogrzeb pro 
nomine Jesu contumelias passus. Jak stwierdził podczas obrad konferencyjnych 
dr Adam Dziurok Prymas kierował się niezrozumiałą logiką miłości wobec każ-
dego człowieka, chociażby nawet służył on kontestowanej ideologii ustroju ko-
munistycznego. Prymas troszczył się także o żołnierzy Niepodległej Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej, określanych przez władzę wspartą na sowieckich bagnetach 
epitetem faszyści oraz polską młodzież, szczególnie narażoną na oddziaływanie 
zintensyfikowanej indoktrynacji komunistycznej. Dzięki odnowie Jasnogórskich 
Ślubów Narodu i Wielkiej Nowennie przygotowującej do obchodów Millennium 
Chrztu Polski zainicjował on odnowę moralną całego społeczeństwa polskiego. 
Przez peregrynację Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, kontynuował wiel-
kie dzieło zawierzenia w trudnych czasach Narodu Matce Bożej. 

Konferencja naukowa została zakończona koncelebrowaną Mszą świętą 
dziękczynną za dar życia i posługi Prymasa Tysiąclecia, w intencji beatyfikacji 
sługi Bożego prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, w archikatedrze Świę-
tego Jana pod przewodnictwem ks. prał. Bogdana Bartołda.
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Niniejsze „Studia Prymasowskie”, zawierające teksty części referatów wy-
głoszonych podczas konferencji Prymas Tysiąclecia – w drodze do świętości 
zostały wydane dzięki życzliwości Ośrodka Dokumentacji i Studiów nad Osobą 
i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podziękowania należą się dy-
rektorowi Instytutu Nauk Historycznych WNHIS UKSW ks. prof. dr. hab. Kazi-
mierzowi Łatakowi, bez którego życzliwej pomocy konferencja nie doszłaby do 
skutku, wszystkim prelegentom, którzy wzięli udział w konferencji naukowej 
i zgodzili się na publikację swych referatów: dr. Adamowi Dziurokowi, ks. prof. 
Waldemarowi Glińskiemu, dr. Andrzejowi Grajewskiemu, prof. Januszowi Od-
ziemkowskiemu, pani Annie Rastawickiej, o. prof. Januszowi Zbudniewkowi, 
prof. Janowi Żarynowi, szczególnie zaś panu prof. dr. hab. Wiesławowi Janowi 
Wysockiemu opiekunowi merytorycznemu przedsięwzięcia, oraz opiekunowi 
naukowemu Edytorskiego Koła Naukowego panu dr. Tomaszowi Makowskie-
mu, za stworzenie ram organizacyjnych realizacji może nie zawsze w pełni uda-
nych, ale wartościowych inicjatyw studenckich.
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