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SŁOWO NA ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale Prymasie Polski,
Magnificencjo, Przewielebny Księże Rektorze,
Szanowni Dziekani, Profesorowie i Wykładowcy,
Szanowni Państwo, Studenci i Młodzieży!

Stajemy w auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby po 
Eucharystii, podjąć refleksję naukową nad życiem i dziełem Prymasa Tysiącle-
cia. Zanosiliśmy w kościele pokamedulskim, w którym tak często bywał – pod 
przewodnictwem Waszej Eminencji – prośbę o jego rychłą beatyfikację. Ten 
wielki Prymas i mąż stanu jawi się wielu – mimo znacznego upływu czasu – 
w swym niezwykłym bogactwie, które z natury wymaga uszczegółowienia i pre-
cyzacji tematycznej. Niemniej jednak i dla szczegółowych kwestii zawsze nie-
zbędne jest widzenie i uwzględnianie szerokiego kontekstu posługi kard. S. Wy-
szyńskiego.

Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego działający na UKSW zorganizował II Konferencję Naukową, 
która pragnie wpisać się, nie tylko w poznawanie Patrona Uniwersytetu, ale 
wnieść ogólniejszy i twórczy wkład w szeroko pojęte badania nad powojennymi 
dziejami Polski, a w nich Kościoła katolickiego. W ten wyjątkowy czas wpisana 
jest w niezwykły sposób postać kard. S. Wyszyńskiego.

Za chwilę podejmiemy próbę kolejnej refleksji, która – jak ufam – będzie 
pogłębionym studium i świadectwem, bo wśród nas są badacze oraz świadkowie 
życia i działalności Prymasa Tysiąclecia. Spotkanie tych dwóch spojrzeń będzie 
z pewnością jeszcze pełniejszym wniknięciem w podejmowaną tematykę i uczy-
ni ją bardziej nośną oraz interesującą.

Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj przybyli, decydując się wziąć udział 
w naszej konferencji. Radością jest fakt, że jest wśród nas większa rzesza stu-
dentów i młodzieży. To, jak ufam, będzie dla Państwa fascynujące uczenie się 
naszej przeszłości. Pochylając się odpowiedzialnie nad życiem i działalnością 
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Prymasa Tysiąclecia, gwarantujmy sobie nawzajem wejście w historię, ciekawe 
doświadczenie przeszłości, która nadal żyje w wielu znakach teraźniejszości, 
a także winna wytyczać znaki na przyszłość.

Bardzo proszę Waszą Magnificencję, Czcigodnego Księdza Rektora naszej 
Alma Mater o oficjalne otwarcie Konferencji. Niech wystąpienie to nada naszej 
refleksji i badaniom właściwy kierunek oraz stanie się wyrazem szacunku uni-
wersytetu dla jego Patrona.
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