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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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tor odwołał się do osobistych kontaktów z Księdzem Prymasem. Z wyraźnym 
wzruszeniem wspominał swoje pierwsze z nim spotkanie, które miało miejsce 
w rodzinnej parafii Księdza Rektora, wkrótce po uwolnieniu Kardynała z więzie-
nia. Przechodząc, Ksiądz Prymas zatrzymał się przy ministrantach, pobłogosławił 
ich i o coś zapytał, ale samo przeżycie było tak wielkie, że chłopcy nie wiedzieli 
ani o co pyta, ani co odpowiedzieć. Ksiądz Rektor podkreślił także pełen delikat-
ności stosunek Prymasa do każdego człowieka i to, że jego zatroskanie dotyczyło 
nie tylko spraw duchowych, ale również tych zwykłych, powszednich. 

Następnie młodzież z gimnazjum w Prudniku zaprezentowała program mu-
zyczny, m.in. hymn szkoły, który nawiązuje do słów kardynała Wyszyńskiego: 
Tylko orły szybują nad granią...

Kolejnym ważnym punktem spotkania była prezentacja Dzieł zebranych kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Pani Iwona Czarcińska przedstawiła proces edy-
cji kolejnych tomów. Zaznaczyła, że „rozpoczął” się on z chwilą wygłoszenia 
tekstu przez Księdza Prymasa. Zarejestrowany na taśmie magnetofonowej, spi-
sany z niej i opracowany redakcyjnie tekst wracał do Autora, który nanosił jesz-
cze swoje poprawki i autoryzował go. W ten sposób zgromadzono około 4000 
autoryzowanych tekstów, które stanowią podstawę prezentowanej publikacji. 
Biblioteki szkół imienia kardynała Wyszyńskiego otrzymały dotychczas wydane 
7 tomów Dzieł zebranych z lat 1949-1961. W sumie edycja liczyć będzie 30 to-
mów.

Nawet pobieżna lektura Dzieł pozwala dostrzec zasadnicze elementy ducho-
wości sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego, jego związek z Trójcą Świętą, 
Matką Bożą, ogromne umiłowanie Kościoła, Ojczyzny i każdego człowieka. 
Stanowi też swoistą kopalnię wiedzy o dziejach Kościoła w Polsce, zwłaszcza 
w trudnych czasach komunizmu.

Młodzież miała okazję zapoznać się z uczelnią, obejrzała film promocyjny 
o UKSW, wysłuchała przedstawiciela samorządu studenckiego.

Na zakończenie spotkania zorganizowanego z okazji 10-lecia Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego pan Tadeusz Jadam, prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego złożył, na ręce Księdza 
Rektora gratulacje i życzenia pomyślnego rozwoju Uniwersytetu.

Później uczestnicy spotkania udali się do Archikatedry Świętego Jana Chrzci-
ciela, gdzie znajduje się grób sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Od-
mówiono modlitwę o jego rychłą beatyfikację. Mszę świętą koncelebrowali kapła-
ni towarzyszący młodzieży, a homilię wygłosił ojciec Jan Góra, dominikanin.

Było to kolejne spotkanie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Pierwsze miało miejsce się w 2006 roku, z okazji 
25. rocznicy śmierci Księdza Prymasa. Wtedy w Warszawie odbył się I Ogólno-
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polski Zlot Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Półtora tysiąca młodzie-
ży przez 2 dni w trakcie spotkań, warsztatów i wspólnej modlitwy snuło refleksję 
nad słowami swojego Patrona: Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce.

Podejmując problematykę wychowania do patriotyzmu młodzież pracowała 
w grupach, które rozważały:

1. potrzebę znajomości dziejów Polski i naszych korzeni chrześcijańskich,
2. wierność tradycjom i zwyczajom ojczystym,
3. szacunek dla kultury i języka ojczystego, 
4. promowanie stylu życia wolnego od nałogów, agresji, lenistwa i kłam-

stwa,
5. przygotowanie do życia w rodzinie pełnej i wiernej,
6. wartość umiłowania ziemi ojczystej.

W ubiegłym roku rozpoczęto tradycję corocznych pielgrzymek na Jasną 
Górę. W tym roku pielgrzymka odbędzie się 13 maja.

Iwona Czarcińska
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