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Bez cienia wątpliwości można powie-
dzieć, że kard. Stefan Wyszyński odegrał 
w dziejach Polski niezwykle istotną rolę. 

Jego prymasowska posługa (1948–1981) w  cało-
ści przypadała na okres komunistycznej dyktatury, 
naznaczonej bezwzględną walką z religią katolicką 
i wolnościowymi aspiracjami Polaków. Prymas nie 
tylko potrafił zabezpieczyć przetrwanie Kościoła, ale 
również w zasadniczy sposób przyczynił się do wzro-
stu jego społecznego autorytetu oraz wytworzenia 
postaw opozycyjnych wobec reżimu znajdującego się 
pod ścisłym nadzorem Związku Sowieckiego. Wbrew 
powszechnemu przekonaniu dla Prymasa prioryte-
tem była zawsze posługa pasterska i rola nauczyciela 
narodu, a nie aktywność polityczna.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. 
w  Zuzeli nad Bugiem, na terenie zaboru rosyj-
skiego, w głęboko patriotycznej katolickiej rodzinie. 
Wychowano go w poszanowaniu wartości narodowych 
i religijnych. Od wczesnego dzieciństwa pragnął zostać 
kapłanem, dlatego w roku 1917 wstąpił do Liceum 
im. Piusa X, a następnie do Wyższego Seminarium 
Duchownego we Włocławku. Oprócz starannego 
wykształcenia teologicznego wyniósł stamtąd grun-
towną wiedzę i  zamiłowanie do katolickiej nauki 
społecznej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1924 r. 
Swoje zainteresowania rozwijał w  czasie studiów 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następ-
nie podczas wyjazdu naukowego do państw Europy 
Zachodniej.

Wszechstronne wykształcenie bardzo dobrze 
przygotowało młodego kapłana do aktywnej pracy 
duszpasterskiej ze wszystkimi grupami społecznymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem środowisk robotni-
czych. Ze względu na swoje zaangażowanie społeczne 
i  wyrażane poglądy był krytykowany przez część 
kujawskich ziemian i lokalne środowiska narodowe 
jako „czerwony ksiądz” – opowiadał się bowiem za 
reformą rolną i parcelacją wielkiej własności ziem-
skiej. Wyrazem tego była również szeroka działalność 
publicystyczna dotycząca kwestii religijnych i spo-
łecznych, w tym szereg prac poświęconych ideologii 
marksistowskiej. Ksiądz Wyszyński dał się wówczas 
poznać jako wybitny znawca komunizmu, kapitalizmu 
i faszyzmu. Dorobek katolicko-społeczny – zarówno 

intelektualny, jak i praktyczny – ks. Wyszyńskiego 
został zauważony i doceniony przez prymasa Polski, 
kard. Augusta Hlonda, który w 1938 r. powołał go 
w skład Rady Społecznej przy Prymasie Polski.

W czasie II wojny światowej Stefan Wyszyński 
przebywał poza swoją diecezją, gdyż ukrywał się przed 
Gestapo, m.in. w Kozłówce, Zakopanem i w Laskach. 
Od 1942 r. opiekował się założonym przez Halinę 
Dernałowicz Instytutem Przemienienia Pańskiego 
oraz grupą dziewcząt skupioną wokół sodalicji 
mariańskiej Marii Okońskiej – tzw. Ósemką (nazwa 
od Ośmiu Błogosławieństw). Grupa ta przekształci 
się później w  Instytut Świecki Pomocnic Maryi 
Jasnogórskiej Matki Kościoła (dziś Instytut Prymasa 
Wyszyńskiego), którego ks. Wyszyński będzie współ-
założycielem. Wiosną 1944 r. przyszły Prymas został 
zaprzysiężony jako kapelan VII Obwodu „Obroża” 
Okręgu Warszawskiego AK, przyjmując pseudonim 
„Radwan III”. Brał udział w powstaniu warszawskim 
jako kapelan szpitala powstańczego znajdującego się 
w Laskach – pozostał tam do końca okupacji.

W marcu 1945 r. duchowny wrócił do Włocławka, 
gdzie objął funkcję rektora WSD i rozpoczął organizo-
wanie seminarium. W 1945 r. reaktywował „Kronikę 
Diecezji Włocławskiej”, zainicjował powstanie pisma 
diecezjalnego „Ład Boży”, a  w  1946  r. uruchomił 
„Ateneum Kapłańskie”. W 1945 r. został kanonikiem 
kapituły katedralnej we Włocławku. Rozpoczętą wła-
śnie aktywną działalność przerwała w  roku 1946 
decyzja Piusa XII o nominacji księdza Wyszyńskiego 
na biskupa diecezji lubelskiej – święcenia biskupie 
otrzymał 12 maja 1946 r. na Jasnej Górze z rąk samego 
prymasa Polski, a ingres do katedry lubelskiej odbył 
się dwa tygodnie później – 26 maja 1946 r. Wyszyński 
był wówczas najmłodszym w Polsce ordynariuszem. 

W Lublinie nowy pasterz podjął działania na 
rzecz odnowy moralnej duchowieństwa, organizując 
na przykład rekolekcje dla księży, a także reaktywował 
diecezjalne organizacje kapłańskie. Zajął się odbudową 
zniszczonej katedry lubelskiej oraz innych kościołów 
w  diecezji, powołując Biskupi Komitet Odbudowy 
Kościołów Diecezji Lubelskiej. Zreorganizował kurię 
biskupią, struktury dekanalne i  parafialne. Założył 
w  Lublinie Instytut Wyższej Kultury Religijnej. 
Patronował odradzaniu się Sodalicji Mariańskich, 
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inspirował działalność charytatywną – m.in.  die-
cezjalnej Caritas. Jako biskup lubelski został też 
Wielkim Kanclerzem KUL – otaczał swoim patrona-
tem i wspierał powojenną reorganizację uczelni, z jego 
inicjatywy powstał wówczas na KUL Wydział Filozofii 
Chrześcijańskiej.

Po nieoczekiwanej śmierci kard. Hlonda 16 listo-
pada 1948 r. bp Wyszyński został mianowany przez 
papieża Piusa XII arcybiskupem warszawskim i gnieź-
nieńskim oraz prymasem Polski. Wiemy, że stało się 
to na bezpośrednią prośbę umierającego w Warszawie 
prymasa. Ingres do Gniezna i do Warszawy odbył 
na początku lutego 1949 r. W liście pasterskim skie-
rowanym przy tej okazji do wiernych nowy prymas 
podkreślał: „Czy mam jeszcze obowiązek przedsta-
wiać się wam? Nie jestem ci ja ani politykiem, ani 
dyplomatą, nie jestem działaczem ani reformatorem. 
Ale natomiast jestem waszym duchownym, paste-
rzem i biskupem dusz waszych, jestem apostołem 
Jezusa Chrystusa. Posłannictwo moje jest kapłańskie, 
pasterskie, apostolskie, wyrosłe z odwiecznych Bożych 
myśli, ze zbawczej woli Ojca, dzielącego się radośnie 
szczęściem swoim z człowiekiem”2.

W związku z trudnymi warunkami funkcjono-
wania Kościoła w Polsce pod rządami komunistów 
arcybiskup Wyszyński obdarzony został – podobnie 
jak jego poprzednik – nadzwyczajnymi uprawnie-
niami legata papieskiego. Uprawnienia te obejmowały 
terytorium Polski, a także część Związku Sowieckiego 
– gdzie nie było ordynariuszy. Dawały one możliwość 
samodzielnych nominacji kościelnych (z wyjątkiem 
nominacji biskupów), nadzoru nad zgromadzeniami 
zakonnymi, pełnienia funkcji ordynariusza dla Ziem 
Zachodnich i  Północnych Polski, pozbawionych 
wówczas stałej administracji kościelnej – stopniowo 
ulegając poszerzeniu. W zasadniczym zakresie obo-
wiązywały do śmierci Prymasa w roku 1981 i były 
potwierdzane przez kolejnych papieży: Jana XXIII, 
Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II.

Prymas Wyszyński wyraźnie akcentował kon-
tynuowanie działań swojego zmarłego poprzednika, 
zachowując przy sobie jego najważniejszych współ-
pracowników. Zajął się m.in. zapoczątkowanym przez 
prymasa Hlonda dziełem odbudowy zrujnowanych 
warszawskich kościołów, w tym archikatedry św. Jana 
(w sumie udało mu się doprowadzić do odbudowy 
ponad pięćdziesięciu obiektów). Patronował także 
odbudowie zniszczonej archikatedry gnieźnieńskiej 
św. Wojciecha.

2 Zob. dok. nr 21.

Aż do swej śmierci niezmiennie przewodniczył 
Episkopatowi Polski (z wyjątkiem okresu uwięzienia 
w latach 1953–1956). W swej działalności Prymas 
kładł ogromny nacisk na zachowanie wewnętrznej 
jedności między biskupami, uważając słusznie, że jest 
to jedyny sposób na ocalenie Kościoła przed dezin-
tegracją ze strony komunistów. Wiele czasu i uwagi 
poświęcał organizacji polskiej administracji kościelnej 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych, gdyż zgodnie 
z zakresem nadzwyczajnych pełnomocnictw kierował 
Kościołem na tych terenach (do roku 1972, czyli do 
momentu wydania bulli papieskiej regulującej status 
kanoniczny tych diecezji). Regularnie odwiedzał te 
ziemie, udzielając masowo napływającej tam ludności 
sakramentu bierzmowania.

Kardynał Wyszyński zawsze wyżej stawiał naród 
niż państwo. Wynikało to z przekonania hierarchy, 
że polskość jest bytem trwalszym i znacznie głębiej 
osadzonym w rzeczywistości niż jakakolwiek struk-
tura administracyjna powołana do życia przez oby-
wateli (lub jak w przypadku Polski „ludowej” przez 
sowieckiego okupanta). Prymas oceniał, że zmiany 
polityczne i systemowe, które przyniosło zakończe-
nie II wojny światowej, okażą się bardziej trwałe 
niż jedno pokolenie, a  sytuacja, w  jakiej znalazła 
się Polska, nie zmieni się w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Z tego względu uważał, że Kościół jest 
zmuszony wypracować z komunistami swego rodzaju 
modus vivendi, który umożliwi mu prowadzenie misji 
duszpasterskiej. Z tego założenia wynikało zawarcie 
w kwietniu 1950 r. „Porozumienia” z władzami Polski 
„ludowej”, które gwarantowało Kościołowi łączność 
ze Stolicą Apostolską oraz możliwość prowadzenia 
działalności duszpasterskiej. Ceną za to było poparcie 
Episkopatu dla kolektywizacji rolnictwa oraz potę-
pienie zbrojnej działalności podziemia niepodle-
głościowego. Arcybiskup Wyszyński nie zgadzał się 
jednak na wykorzystywanie Kościoła przez władze 
do legitymizowania systemu i starał się unikać sytu-
acji, które mogłyby być w ten sposób odbierane przez 
polskie społeczeństwo. Przeciwdziałał również pró-
bom podporządkowania duchowieństwa państwu. 
Znalazło to wyraz w słynnym liście Non possumus 
wysłanym z inicjatywy Prymasa przez Episkopat do 
władz w maju 1953 r., w którym protestowano prze-
ciwko dekretowi lutowemu uzależniającemu każdą 
nominacje kościelną od zgody komunistów. Obok 
braku zgody kard. Wyszyńskiego na potępienie skaza-
nego w procesie pokazowym bp. Czesława Kaczmarka 
był to główny powód zatrzymania Prymasa przez 
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funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w nocy z 25 
na 26 września  1953 r.

Prymas przebywał w  areszcie przez kolejne 
trzy lata. Przetrzymywany był w  izolacji, kolejno 
w  Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku 
i Komańczy. W tym czasie pozbawiony był wszel-
kich praw, nawet tych należnych osobom uwięzionym. 
Poddawano go intensywnej inwigilacji przy pomocy 
podsłuchów oraz agentury, ograniczano jego kore-
spondencje – listy od rodziny były starannie powy-
cinane, a ich fragmenty posklejane; zdarzało się, że 
listy w ogóle nie docierały do adresata. W Stoczku 
i  w  Prudniku towarzyszyli mu współwięźniowie: 
ks. Stanisław Skorodecki – kapłan z  archidiecezji 
lwowskiej i siostra Leonia Graczyk ze Zgromadzenia 
Sióstr Rodziny Maryi. W obu tych miejscach Prymas 
znajdował się pod stałym nadzorem funkcjonariuszy 
resortu „bezpieczeństwa”, którzy przesyłali do cen-
trali codzienne meldunki na temat jego zachowania 
i aktywności. Donosy agenturalne składali na niego 
również towarzysze uwięzienia – ks. Skorodecki 
(źródło o ps. „Krystyna”) i siostra Graczyk (źródło 
o ps. „Ptaszyńska”, „Kruszyna”). Więcej potencjalnie 
obciążających informacji przynosiły donosy kapłana, 
którego Prymas – jak się wydaje – darzył większym 
zaufaniem. Większą swobodę kard. Wyszyński uzy-
skał dopiero w  ostatnim miejscu internowania – 
w Komańczy. Wynikało to zarówno z odwilży politycz-
nej, która jesienią 1955 r. była już dość zaawansowana, 
jak i z nacisków Episkopatu regularnie monitującego, 
by uwolnić hierarchę lub przynajmniej złagodzić 
warunki jego izolacji.

Podczas uwięzienia kard. Wyszyński dokonał 
osobistego oddania się w macierzyńską niewolę Maryi 
i opracował założenia programu Wielkiej Nowenny 
i  Millennium Chrztu Polski. Z  inspiracji Marii 
Okońskiej sformułował tekst Jasnogórskich Ślubów 
Narodu Polskiego. Został on przekazany na Jasną 
Górę, a Śluby zostały złożone przez milionową rzeszę 
wiernych – bez udziału Prymasa 26 sierpnia 1956 r.

Pod koniec października 1956 r., z polecenia 
I  sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki, do 
Komańczy przybyli przedstawiciele władz państwo-
wych Zenon Kliszko i Władysław Bieńkowski, któ-
rzy poinformowali przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski o  zakończeniu izolacji i  prosili 
o  szybki powrót do stolicy. Prymas przedstawił 
delegatom komunistów warunki swojego powrotu – 
domagał się m.in. wypuszczenia na wolność innych 
biskupów i powrotu hierarchów kościelnych do macie-
rzystych diecezji, anulowania dekretu o obsadzaniu 

stanowisk kościelnych i wznowienia prac Komisji 
Mieszanej [episkopatu i rządu]. Jego warunki zostały 
spełnione. Kardynał Wyszyński wrócił do stolicy 28 
października 1956 r., witany entuzjastycznie przez 
wiernych. Po uwolnieniu podjął na nowo działalność 
pasterską. Dla dobra Kościoła w Polsce prowadził 
rozmowy z władzami, w wyniku których 31 grudnia 
1956 r. podpisano nowe, tzw. małe porozumienie. 
Dzięki jego determinacji Kościół uzyskał częściową 
akceptację dla swojej działalności, której do tej pory 
komunistyczne władze mu odmawiały – najistotniej-
sze okazało się zniesienie dekretu dotyczącego obsady 
stanowisk kościelnych.

Główną troską Prymasa, zawartą w jego naucza-
niu po powrocie z więzienia, było umocnienie i pogłę-
bienie wiary w narodzie oraz wezwanie do jedności. 
Niezwykle intensywne nauczanie pasterskie skiero-
wane było do wszystkich grup społecznych i zawodo-
wych. Prymas przyjmował licznych wiernych w swych 
rezydencjach w Gnieźnie i Warszawie. Szczególną tro-
ską otaczał ludzi młodych, widząc w nich przyszłość 
narodu. Zachęcał wiernych do pogłębienia życia reli-
gijnego.

Od końca 1957 r. władze PRL stopniowo 
zaostrzały politykę wyznaniową, zmierzając do 
osłabienia Kościoła. Prymas miał świadomość, że 
celem władz państwowych była ateizacja polskiego 
społeczeństwa, nie unikał jednak dialogu z nimi. Na 
początku stycznia 1958 r. spotkał się z Władysławem 
Gomułką. Ich niełatwe rozmowy odbywały się jeszcze 
czterokrotnie, ale ich atmosfera systematycznie się 
pogarszała. Okres względnej normalizacji stosunków 
państwo–Kościół trwał bardzo krótko. Już w 1958 r. 
doszło do napadu milicjantów na miejsce święte dla 
wszystkich katolików – klasztor na Jasnej Górze. 
Następnie rozpoczęto akcję usuwania krzyży i lekcji 
religii ze szkół. W kolejnych latach kontynuowano 
politykę selektywnych represji oraz ograniczania 
obecności Kościoła w sferze publicznej.

3 maja 1957 r. kardynał Wyszyński zainicjo-
wał wieloletni program duszpasterski odnowy życia 
duchowego w Polsce, tzw. Wielką Nowennę Tysiąclecia 
Chrztu Polski. Szczególny nacisk położony został na 
pogłębienie wiary i religijno-moralną odnowę narodu 
polskiego po spustoszeniach dokonanych przez II 
wojnę światową, politykę reżimu komunistycznego 
i brak narodowej suwerenności. Każdy rok Wielkiej 
Nowenny miał określony temat przewodni. W nie-
dzielnych kazaniach głoszonych we wszystkich pol-
skich parafiach duszpasterze wzywali do pogłębienia 
wiary, obrony życia nienarodzonych, odnowy rodziny 
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i małżeństwa, odpowiedzialnego wychowania mło-
dzieży, do zachowania „miłości i  sprawiedliwości 
społecznej”, walki z wadami narodowymi oraz pie-
lęgnowania cnót społecznych. Program opierał się 
na pogłębionej pobożności maryjnej, a centrum jego 
realizacji było sanktuarium na Jasnej Górze. Obie 
wspomniane płaszczyzny – walka o katolicki cha-
rakter Polski i obrona przed laicyzacją – w perspek-
tywie kard. Wyszyńskiego wzajemnie się uzupełniały 
i przenikały. Sukces wizji Polski katolickiej nie byłby 
bowiem możliwy bez ukazania ułomności projektu 
komunistycznej utopii i wygrania z nią rywalizacji 
o ,,duszę Polaków”.

Wspomniany spór ideowy o wizję Polski najbar-
dziej gwałtowny charakter przyjął w latach 1965‒1966 
w związku z listem biskupów polskich do biskupów 
niemieckich oraz z rokiem obchodów Millennium 
Chrztu Polski. Obchody milenijne kard. Wyszyński 
zainaugurował uroczystą mszą odprawioną 1 stycznia 
1966 r. w katedrze gnieźnieńskiej. Podczas central-
nych uroczystości, które odbyły się na Jasnej Górze, 
3 maja w imieniu Kościoła w Polsce dokonał aktu 
oddania Ojczyzny na kolejne tysiąc lat w  macie-
rzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła za wolność 
Kościoła Chrystusowego w  Polsce i  na świecie. 
Poprzez te przyrzeczenia episkopat chciał nie tylko 
wzmocnić wiarę katolicką i moralność narodu, ale 
także zagwarantować wolność Kościoła powszech-
nego. Obchody objęły nie tylko cały kraj, ale także 
środowiska polonijne na całym świecie. 13 stycznia 
i 15 maja 1966 r. w Rzymie za Polskę modlił się papież 
Paweł VI. Prymas zaprosił oficjalnie Ojca Świętego 
do wzięcia udziału w uroczystościach milenijnych 
Kościoła polskiego w kraju, jednak najwyższe władze 
państwowe nie wyraziły zgody na przyjazd papieża. 
Obchody milenijne trwały w różnych diecezjach do 
roku 1967. Mimo stałego sabotowania ich przebiegu 
przez władze państwowe spowodowały one wielką 
mobilizację wiernych. Kościół wygrał rywalizację 
propagandową z państwem komunistycznym, które 
próbowało przeciwstawić Tysiącleciu Chrztu Polski 
oficjalne obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego, 
a autorytet Prymasa stał się w społeczeństwie pol-
skim niepodważalny.

Kardynał Wyszyński w kolejnych latach nadal 
wspierał ruchy duszpasterskie i  apostolskie, m.in. 
zainicjowaną przez siebie w  roku 1952 Rodzinę 
Rodzin. W  1969 r. powołał do istnienia Ruch 
Pomocników Matki Kościoła. Podstawową formą 
komunikacji z wiernymi były homilie i przemówienia, 
które wygłaszał w różnych miejscach kraju. W sumie 

z  lat 1956–1981 w  zasobach Archiwum Instytutu 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego zachowało się ich 
ponad jedenaście tysięcy.

Prymas reagował na wszystkie ważniejsze wyda-
rzenia społeczno-polityczne w PRL. Po protestach 
studenckich w marcu 1968 r. wraz z Episkopatem 
wypowiadał się w obronie studentów, których wię-
ziono i usuwano z uczelni. Zwracał uwagę, że zaini-
cjowana przez komunistów nagonka antysemicka 
przyczyni się do pogorszenia wizerunku Polaków 
na Zachodzie – mówił o „potwornym cieniu […] 
odnowionego rasizmu” w kontekście działań władz. 
W grudniu 1970 r., gdy wybuchły protesty robotników 
na Wybrzeżu, Prymas solidaryzował się ze społecz-
nym niezadowoleniem. Równocześnie podjął decyzję, 
że należy odłożyć na przyszłość odczytywanie listu 
o „biologicznym zagrożeniu narodu”, nie chcąc desta-
bilizować sytuacji w kraju. Wobec przemocy władz 
przekonywał, że Kościół powinien stanąć po stronie 
prześladowanego społeczeństwa: „Kościół musi bar-
dziej trzymać z pobitymi, aniżeli z tymi, którzy wzięli 
w ręce władze i starają się zakamuflować swoją winę. 
[…] To jest krew, i to krew poświęcona”.

W okresie rządów w Polsce Edwarda Gierka kard. 
Wyszyński wzmocnił nacisk Kościoła na poszerzenie 
praw i wolności społecznych, daleko wykraczający 
poza postulaty wolności religijnej. Prymas uważał, że 
Kościół powinien wytrwale dążyć do poszerzenia wol-
ności społecznej, szczególnie w zakresie praw religij-
nych, oraz do znacznego zwiększenia swojego wpływu 
na politykę społeczną. Miał świadomość, że w tej kwe-
stii zgadza się z nim większość Polaków. 18 listopada 
1972 r. w czasie spotkania z Pawłem VI wskazał, że 
w Polsce Kościoła można bronić skutecznie, tylko 
opierając się na narodzie. Kardynał Wyszyński w swo-
ich zapiskach wielokrotnie i bezpośrednio wskazywał 
na bliskie związki Kościoła i Narodu: „W Polsce nie 
istnieje stosunek Dwóch: Kościół i Państwo. Bo jest 
to baza jurydyczna. ‒ W Polsce jest trójkąt: Kościół‒
Państwo‒Naród. […] Jeśli pisano w prasie polskiej 
o trójkącie ‒ Kościół‒Państwo i Episkopat, to ten bok 
trójkąta ‒ »Episkopat« równa się ‒ Naród. To znaczy 
‒ Episkopat, mający oparcie w Narodzie”.

Pod koniec 1975 r. Prymas poddał krytyce treść 
przygotowywanych przez władze komunistyczne 
poprawek do Konstytucji PRL. Z  jego inicjatywy 
Episkopat Polski przygotował dwa memoriały zawie-
rające krytyczne stanowisko biskupów na temat zmian 
w ustawie zasadniczej (9 i 26 stycznia 1976). Działania 
te przyniosły konkretny skutek, gdyż władze wycofały 
się z części proponowanych nowelizacji.
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W czerwcu 1976 r., gdy wybuchły protesty w war-
szawskim Ursusie i Radomiu na skutek wprowadzenia 
drastycznych podwyżek cen artykułów żywnościo-
wych, z inicjatywy Prymasa Episkopat interweniował 
w obronie robotników represjonowanych za udział 
w strajkach – m.in. 16 lipca wystosował pismo do 
premiera Piotra Jaroszewicza z wezwaniem do zaprze-
stania represji. W stosunku do powstającej wówczas 
opozycji demokratycznej kard. Wyszyński zachował 
dystans, obawiając się uwikłania Kościoła w politykę 
PRL: ,,Nasze działanie musi być przemyślane, dojrzałe 
i spokojne. Nie możemy ad pari ustawiać się z taką czy 
inną instytucją świecką, czy ośrodkiem politycznym. 
Inaczej mogą to czynić świeccy, a inaczej biskupi”. 
Jednak wielokrotnie bronił osób represjonowanych 
przez władze. Przyjmował ludzi z  różnych środo-
wisk, nawet dalekich od wiary katolickiej (np. Jacka 
Kuronia).

12 sierpnia 1978 r. kardynał Wyszyński uczest-
niczył w pogrzebie Pawła VI, a następnie wziął udział 
w konklawe. 26 sierpnia papieżem został wybrany 
kard. Albino Luciani – Jan Paweł I. Po jego przedwcze-
snej śmierci, 6 października Prymas udał się do Rzymu 
na kolejne konklawe. Wybór kard. Karola Wojtyły 
na papieża, dokonany 16 października 1978 r., miał 
dla Prymasa bardzo duże znaczenie. Został bowiem 
wybrany jeden z jego najbliższych współpracowników 
– metropolita krakowski, prawdopodobny następca 
na stanowisku prymasa, z którym w latach siedem-
dziesiątych XX w. łączyły go relacje przyjacielskie. Tuż 
po wyborze Jana Pawła II w notatkach z roku 1978 ks. 
Wyszyński zapisał: „Do wymiaru światowego należy 
bodaj wybór Polaka na Stolicę Piotrową; poprzez 
tajemniczą śmierć dwóch papieży – Polska, tak bar-
dzo krytykowana przez różne państwa (Francja, 
Belgia, Holandia, Niemcy), stała się nadzieją krajów 
katolickich ujawnioną w wyborze Polaka na głowę 
Kościoła – i to takiego Polaka”. Nowo wybrany papież 
podkreślał swój związek z Prymasem i wyróżnił go 
podczas homagium kardynałów, przyjmując jego hołd 
na stojąco (był jednym z dwóch potraktowanych w ten 
sposób dostojników).

Bezpośrednio po konklawe Prymas zaprosił ofi-
cjalnie Papieża do Polski. Kardynał Wyszyński odegrał 
kluczową rolę w negocjacjach z władzami i przygoto-
waniach do papieskiej pielgrzymki. Szczególnie istotne 
było spotkanie Prymasa z Edwardem Gierkiem 24 
stycznia 1979 r., w czasie którego uzgodniono podsta-
wowe warunki wizyty Papieża w Polsce. Pielgrzymka 
Jana Pawła II odbyła się w  dniach 2–10 czerwca 
1979 r. Prymas witał Ojca Świętego, towarzyszył mu 

w Warszawie, Gnieźnie, Częstochowie i ostatniego 
dnia jego pobytu w Krakowie, a także żegnał go przed 
odlotem. Pielgrzymka okazała się wielkim osobistym 
sukcesem kardynała Wyszyńskiego i prowadzonego 
przezeń polskiego Kościoła. Prymas podkreślał, że 
,,obecność papieża w  państwie bloku jest jakimś 
przełamaniem żelaznej kurtyny. […] Obecność 
Ojca Świętego tutaj, w Polsce, jest wzrostem nadziei, 
jakiejś duchowej mobilizacji, ożywienia wiary w tych 
ludziach, że jednak można coś zrobić, zajmując zde-
cydowaną postawę”. 

W  chwili wybuchu strajków robotniczych 
w Polsce latem 1980 r. Prymas zdawał sobie sprawę, 
że mają one podłoże nie tylko ekonomiczne. Podjął 
dwutorowe działania: wzywał do uspokojenia sytuacji 
(w obawie przed sowiecką interwencją) i równocze-
śnie popierał najważniejszy postulat strajkujących 
w postaci powołania niezależnych związków zawodo-
wych. W stoczni gdańskiej przebywał jego wysłannik 
Romuald Kukołowicz. Władze komunistyczne, nada-
jąc 26 sierpnia 1980 r. zmanipulowane fragmenty jego 
kazania, stworzyły wrażenie, że Prymas dystansuje się 
od protestów. W związku z tym następnego dnia wraz 
z Radą Główną Episkopatu hierarcha wydał oświad-
czenie popierające postulaty społeczne strajkujących. 
Zawarcie Porozumień Sierpniowych kardynał oce-
niał pozytywnie. Popierał powstanie Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 
doradził m.in., by autorami statutu związku zostali 
Jan Olszewski i Wiesław Chrzanowski. Aktywność 
„Solidarności” oceniał przez pryzmat wspólnego 
dobra całego narodu oraz realiów geopolitycznych 
Polski. Uważał, że powstanie ruchu jako autentycz-
nej reprezentacji społeczeństwa zdejmuje z Kościoła 
wiele obowiązków politycznych wobec totalitarnych 
władz. Jednak nie wahał się też napominać liderów 
związkowych i sugerować kierunku, w jakim powinni 
zmierzać. Obawiał się groźby interwencji sowieckiej 
i domagał się postawienia na pracę organizacyjną 
oraz respektowania przez związkowców zasad kato-
lickiej nauki społecznej. Prymas odegrał kluczową 
rolę w  powołaniu NSZZ „Solidarność” Rolników 
Indywidualnych, a bez jego wsparcia związek zawo-
dowy ludności wiejskiej prawdopodobnie by nie 
powstał. 

Od roku 1977 prymas Wyszyński poważnie 
chorował, a ostatni nawrót dolegliwości w kwietniu 
1981 r. uniemożliwił mu już aktywne funkcjonowanie. 
12 maja 1981 r. odprawił ostatnią mszę św. Prosił, 
by modlitwy w jego intencji ofiarować za papieża, 
ciężko rannego w zamachu na placu Świętego Piotra 
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w Rzymie, a stosowne oświadczenie nagrane na taśmę 
magnetofonową rozpowszechniano w kościołach całej 
Polski. Kardynał Wyszyński zmarł 28 maja o godz. 
4.40 w pałacu arcybiskupów warszawskich przy ul. 
Miodowej. Uroczystości pogrzebowe, które odbyły 
się 31 maja 1981 r., był wielką manifestacją przywią-
zania polskiego narodu do Kościoła i osoby zmarłego 
Prymasa. Wzięło w nim udział kilkaset tysięcy osób, 
które oddały hołd Prymasowi Tysiąclecia – jak już 
wtedy powszechnie go nazywano.

W dużej mierze dzięki nieprzeciętnej osobo-
wości, talentom przywódczym oraz wielkiemu auto-
rytetowi kard. Wyszyńskiego Kościół w Polsce nie 
podporządkował się władzy komunistycznej i  nie 
tylko zachował, ale również znacząco umocnił swoją 
pozycję w społeczeństwie. Plan rozbicia Kościoła i ate-
izacji Polaków zakończył się klęską, a kluczową rolę 
w tym niepowodzeniu odegrał Prymas Tysiąclecia. 

Dzięki przygotowanym i realizowanym przez niego 
programom duszpasterskim wiara katolicka i przy-
wiązanie Polaków do Kościoła znacząco się pogłę-
biły. Stanowiło to niewątpliwie oparcie dla postaw 
niezależnych i opozycyjnych wobec władz PRL, które 
znacząco przybrały na sile w latach siedemdziesiątych 
XX w., a ich najważniejszym wyrazem było powsta-
nie w roku 1980 ruchu społecznego „Solidarność”. 
Właśnie ta znacząca rola Kościoła katolickiego wyróż-
niała Polskę na tle innych krajów bloku sowieckiego, 
które nie miały szczęścia posiadać lidera tej miary co 
kard. Stefan Wyszyński.


