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karta pracy nr 1

W oparciu o wiedzę z podręcznika, wybranej literatury oraz zamieszczonych tekstów źródłowych z  lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych wypełnij poniższą tabelę, charakteryzując problemy, z jakimi zmagał się Kościół  
w okresie PRL. 

Zadanie do pracy w grupach. 
Czas: 25 minut.

zagadnienie Opis problemu – na czym polegał
Budownictwo sakralne

walka z obecnością 
kościoła w przestrzeni 
publicznej

cenzura wydawnictw 
kościelnych 

inwigilacja duchownych
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karta pracy nr 2

Uwzględniając różne środki transportu (autokar, rower etc.), w  oparciu o  infografikę przedstawiającą mapę 
miejsc związanych z kard. Stefanem Wyszyńskim, ułóż program jedno-, dwudniowych wycieczek tematycznych. 

Czas: 20 minut.

a) obejmującej miejsca związane z dzieciństwem i latami nauki szkolnej;

b) obejmującej miejsca związane z Lublinem i okolicami;

c) obejmującej trasę podwarszawską;

d) obejmującej Warszawę – szlak prymasowski;

e) obejmującej Zakopane i Tatry;

f) innej – związanej z  miejscami pobytu oraz internowania Prymasa. Możesz również uwzględnić miejsca  
z Twojej okolicy, jeśli Prymas Tysiąclecia był z nimi w jakikolwiek sposób związany.
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Miejsca związane z Prymasem Stefanem Wyszyńskim

Choszczówka

Wrociszew

Włocławek

Miejsca związane z Prymasem Stefanem Wyszyńskim

Zuzela: narodziny, chrzest, dzieciństwo (1901–1910)
 

Andrzejewo: 1910–1912 – uczęszczał do trzeciej klasy szkoły podstawowej, w kościele św. Bartłomieja w maju 1911 r. przystąpił do pierwszej
       komunii świętej, a w roku 1913 do sakramentu bierzmowania. 

 

Warszawa: 1912–1915 był uczniem gimnazjum Wojciecha Górskiego. Od 1948 abp metropolita gnie ń
  

Łomża: 1915–1917 uczęszczał do Prywatnej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej Męskiej.
  

Włocławek: 1917–1920 uczył się w liceum im. Piusa X (Niższe Seminarium Duchowne). W latach 1920–1924 był klerykiem Wyższego
    Seminarium Duchownego we Włocławku, tam też przyjął święcenia kapłańskie. 1931–1939 profesor prawa kanonicznego, socjologii
    i katolickiej nauki społecznej Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. 1945–1946 rektor seminarium, od 1946
    kanonik gremialny Włocławskiej Kapituły Katedralnej. 

  

Lublin: 1925–1929 student Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Społecznych Katolickiego Uniwersytetu
      Lubelskiego. 1946–1948 biskup lubelski. 

  

Wrociszew: do lipca 1940 r. ukrywał się tam przed Gestapo. Później wielokrotnie odwiedzał ojca – organistę w tamtejszym kościele,
            pochowanego na miejscowym cmentarzu.

  

Kozłówka: pałac Zamoyskich, pełnił obowiązki kapelana do końca sierpnia 1941 r.
  

Zakopane: wrzesień – październik 1941. Mieszkał w klasztorze Sióstr Urszulanek na Jaszczurówce.
  

Laski: 1942–1945, kapelan Zakładu dla Niewidomych. Działał pod pseudonimem „Siostra Cecylia”. W czasie powstania warszawskiego pełnił
       funkcję kapelana okręgu wojskowego Żoliborz-Kampinos i używał pseudonimu „Radwan III”. Kapelan szpitala powstańczego w Laskach.

    Po wojnie, już jako prymas Polski, odpoczywał i pracował na terenie Zakładu położonego w Puszczy Kampinoskiej.
  

Gniezno: abp gnieźnieński i warszawski 1948–1981, prymas Polski. 
 

Jasna Góra: Śluby Narodu, uroczystości Millennium, 1966.
  

Warszawa-Choszczówka: siedziba Instytutu Prymasowskiego, od końca lat sześćdziesiątych miejsce odpoczynku kardynała Wyszyńśkiego.

Internowanie:
Rywałd: 25 września 1953 – 12 października 1953,
Stoczek Klasztorny: 12 października 1953 – 6 października 1954,
Prudnik: 6 października 1954 – 29 października 1955,
Komańcza: 29 października 1955 – 28 października 1956.
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źnie ski i warszawski.



46

Karty pracy

46

karta pracy nr 3*

Poniższe fotografie przedstawiają dwa puste fotele przeznaczone odpowiednio dla prymasa Stefana Wyszyń-
skiego i papieża Pawła VI. W oparciu o zdjęcia, materiał źródłowy z teki i wiadomości z innych źródeł odpo-
wiedz na pytania. 

Czas: 15 minut.

a) Jakiego miejsca i jakich uroczystości dotyczą fotografie?
……………………………………………………………………………………………………………………

b) W jakich latach miały miejsce przedstawione wydarzenia?
……………………………………………………………………………………………………………………

c) Dlaczego władze PRL nie pozwoliły uczestniczyć w nich Prymasowi Polski i Ojcu Świętemu?
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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karta pracy nr 4 
do filmu zawód: Prymas Polski

Obejrzyj film Zawód: Prymas Polski i na jego podstawie oraz wiedzy z innych źródeł odpowiedz na pytania: 

1. Jakim kryptonimem prymas Wyszyński określany był w aktach bezpieki?
2. Co oznacza termin „figurant”?
3. Kiedy kard. Stefan Wyszyński został internowany? 
4. Jak długo Prymas był internowany? 
5. Na jakiej podstawie internowano prymasa Stefana Wyszyńskiego? 
6. Który Departament MSW był odpowiedzialny za walkę z Kościołem katolickim? 
7. Kto z otoczenia Prymasa był rozpracowywany przez aparat bezpieczeństwa?
8. Jakie środki stosował Departament IV do walki z Prymasem, kurią, Ósemkami?
9. Kim były Ósemki? Jakie były metody niszczenia Ósemek? 
10. Co było „jedyną drogą” dotarcia Prymasa do wiernych? 
11. Opisz, czym był prymasowski program Wielkiej Nowenny ?
12. Opisz, czym były uroczystości Millenium Chrztu Polski?
13. Kogo władze PRL nie wpuściły do Polski na uroczystości millenijne?
14. Komu władze PRL odmówiły wydania paszportów?
15. Opisz, w jaki sposób władze kontrolowały korespondencję Prymasa?
16. Jakimi metodami władze komunistyczne próbowały doprowadzić do dezintegracji polskiego Kościoła? 
17. Jak starano się wpływać na osłabienie pozycji Prymasa w Kościele?
18. W jakich okolicznościach w pokoju Prymasa w Choszczówce odkryto podsłuch? Gdzie został on umieszczony? 
19. Jaki był stosunek Prymasa do „wrogów Kościoła”? 
20. Czym było Biuro „B” MSW? Co było jego głównym zadaniem?
21. Jak władze PRL zareagowały na wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową?
22. Co wydarzyło się 13 maja 1981 r. w Rzymie? Jak na to wydarzenie zareagował Stefan Wyszyński?
23. Czym była akcja o kryptonimie „Kir’81” ?
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karta pracy nr 5 
do filmu: Stąd nie można zobaczyć żywej duszy

Obejrzyj film Stąd nie można zobaczyć żywej duszy i na jego podstawie oraz wiedzy z innych źródeł odpo-
wiedz na pytania:

1. Co było oficjalną, a co faktyczną przyczyną usunięcia oo. franciszkanów z klasztoru w Prudniku w 1954 r.?
2. Którym z kolei miejscem internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego był Prudnik?
3. Gdzie najdłużej internowany był kardynał Stefan Wyszyński?
4. W jakim okresie Prymas przebywał w Prudniku?
5. Czy wiadomo, dlaczego Prudnik został wybrany jako miejsce internowania Prymasa?
6. Co łączyło wszystkie miejsca internowania pod względem ich położenia geograficznego?
7. Jakich uroczystości program opracował prymas Stefan Wyszyński w czasie internowania? 
8. W jaki sposób władze szykanowały Prymasa podczas internowania?
9. Co mieściło się w klasztorze i kościele oo. franciszkanów w Prudniku po okresie internowania Prymasa?
10. Co zapamiętał Prymas z pobytu w klasztorze w Prudniku? 
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karta pracy nr 6 
do materiału filmowego pt. z filmoteki bezpieki odc. 11 Prymas Stefan wyszyński 

(https://www.youtube.com/watch?v=1zjm-mHdkgg&t=1013s)

Obejrzyj film pt. Z filmoteki bezpieki odc. 11 Prymas Stefan Wyszyński i na jego podstawie oraz wiedzy z innych 
źródeł odpowiedz na pytania: 

1. Kogo początkowo uważano za kandydata na prymasa Polski po śmierci kardynała Augusta Hlonda?
2. Kogo prymas Polski kardynał August Hlond wskazał na łożu śmierci na swojego następcę? Kto znał, 

a komu nie była znana ostatnia wola kardynała Augusta Hlonda?
3. Jak postrzegany był biskup lubelski Stefan Wyszyński przed objęciem posługi prymasa Polski?
4. Przedstaw losy Stefana Wyszyńskiego, zanim został prymasem Polski.
5. Dlaczego władze komunistyczne w Polsce dopiero w 1947 r. rozpoczęły otwartą wojnę z Kościołem 

katolickim?
6. Czym było  Porozumienie Państwo-Kościół z 1950 roku? Czy władze Polski ludowej stosowały się do jego 

postanowień?
7. Na czym polegała różnica w stanowisku kardynała Adama Sapiehy i prymasa Stefana Wyszyńskiego 

w sprawie rozmów z władzami komunistycznymi?
8. Jaka była ocena Stolicy Apostolskiej na temat porozumienia Kościoła z państwem z roku 1950? 
9. Czym był memoriał Non Possumus biskupów polskich do władz PRL z 8 maja 1953 r.? 
10. Kiedy prymas Stefan Wyszyński został internowany? Co było powodem jego zatrzymania? Jak długo był 

więziony? Kiedy został uwolniony?
11. Jak długo trwała inwigilacja Stefana Wyszyńskiego przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa? 
12. Czy Episkopat polski podejmował w czasie internowania Prymasa działania mające na celu jego uwolnienie?
13. Dlaczego biskupi polscy podpisali oświadczenie wynegocjowane z władzami po aresztowaniu prymasa 

Wyszyńskiego?
14. Czym był list biskupów polskich do biskupów niemieckich? Jaki był cel rozpętanej przez władze PRL 

propagandowej nagonki na polski episkopat w związku z tym listem? 
15. Dlaczego prymas Stefan Wyszyński nazywany był więźniem PRL?
16. Dlaczego kardynała Stefana Wyszyńskiego określa się mianem Prymasa Tysiąclecia? Jakie były jego 

największe zasługi jako prymasa Polski?
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karta pracy nr 7
do materiału filmowego pt. Przystanek Historia, odc. 34 – komunistyczni agenci kontra Prymas tysiąclecia. 

(https://www.youtube.com/watch?v=5vafzdu5fam)
Obejrzyj film pt. Przystanek Historia, odc. 34 – Komunistyczni agenci kontra Prymas Tysiąclecia. Na jego 
podstawie oraz wiedzy z innych źródeł odpowiedz na pytania: 

1. Od kiedy władze komunistyczne w Polsce zaczęły interesować się działalnością ks. Stefana Wyszyńskiego?
2. Jaki był stosunek prymasa Stefana Wyszyńskiego do ideologii komunistycznej? 
3. Kogo z najbliższego otoczenia Prymasa chciano pozyskać do współpracy z bezpieką? Kogo z duchowień-

stwa udało się pozyskać do takiej współpracy? 
4. W jakim okresie prymas Wyszyński był permanentnie inwigilowany przez władze?
5. Kiedy prymas Stefan Wyszyński został aresztowany przez władze komunistyczne?
6. Gdzie przebywał Prymas w czasie internowania?
7. W jaki sposób władze zdobywały informacje o Prymasie w czasie internowania? 
8. Czy Prymas zdawał sobie sprawę z inwigilacji w czasie internowania?
9. Kiedy Prymas został uwolniony z internowania?
10. W jaki sposób władze próbowały przeniknąć do struktur Watykanu? 
11. W jaki sposób bezpieka dowiedziała się o Liście biskupów polskich do biskupów niemieckich?
12. Czy władzom komunistycznym udało się poprzez agentów wpłynąć na działania prymasa Wyszyńskiego? 
13. Jak należy rozumieć stwierdzenie, że Prymas był inwigilowany również pośmiertnie?
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karta pracy nr 8 –
Prymas na fotografiach

Prymas Stefan Wyszyński spotykał się z ważnymi osobami związanymi z historią Kościoła i Polski.
Podpisz, w czyim towarzystwie widzimy prymasa Wyszyńskiego na przedstawionych fotografiach.

1. 

 Źródło: PAP
……………………………………………………………………………………………………………………

2. 

 Źródło: PAP
……………………………………………………………………………………………………………………
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3. 

 Źródło: Ośrodek KARTA
……………………………………………………………………………………………………………………

4. 

 Źródło: IPN
……………………………………………………………………………………………………………………

5. 

 Źródło: IPN
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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karta pracy nr 9 
– materiały audio

do ziomków – wspomnienia
Zuzela, 13 czerwca 1971 r.

1. Co oznaczał pseudonim ks. Stefana Wyszyńskiego –„doktor Zuzelski”?
……………………………………………………………………………………………………………………
2. W jakich okolicznościach był przez niego używany?
……………………………………………………………………………………………………………………

Spotkanie ze związkiem Solidarność – homilia 1
Warszawa, 22 lutego 1981 r.

1. Jakie zadania Prymas postawił przed członkami NSZZ „Solidarność”?

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Jakie słowa skierował do rządzących Polską działaczy komunistycznych?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………


