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PRYMAS TYSIĄCLECIA
1949 Próba zamachu na życie 
W 1949 r. miała miejsce nieudana próba zamachu na życie Prymasa, zor-
ganizowana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. UB, a następ-
nie Służba Bezpieczeństwa na polecenie władz inwigilowały Prymasa od 
1946 r. aż do śmierci. 

1950 Porozumienie z rządem 
14 kwietnia 1950 r. z inicjatywy Prymasa podpisane zostało porozumie-
nia pomiędzy Episkopatem Polski a komunistycznym rządem, które miało 
m.in. gwarantować kościołowi i jego wiernym możliwość funkcjonowania 
i odprawiania kultu religijnego. Nie było ono przestrzegane przez rządzą-
cych. 

1952 Godność kardynała
Jesienią 1952 r. Papież Pius XII wyniósł Stefana Wyszyńskiego do godności 
kardynała. Nie otrzymał jednak zgody od władz na wyjazd na konsystorz. 
Dopiero w 1957 r. Prymas odebrał od papieża biret, pierścień i kapelusz 
kardynalski i został włączony do Kolegium Kardynalskiego.

1953-1956 Internowanie 
25 września 1953 r. Prymas został aresztowany i przez okres trzech lat 
więziony przez komunistów w klasztorach w Rywałdzie, Stoczku Klasztor-
nym, Prudniku i Komańczy. Podczas internowania, w ramach przygotowań 
do Tysiąclecia Chrztu Polski, stworzył nowy tekst Ślubów Jasnogórskich 
(w 300. Rocznicę Ślubów króla Jana Kazimierza) oraz Program Wielkiej 
Nowenny (duchowego odrodzenia narodu), odczytane wiernym na Jasnej 
Górze w Święto Matki Boskiej Częstochowskiej (25 sierpnia 1956 r.). 

1965 r. List biskupów polskich
W listopadzie 1965 r. Prymas wraz z Episkopatem Polski wystosował list 
do biskupów niemieckich, zawierających znamienne słowa „wybaczamy 
i prosimy o wybaczenie”. List wywołał agresywną nagonkę na Prymasa ze 
strony władz. 

1966 Milenium Chrztu Polski
3 maja 1966 r. Prymas Polski, również jako legat papieski, zainaugurował 
na Jasnej Górze uroczystości milenijne, dokonując aktu oddania Polski 
w opiekę Maryi Królowej Polski. 

1978 Kard. Karol Wojtyła papieżem
16 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. 
Jak sam wspominał, była w tym duża zasługa osoby Prymasa i jego au-
torytetu. Wybór ten, wzmocnił pozycję kościoła w Polsce, a Prymasowi 
ułatwiał negocjacje z władzami PRL. 

1981 śmierć Prymasa
Prymas zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie, w wyniku choroby nowotwo-
rowej. Pogrzeb zgromadził tysiące osób, stając się wielką patriotyczną 
manifestacją.
Prymas bronił więzionych i prześladowanych, praw człowieka i obywatela; potępiał 
akty przemocy władzy wobec społeczeństwa. Wspierał prawo Polaków do zrzeszania 
się w wolnych związkach zawodowych, podejmował się mediacji pomiędzy władzami 
i „Solidarnością”. 
2021 Beatyfikacja 
12 września 2021 r. w Warszawie miała miejsce uroczystość Beatyfikacji 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.

1901 Narodziny 
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem (zabór 
rosyjski). Ojciec Stanisław był organistą i pisarzem w kościele parafial-
nym. Matka Julianna zmarła, kiedy miał 9 lat. Od najmłodszych lat był mi-
nistrantem. Wychował się w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych. 
W 1912 r. ukończył szkołę powszechną, a potem gimnazjum.

1920 Matura 
W 1920 r. zdał maturę w Liceum im. Piusa X (Niższym Seminarium Du-
chownym) we Włocławku. Dalszą naukę kontynuował w tamtejszym Wyż-
szym Seminarium Duchownym. 

1924 Święcenia kapłańskie
Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 r. i został wikarym w kate-
drze włocławskiej, jednocześnie pełniąc funkcję redaktora dziennika „Sło-
wo Kujawskie”. 

1925–1930 Studia i doktorat na KUL
W okresie studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1925–1929) 
poznał księdza Władysława Korniłowicza, swojego przewodnika ducho-
wego. W 1930 r. obronił pracę doktorską pt. „Prawa Kościoła do szkoły”. 

1931–1939 Wykładowca WSD we Włocławku
Wykładał m.in. prawo kanoniczne i nauki społeczne Kościoła w WSD we 
Włocławku, nauczał m.in. w kręgu Sodalicji Mariańskiej i chrześcijańskie-
go uniwersytetu robotniczego.

1939–1945 Wojna i okupacja 
„Lata pracy wśród ociemniałych, a zwłaszcza długie miesiące pracy 
w szpitalu powstańczym bardzo mnie wiele nauczyły. To więcej niż 
uniwersytet, bo to głębokie zrozumienie bliźniego, czego się na ogół 
z książek nie nauczy”. 
Od listopada 1939 r., na polecenie przełożonych ukrywał się przed Gesta-
po. W 1941 r. został aresztowany i po przesłuchaniu zwolniony. W okresie 
wojny opiekował się dziećmi niewidomymi i ociemniałymi; prowadził tajne 
komplety dla młodzieży akademickiej.

1944 Oficer AK
W 1944 r. został zaprzysiężony jako oficer Armii Krajowej, zorganizował 
szpital powstańczy w podwarszawskich Laskach, którego został kapela-
nem. Za działalność w okresie II wojny światowej otrzymał Order Virtuti 
Militari od Rządu na Uchodźstwie oraz Krzyż Walecznych od dowództwa 
Armii Krajowej.

1945 Rektor WSD we Włocławku
W początkach 1945 r.  Stefan Wyszyński powrócił do Włocławka, gdzie ob-
jął urząd Rektora WSD we Włocławku, został również redaktorem czaso-
pisma „Ład Boży”. 

1946 Biskup lubelski
W wieku 45 lat otrzymał nominację na biskupa lubelskiego, zostając naj-
młodszym członkiem Episkopatu Polski. Został także kanclerzem KUL. 
Odbudowując diecezję ze zniszczeń wojennych prowadził aktywną dzia-
łalność duszpasterską. 

1948 Prymas Polski
12 listopada 1948 r. papież Pius XII mianował Stefana Wyszyńskiego arcy-
biskupem warszawsko-gnieźnieńskim i prymasem Polski. Nominacja ta 
przypadła w okresie brutalnej walki komunistów o zniszczenie kościoła 
katolickiego i ateizację społeczeństwa. 


