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Kardynał Stefan
Wyszyński



Krótka 
 Biografia

Urodził się we wsi Zuzela
nad Bugiem w 1901 r.





Rodzice i dzieci

Wyszyńscy z dziećmi



Szkoła w Zuzeli

Uczęszczał do szkoły w latach 1908-1910



Lata szkolne

           Gimnazjalista
               1912- 1919

Neoprezbiter 1924



Studiował: W Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku
w 1924 otrzymał święcenia kapłańskie i został wikarym 

przy katedrze włocławskiej.

W latach 1925-1930 studiował na KUL; w 1929 doktoryzował
się z prawa kanonicznegow 1930 studia zagraniczne w Austrii,

we WłoszechFrancji,Belgii,Holandii i Włoszech.

W latach 1931 -1934 został wicekustoszem katedry we
Włocławku i wykładowcą w seminarium  wyższym; został

redaktorem naczelnym "Ateneum Kapłańskiego"

W latach 1935 - 1937 organizował kółka samokształceniowe
młodzieży robotniczej wydał m in. "Katolicki program walki 

z komunizmem"



   W latach 1935-1939 pełnił funkcję  sędziego sądu biskupiego 

Od września 1939 ukrywał się przed gestapo wyjechał 
z Włocławka: kolejno był w Grabkowie, Wrociszewie, Kozłówce,      

w Żułowie,w Laskach ( w 1944 współorganizator i kapelan
szpitala powstańczego)

W  1945 zostaje rektorem Wyższego  Seminarium Duchownego
diecezji włocławskiej  oraz zostaje mianowany kanonikiem kapituły

katedralnej włocławskiej



Ingres do katedry lubelskiej 

"Nie oczekujmy życia łatwego"
Stefan Wyszyński

26 maja 1946 r.

Biskup lubelski  1946-1948



Prymas Stefan
Wyszyński 

12 listopada 1948 papież Pius XII mianował 

2 lutego odbył sie ingres do katedry
gnieźnieńskiej

6 lutego ingres do katedry warszawskiej

        go metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, 
a tym samym prymasem Polski 

 



                 Rywałd Królewski 
    przebywał tutaj na przełomie września
                 i października 1953

Więzień 1952-1956

  Stoczek Warmiński przebywał tutaj
         od października 1953 
            do października 1954



                Sanktuarium w Prudniku Śląski
    przebywał  tutaj od października 1954
                 do października 1955

Więzień 1952-1956

    Komańcza klasztor sióstr Nazaretanek
 przebywał tutaj do października 1956 
            



Wiersz  "Komańcza"ks. Jana Twardowskiego,
dedykowany Księdzu Prymasowi

"Komańcza"
 

Kocham deszcz
Który pada czasami w Komańczy

Nawet taki szorstki i chłodny.
Gwiazdkę śniegu

Co nieraz Mu w oknach zatańczy,
Żeby był tak jak zawsze pogodny…

Prostą lampę na stole,
Wszystkie Jego książki,

Brewiarz, zegar,
wieczorną ciszę…

 
Nawet taki najmniejszy,
Z Matką Boską obrazek,
Który komuś z wygnania

podpisze.
 

Krzyże żadne nie krwawią,
Gdzie jest świętość i spokój,
Gdy z Wygnańcem po cichu

drży Polska…
 

Wszystko proste jak w wierze
Brewiarz, lampa

I pokój.
 Prymas przed figurą NMP



Więzień do 1956

                  Komańcza
             przebywał tutaj
        do października 1956 
            



Więzień do 1956

                   Komańcza
Klasztor sióstr Nazaretanek
 



Poznań 1966 - uroczystości milenijne 
 homilia



Poznań 1966 - tłumy na uroczystościach milenijnych



„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”.
Eleanor Roosevelt



"W służbie Kościoła i Narodu" 

(arybiskup Ignacy Tokarczuk
 o Prymasie Tysiąclecia)



Pasterz i ojciec narodu

Prymas Tysiąclecia

Niekoronowany król Polski

1

2
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Najnowszy film
    -  o Stefanie Kardynale Wyszyńskim



"Od siebie trzeba wymagać najwięcej"

Film oparty na dokumentach SB
 ( z archiwum IPN)



Grób prymasa w katedrze św. Jana Chrzciela w Warszawie



Ostatnie zdjęcie prymasa



Pogrzeb prymasa



Tłumy na pogrzebie
prymasa



Tytuł prasowy: "Pogrzeb niekoronowanego króla Polski"



Pomnik prymasa przed kościołem
ss.Wizytek na Krakowskim Przedmieściu

w Warszawie



Beatyfikacja 
12 września 2021

 o godz. 12  
w Kościele Opatrzności Bożej w Warszawie



Bibliografia

Materiały wykorzystane w prezentacji pochodzą ze zbiorów własnych
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie


