
PRYMAS WYSZYŃSKI 
W OCZACH LUDZI I HISTORII

Cele katechetyczne -  wymagania ogólne:
• analiza i interpretacja opinii o prymasie Wyszyńskim;
• rozwijanie zainteresowania życiem i działalnością Prymasa Tysiąclecia;
• odkrywanie wartości egzystencjalnych dziedzictwa prymasa Wyszyńskiego.

Treści nauczania -  wymagania szczegółowe:
Wiedza

• na podstawie analizy wypowiedzi Jana Pawła II, prymasa Józef Glempa, po
słanki RP Grażyny Sołtysik oraz informacji z Encyklopedii powszechnej PWN 
uczeń ocenia czasy, w których żył kardynał Wyszyński;

• na podstawie zdobytych na lekcji wiadomości uczeń -  własnymi słowami 
-  wymienia rocznice związane z życiem Prymasa Tysiąclecia, przypadające 
w roku 2011;

Umiejętności
• po katechezie uczeń charakteryzuje tło historyczne czasów komunistycznych;
• po katechezie uczeń omawia, jaki wpływ na walkę z władzą komunistyczną 

miała wiara narodu.

Środki dydaktyczne: portret lub fotografia prymasa Wyszyńskiego, małe samoprzy
lepne kartki, kserokopie tekstów źródłowych.
Metody dydaktyczne: rozmowa kierowana, miniwykład, sondaż-słoneczko, analiza 
tekstów źródłowych.
Formy organizacji zajęć: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Modlitwa przed rozpoczęciem lekcji. Pod Twoją obronę...

Wprowadzenie
Maj 2011 r. będzie wyjątkowy; 1 maja odbędzie się beatyfikacja Jana Pawła II, 
28 maja natomiast przypadnie 30. rocznica śmierci prymasa Wyszyńskiego. Zbieg 
dat jest przypadkowy, ale znamienny, gdyż te dwie postaci trudno od siebie oddzie
lić. Karol Wojtyła tworzył ze Stefanem Wyszyńskim swoisty tandem, działali ręka 
w rękę, służąc Kościołowi i Polsce. Jak sam Jan Paweł II powiedział, nie byłoby tego 
Papieża Polaka na Stolicy Piotrowej, gdyby nie było Prymasa Wyszyńskiego, jego  
niezłomnej wiary i mocy. Prymas Wyszyński nadał kierunek posłudze Karola Wojty
ły, a także -  w pewnej mierze -  przyczynił się do jego wyboru na papieża. Przygoto
wując się zatem do beatyfikacji Jana Pawła II, należy przypominać postać Prymasa
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Tysiąclecia. Ponadto można powiedzieć, że rok 2011 to rok prymasa Wyszyńskiego; 
3 sierpnia przypada bowiem 110. rocznica jego urodzin, w tym roku świętujemy rów
nież 65. rocznicę konsekracji biskupiej oraz 30. rocznicę śmierci prymasa.

Aktywizacja I
Na tablicy wieszamy portret kardynała Wyszyńskiego, uczniom rozdajemy małe sa
moprzylepne kartki, na tablicy zapisujemy pytanie (problem):

• Co wiem o kardynale Stefanie Wyszyńskim?
Uczniowie wypisują informacje na kartkach, które prowadzący zbiera, porządkuje 
tematycznie i przykleja w kolumnach (promieniście od portretu). Wykorzystuje
my metodę: sondaż-słoneczko. Analizujemy wypowiedzi młodzieży, opowiadamy
o funkcjach pełnionych przez prymasa Wyszyńskiego i najważniejszych wydarze
niach z jego życia: Wielkiej Nowennie, Millennium chrztu Polski...
Katecheta w krótkim wykładzie zapoznaje uczniów z wiadomościami na temat życia 
kardynała Wyszyńskiego.

Aktywizacja II
Uczniowie otrzymują kserokopie wypowiedzi, odpowiedzi udzielają na forum klasy. 
Uczniowie pracują w parach lub grupach.

Grupa 1
Jan Paweł II o Prymasie Tysiąclecia
Papież osobiście zetknął się z  kardynałem Wyszyńskim, był jego najbliższym współ
pracownikiem...
Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym po śmierci kardynała Wyszyńskiego 
(7 łipca 1981 r.) powiedział: „Jako nieustraszony rzecznik człowieka oraz jego nie
naruszalnych praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym, stał się 
zmarły prymas szczególnym przykładem żywej miłości Ojczyzny i musi być policzony 
jako jeden z największych mężów w jego dziejach

• Co papież miał na myśli, mówiąc, że prymas Wyszyński był rzecznikiem praw 
człowieka?

• W czym wyrażała się jego żywa miłość do ojczyzny?
• Czym kardynał Wyszyński zasłużył sobie na tytuł Jednego z największych 

mężów” w dziejach naszej ojczyzny?

Grupa 2
Kardynał Józef Glemp o prymasie Stefanie Wyszyńskim
Kardynał Glemp, jako ostatni biskup konsekrowany przez Prymasa Tysiąclecia, był 
z nim w synowsko-ojcowskich relacjach, miał możliwość poznania duchowości swo
jego wielkiego poprzednika.
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Zmarły Prymas to człowiek wielkiej modlitwy. My znamy go może bardziej jako czło
wieka czynu -  przemawiającego, jeżdżącego z  jednego końca Ojczyzny na drugi. Ale 
był to przede wszystkim człowiek modlitwy i skupienia. Umiał znajdować w Bogu moc 
do działania na zewnątrz. (...) Był bowiem prawdziwym nauczycielem, po którego 
wskazania będziemy sięgać teraz i w przyszłych pokoleniach. Jego nauka to przemy
ślenia Ewangelii w nierozłącznym odniesieniu do duchowości polskiej. Był to Polak 
wielkiego serca, który ukochał Ojczyznę z całą je j  przeszłością, widział je j  przyszłość 
w ręku Boga i Matki Najświętszej.

• Kardynał Wyszyński to prymas modlitwy i skupienia... Co wiesz na ten temat?
• Skąd czerpał moc do życia i działania?
• W kim kardynał Wyszyński widział przyszłość Polski?

Grupa 3
Prymas przedstawiany przez oficjalną propagandę państwową -  zapis z Ency
klopedii powszechnej PW N
Władza ludowa umieściła tam tylko krótką notkę, pomijając jego zasługi. (B. Bieruto
wi poświęcono w tej samej encyklopedii całą kolumnę). W prasie i telewizji głoszono 
natomiast kłamstwa o nieuczciwości księdza kardynała, w które -  oczywiście -  nikt 
nie wierzył. Prawość księdza prymasa była powszechnie znana.
Wyszyński Stefan ur. 1901, kardynał, prymas Polski, biskup warszawski i gnieźnień
ski. Tyle uwagi poświęca ówczesnemu prymasowi „Encyklopedia powszechna PW N” 
z roku 1971.

• Co wiesz na temat czasów, w których kardynał Wyszyński żył i stał na czele 
Kościoła w Polsce?

Grupa 4
Oby Jego dzieło trwało w nas — wypowiedź posłanki RP, Grażyny Sołtyk. Wartość 
pracy, nauczania i życia mogła być publicznie prawdziwie przedstawiona dopiero po 
upadku dyktatury i jedynej prawdy, właściwej dla mas.
Przybliżając postać wielkiego Prymasa Tysiąclecia, zwracamy uwagę na jego dzieło, 
na to, czego dokonał, co wniósł do skarbca Kościoła powszechnego, Kościoła pol
skiego i naszej Ojczyzny. Pozostawił po sobie wielkie dziedzictwo duchowe, moralne, 
duszpasterskie, kulturalne, historyczne, myśli społecznej i politycznej.

• Co Prymas Tysiąclecia wniósł do skarbca Kościoła powszechnego, polskiego
i ojczyzny?

Grupa 5
Kilka wyjątków ze współcześnie wydanej Encyklopedii Powszechnej PW N
Wyszyński Stefan (1901-1981) prymas Polski, mąż stanu (...). W okresie nasilenia 
represji komunistycznych wobec Kościoła i społeczeństwa stanął w obronie chrze
ścijańskiej tożsamości narodu, inicjując zarazem politykę rozważnego układania
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stosunków państwo -  Kościół. (...) Wyszyński zdecydowanie przeciwstawiał się mark
sistowskiej koncepcji życia społecznego, bronił prawa Kościoła do swobodnej dzia
łalności duszpasterskiej, bronił godności człowieka (...).

• Jakie okoliczności przyczyniły się do tego, że po kilkunastu latach zmieniła się 
w Encyklopedii Powszechnej PWN  notatka o kardynale Wyszyńskim?

Puenta
Obecnie Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych przygotowuje -  m.in. na podstawie 
materiałów zebranych podczas diecezjalnego etapu procesu -  szczegółową doku
mentację na temat heroiczności cnót sługi Bożego. Ze względu na ilość materiałów, 
prace te potrwają najprawdopodobniej jeszcze bardzo długo.
Proces beatyfikacyjny kardynała Wyszyńskiego na etapie diecezjalnym rozpoczął się 
20 maja 1983 r., a zakończył 6 lutego 2001 r. Akta zebrane w toku procesu -  w sumie 
37 tomów -  wraz z załącznikami (książkami i artykułami autorstwa kandydata na 
ołtarze) zostały przekazane watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Modlitwa na zakończenie lekcji. Akt oddania się Matce Bożej -  załącznik.
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Z a ł ą c z n ik

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie 
modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochot
nym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku 
pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi 
siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna
i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna 
były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

s. Zofia Molęda (2001) -  nowe opracowanie Aleksandra Baloniak (2011)
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