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RELACJE  

 

ZE STOLICĄ ŚWIĘTĄ 



 

 

 

 

Po pierwszej 

audiencji                

u Piusa XII            

– 9 IV 1951 



Konsystorz 12 I 1953. Nowo kreowani kardynałowie w otoczeniu Piusa XII. Od lewej: Duca 

(prawdopodobnie, niewidoczny na zdjęciu), D’Alton, Grente, De La Torre, Mimmi, Feltin, Valeri, da Silva, 

(za nim, w czarnym mantolecie, bp van Lierde) oraz Costantini. Przy papieskim tronie monsigniore: 

Montini oraz Dante, obok którego stoi kardynał Ottaviani, dalej zaś Wendel, Grazias), Luque, Leger, 

Lercaro, McIntyre i Siri.   

Nieobecni kardynałowie: Cicognani, Roncalli, Ciriaci, de Arriba y Castro, Quiroga  y Palacios,  Wyszyński               

i Stepinac 
 



 

 

12 I 1953. Po nominacji 

kardynalskiej Ksiądz Prymas 

odbiera homagium w domu 

arcybiskupów warszawskich. 

Na pierwszym planie bp. Z. 

Choromański, sekretarz 

Episkopatu, na drugim ks. 

kan.Tadeusz Kaulbersz, 

kanclerz kurii 



Procesja Bożego Ciała – 4 VI 1953 



















Notatka funkcjonariusza 

bezpieki o wystąpieniu 

prymasa podczas 

procesji w oktawie 

Bożego Ciała – 11 VI 

1953 



Prymas Wyszyński stanął  

w obronie bp. Czesława 

Kaczmarka, ordynariusza 

łódzkiego, który w publicznym 

procesie pokazowym został 

skazany  

na wieloletnie więzienie  



za nigdy nie popełnione i nie udowodnione czyny:   

 szpiegostwa na rzecz Stanów Zjednoczonych oraz Stolicy 
Apostolskiej 

  faszyzacji życia społecznego,  

 nielegalnego handlu walutami oraz kolaboracji z Niemcami 
podczas II wojny światowej 

Biskup torturowany przyznał się do  niepopełnionych czynów.   

Prymas w specjalnym liście pasterskim  W obronie papieża i hierarchii 

stanął w obronie bezbronnego biskupa.  

 

Obrona biskupa stała się bezpośrednim 

powodem aresztowania Prymasa Polski  
 







Aresztowanie i uwięzienie  

Prymasa Polski 

25 września 1953 



 

 

Relikwie   

bł. Ładysława 

z Gielniowa  

w kościele 

akademickim  

św. Anny w  

Warszawie  



Ostatnie przed 

aresztowaniem 

spotkanie Prymasa  

z wiernymi przed 

kościołem św. Anny 

w Warszawie  

piątek, 24 IX 1953  

 

 



 

 

Pierwsza strona fotokopii 

zapisków prymasa 

wykonanych przez 

funkcjonariuszy służby 

bezpieczeństwa   



Fotokopia jednej  

ze stron  

Pro memoria 

wykonana przez 

funkcjonariuszy 

służby 

bezpieczeństwa  



Ostateczna decyzja  

o aresztowaniu i uwięzieniu Prymasa Polski 
 Bezpośrednią przyczyną aresztowania Prymasa Polski była nieugięta i niezłomna postawa 

w obronie bp. Czesława Kaczmarka, ordynariusza kieleckiego, skazanego w procesie 

pokazowym na 12 lat więzienia 

 Ostateczna decyzja zapadła podczas obrad Biura Politycznego KC PZPR w dniu 21 
września 1953  

 O stosownej decyzji został poinformowany rząd, któremu zlecono przygotowanie 

specjalnej uchwały  dopilnowanie jej wykonania  

 24 września 1953 r. Prezydium Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podjęło uchwałę 
nr 700/53  o środkach zapobiegawczych dalszemu nadużywaniu funkcji  pełnionych 

przez ks. arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego    

 Wykonanie uchwały na mocy rozkazu 041 Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego 



Dokumenty dotyczące 

aresztowania 







 

 

 

Notatka 

funkcjonariusza 

bezpieki 

Demidoka 

(vel.Dziemidoka) 

z roku1956 


