Warszawa, dnia 16 listopada 2017 r.

Notatka z posiedzenia seminaryjnego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz
Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii

W dniu 16 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie seminaryjne Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu oraz Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii pod hasłem „Prymas
Stefan Wyszyński – Wychowawca Narodu”. Otwierając posiedzenie, przewodniczący
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr zaznaczył, że Polska miała w swej
historii dwóch wybitnych kardynałów – Karola Wojtyłę i Stefana Wyszyńskiego. Posiedzenie
seminaryjne miało na celu przedstawienie wpływu kardynała Wyszyńskiego na Naród
i Kościół. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii senator Jan Żaryn
podkreślał, że kardynał Wyszyński wypowiadał się wielokrotnie o Narodzie definiując go
jako wspólnotę osadzoną w ponad tysiącletniej historii. Kardynał uważał, że jednostka,
rodzina, wspólnota narodowa zostały stworzone przez Boga, a Polska jest integralną częścią
chrześcijańskiego świata. Senator Żaryn zauważył, że w okresie konfliktu między katolickim
Episkopatem a komunistycznym rządem, prymas Polski Stefan Wyszyński dążył do
zawierania porozumień, a nie do eskalacji konfliktów. Był inicjatorem w październiku 1965 r.
orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, zawierającego wezwanie do pojednania
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o przebaczenie”. Pani Anna Rastawicka reprezentująca Instytut Prymasowski, wieloletnia
współpracowniczka Kardynała, przybliżyła jego postać, podkreślając, że był on człowiekiem
odważnym, nieugiętym i autentycznym. Jego wychowanie cechował szacunek dla człowieka
oraz zdolność do przebaczania. Dr hab. Paweł Skibiński z Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego omówił zainteresowanie Kardynała teologią pracy. Kardynał
Wyszyński studiował teologię pracy albowiem uważał, że pozwoli to lepiej poznać człowieka,
podkreślał, że praca zmienia człowieka i człowiek się udoskonala. Ksiądz Henryk Zieliński,
redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”, zwrócił uwagę uczestnikom posiedzenia na wiele

ważnych inicjatyw duszpasterskich Kardynała, takich jak Jasnogórskie Śluby Narodu
(1956 r.), Wielka Nowenna przed Millennium Chrztu Polski (1957-65) i nawiedzenie
wszystkich polskich parafii przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ksiądz
Zieliński podkreślał, że Kardynał Wyszyński zwracał uwagę na maryjność Narodu Polskiego.
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z komunizmem podkreślił, że Kardynał bronił godności człowieka, osoby, Kościoła
i Narodu. Podsumowując seminarium senator Żaryn zaznaczył, że Kardynała Stefana
Wyszyńskiego określa się często mianem interreksa, gdyż w czasach PRL był przywódcą,
który przeprowadził Naród i Kościół przez doświadczenie komunizmu.
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