
 

PRASA ZAGRANICZNA O UWIĘZIENIU 

PRYMASA WYSZYŃSKIEGO 

 

STOLICA APOSTOLSKA W OBRONIE 

UWIĘZIONEGO  

Kardynała 

 

 



 

 

 

W obliczu nowego gwałtu zdanego Kościołowi i 

pogwałceniu jego praw, katolicy z Bolonii wyrażają 

zdecydowany protest, pozostając najściślej związani 

z Urzędem Waszej Świątobliwości i modlą się, aby 

zwyciężyła sprawa Boża.  

 

Kard. Giacomo Lercaro, arcybiskup Bolonii  

 



Dwudzieste siódme Zgromadzenie Społeczne 

Katolików Włoskich, otrzymawszy wiadomość o 

uwięzieniu Kardynała Arcybiskupa Warszawskiego, 

składa Waszej Świątobliwości wyrazy najgłębszego 

współżycia i wyraża protest przeciw zniewadze 

wyrządzonej hierarchii Kościelnej i uprasza łaski 

Bożej o obronę i tryumf Kościoła katolickiego. 

 

Kardynałowie: Siri i Rufini 

 



Do 5 grudnia 1953 r. do Watykanu nadesłano aż 
3187 petycji, telegramów i listów, z żądaniem 

uwolnienia polskiego kardynała. Tak więc przez 
dwa miesiące dziennik watykański publikował na 

pierwszych stronach teksty telegramów 
przesyłanych na ręce Piusa XII. Ich kopie 

przekazane zostały do Centrali Duszpasterstwa 
Polskiego w Rzymie przy Via delle Botteghe 

Oscure. 

 „Duszpasterz Polski zagranicą” 1954, nr 2, s. 169 
 



Oto zestawienie liczbowe protestów, obrazujące skalę zainteresowania 

wolnego świata losami Prymasa Polski:  

  

 przedstawiciele państw – 12 

 kardynałowie – 74 (niektórzy kardynałowie przesyłali po kilka 

telegramów jako przełożeni różnych instytucji kościelnych) 

 arcybiskupi i biskupi – 606 

 kapituły katedralne – 34 

 zakony i zgromadzenia męskie – 142 

 zgromadzenia żeńskie – 269 

 parafie – 697 

 uczelnie – 115 

 organizacje – 1207 

 



I jeszcze wykaz przedstawicieli państw odległych od Polski, którzy przesłali 
telegramy do Ojca świętego Piusa XII w imieniu własnych rządów i narodów: 

 

 Joseph P. Walshe, ambasador Irlandii przy Watykanie i dziekan korpusu 
dyplomatycznego 

 Ambasador Aramburu w imieniu rządu i narodu Peru 

 Franck Aiken, minister Spraw Zagranicznych Irlandii  

 Juan Vicente Lecuna, ambasador Wenezueli,  

 Alfredo Galindo Quiroga, ambasador Boliwii  

 Poselstwo Liberii przy Watykanie 

 Pierre L. Liautaud, sekretarz Spraw Zagranicznych Haiti 

 Minister Spraw Zagranicznych El Salvador 

 Ambasador Libanu 

 De Minas Gerais, gubernator Stanu Brazylijskiego  

 Federico Chaves, prezydent Paragwaju 



Tych spotkań było znacznie więcej. Nie odniosły 

oczekiwanego przez wszystkich rezultatu. Niemniej 

dzięki nim cały wolny świat dowiedział się o 

prześladowaniu przez komunistów Kościoła w Polsce, 

którzy nie wahali się nawet przed aresztowaniem i 

uwięzieniem Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego. 

Oficjalna nota dyplomatyczna, którą Kazimierz Papée, 

jako ambasador polski przy Stolicy Apostolskiej 

prawdopodobnie przesłał w imieniu Piusa XII do 

Warszawy, nie znalazła zrozumienia wśród polskiego 

rządu komunistycznego. Prawdopodobnie dlatego, że 

nie mamy potwierdzenia tego faktu w dokumentach, 

a jedynie znamy go z relacji osób trzecich. 

 



 

 

STOCZEK WARMIŃSKI   

 

Drugie miejsce uwięzienia prymasa 

Stefana Wyszyńskiego 

12 X 1953-9 X 1953 







AKT OSOBISTEGO ODDANIA MATCE NAJŚWIĘTSZEJ 

– 8 XII 1953 





 

 

 

 

 

Mikrofon podsłuchowy   

w słupie elektrycznym 



Druty kolczaste 

okalające ogród 

klasztory w Stoczku  



Widok z okna celi Księdza Prymasa 

w Stoczku  



Przegrodzony 

korytarz klasztorny 

przed wejściem do 

celi Księdza 

Prymasa. Po prawej 

stronie oszklonych 

drzwi okienko 

obserwacyjne 

funkcjonariusza 

bezpieczeństwa.  



Cela więzienna prymasa  





 

 

 

PRUDNIK ŚLĄSKI 
 

 

 

 

 

Trzecie miejsce uwięzienia Sługi Bożego 

6 X 1954 – 29 X 1955 





 

 

 

 

 

Cela Księdza 

Prymasa  

w klasztorze 

prudnickim 



 

 

 

 

 

 

Wnętrze kościoła 

ojców franciszkanów 



Korytarz 

klasztorny  







Zarządzenie o 

zmianie miejsca 

uwięzienia  

Księdza Prymasa 


