
 

 

ks. Michał Rogoziński  - konspekt lekcji religii dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych 

 

 

Temat: Niezwykła przyjaźń Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 

Cele dydaktyczne:  

Pogłębione poznanie prawdy o przyjaźni między św. Janem Pawłem II i Sługą Bożym Kardynałem 

Stefanem Wyszyńskim. 

Poznanie cech prawdziwej przyjaźni, która potrafi przetrwać mimo licznych prób. 

 

Cele wychowawcze: 

Uczeń potrafi wymienić cechy prawdziwej przyjaźni według biblijnej Księgi Mądrości Syracha. 

Uczeń zna główne podobieństwa i różnice występujące między Janem Pawłem II i kardynałem 

Stefanem Wyszyńskim. 

Uczeń potrafi wymienić próby, którym poddana była przyjaźń Jana Pawła II i kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. 

 

Metody: 

Burza mózgów 

Praca w grupach 

Praca z Pismem świętym 

Projekcja filmów 

 

Środki dydaktyczne: 

Pismo święte 

Fragment księgi biblijnej w formie audio 

Puzzle online 

Fragmenty artykułów i wywiadów 

Filmy z portalu YouTube 

Projektor multimedialny 

 

 

Przebieg lekcji: 

1. Wspólna modlitwa na rozpoczęcie lekcji religii.  

2. W ramach wprowadzenia do lekcji, można polecić uczniom ułożenie puzzli i odgadnięcie, jakich 

dwóch Wielkich Polaków przedstawia zdjęcie. Metoda sprawdza się głównie podczas nauczania 

zdalnego. 

Link do puzzli: 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/225032-

niezwyk%C5%82a_przyja%C5%BA%C5%84  

 

 

Można także pokazać samo zdjęcie i zapytać uczniów, czy rozpoznają te osoby oraz w jakich 

okolicznościach zostało ono wykonane. 

https://www.google.pl/search?q=jan+pawe%C5%82+ii+i+wyszy%C5%84ski&sxsrf=ALeKk00

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/225032-niezwyk%C5%82a_przyja%C5%BA%C5%84
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/225032-niezwyk%C5%82a_przyja%C5%BA%C5%84
https://www.google.pl/search?q=jan+pawe%C5%82+ii+i+wyszy%C5%84ski&sxsrf=ALeKk00mDRfKwuW9kPAHlg4IXe8Z_ky7uw:1587199550508&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Xn70JDvPdyvnvM%253A%252CRZaMmj5slihgSM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ2DrSCh76kT9v9vyYnBATX2rpBzQ&sa=X&ved=2ahUKEwjs4ZSLy_HoAhWRp4sKHZYyBBcQ9QEwAHoECAoQFg#imgrc=Xn70JDvPdyvnvM


 

 

mDRfKwuW9kPAHlg4IXe8Z_ky7uw:1587199550508&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Xn7

0JDvPdyvnvM%253A%252CRZaMmj5slihgSM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kQ2DrSCh76kT9v9vyYnBATX2rpBzQ&sa=X&ved=2ahUKEwjs4ZSLy_HoAhWRp4sKHZYy

BBcQ9QEwAHoECAoQFg#imgrc=Xn70JDvPdyvnvM 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nauczyciel podaje uczniom temat lekcji: Niezwykła przyjaźń Jana Pawła II i kard. Stefana 

Wyszyńskiego. Wyjaśnia, że w tym roku obchodzimy 100. rocznicę narodzin Karola Wojtyły 

oraz beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. 

3. Uczniowie pod przewodnictwem nauczyciela zastanawiają się, jakimi cechami powinien 

charakteryzować się prawdziwy przyjaciel. Na tablicy można zapisać cechy przyjaźni (np. 

bezwarunkowa, sprawdzona, wyrozumiała, tolerancyjna, wesoła...). 

4. Nauczyciel poleca uczniom odnaleźć w Piśmie świętym fragment: Syr 6, 5-17 i odpowiedzieć na 

pytanie: W jaki sposób Biblia ukazuje nam przyjaźń? Hasła z odpowiedziami można zapisać na 

tablicy w formie „słoneczka”. 

Dla urozmaicenia, można uczniom odtworzyć ten fragment w formie audio, używając 

poniższego linku:  

http://www.biblijni.pl/czytania/1860_czytanie_z_ksiegi_syracydesa.html 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uczniowie zostają podzieleni na cztery grupy. Każda z grup otrzymuje fragment artykułu bądź 

wywiadu, na podstawie którego odpowiada na jedno z poniższych pytań: 

(GRUPA 1.: Wypisz czym charakteryzowała się przyjaźń między Prymasem Wyszyńskim a 

Janem Pawłem II. 

GRUPA 2.: Wypisz podobieństwa między Prymasem Wyszyńskim a Janem Pawłem II. 

GRUPA 3.: Wypisz, co różniło kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. 

GRUPA 4.: Wypisz w jaki sposób władze PRL próbowały skłócić kardynała Stefana 

Wyszyńskiego ze Janem Pawłem II). 

6. Po zakończeniu pracy w grupach, nauczyciel sporządza tabelę z czterema kolumnami. W 

nagłówkach wypisuje kolejno hasła:  

PRZYJAŹŃ, PODOBIEŃSTWA, RÓŻNICE, PRÓBY SKŁÓCENIA.  

7. Wraz z uczniami uzupełnia tabelę na podstawie ich notatek.  

8. Uczniowie odpowiadają na pytanie: Czy przyjaźń Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego 

odpowiada biblijnej przyjaźni z Księgi Mądrości Syracha? Czy przetrwała próby? 

9. Prawdziwi przyjaciele wspierają się w każdym czasie i dają świadectwo swojej przyjaźni. 

Nauczyciel pokazuje uczniom dwa krótkie filmy i wraz z uczniami zastanawia się nad tym, jakie 

https://www.google.pl/search?q=jan+pawe%C5%82+ii+i+wyszy%C5%84ski&sxsrf=ALeKk00mDRfKwuW9kPAHlg4IXe8Z_ky7uw:1587199550508&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Xn70JDvPdyvnvM%253A%252CRZaMmj5slihgSM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ2DrSCh76kT9v9vyYnBATX2rpBzQ&sa=X&ved=2ahUKEwjs4ZSLy_HoAhWRp4sKHZYyBBcQ9QEwAHoECAoQFg#imgrc=Xn70JDvPdyvnvM
https://www.google.pl/search?q=jan+pawe%C5%82+ii+i+wyszy%C5%84ski&sxsrf=ALeKk00mDRfKwuW9kPAHlg4IXe8Z_ky7uw:1587199550508&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Xn70JDvPdyvnvM%253A%252CRZaMmj5slihgSM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ2DrSCh76kT9v9vyYnBATX2rpBzQ&sa=X&ved=2ahUKEwjs4ZSLy_HoAhWRp4sKHZYyBBcQ9QEwAHoECAoQFg#imgrc=Xn70JDvPdyvnvM
https://www.google.pl/search?q=jan+pawe%C5%82+ii+i+wyszy%C5%84ski&sxsrf=ALeKk00mDRfKwuW9kPAHlg4IXe8Z_ky7uw:1587199550508&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Xn70JDvPdyvnvM%253A%252CRZaMmj5slihgSM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ2DrSCh76kT9v9vyYnBATX2rpBzQ&sa=X&ved=2ahUKEwjs4ZSLy_HoAhWRp4sKHZYyBBcQ9QEwAHoECAoQFg#imgrc=Xn70JDvPdyvnvM
https://www.google.pl/search?q=jan+pawe%C5%82+ii+i+wyszy%C5%84ski&sxsrf=ALeKk00mDRfKwuW9kPAHlg4IXe8Z_ky7uw:1587199550508&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Xn70JDvPdyvnvM%253A%252CRZaMmj5slihgSM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ2DrSCh76kT9v9vyYnBATX2rpBzQ&sa=X&ved=2ahUKEwjs4ZSLy_HoAhWRp4sKHZYyBBcQ9QEwAHoECAoQFg#imgrc=Xn70JDvPdyvnvM
http://www.biblijni.pl/czytania/1860_czytanie_z_ksiegi_syracydesa.html


 

 

świadectwo dają o sobie na wzajem Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński. 

a) https://www.youtube.com/watch?v=UCntgics1rE 

 

 

 

 

 

 

b) https://www.youtube.com/watch?v=-7W_NNRmLsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Na zakończenie lekcji nauczyciel wraz z uczniami modli się o owoce beatyfikacji Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego: 

 

 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny! 

   Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza, Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Oczekując dnia Jego beatyfikacji prosimy Cię Boże o 

obfite duchowe owoce. Ucz nas heroicznej wiary Księdza Prymasa, całkowitego oddania się 

Tobie przez serce Maryi, miłości do Kościoła i Ojczyzny, mężnego przeciwstawiania się złu i 

zwyciężania go ewangelicznym dobrem.  

Uczyń Go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen 

 

 

 

 

 

GRUPA I. 

 

Wypisz czym charakteryzowała się przyjaźń między Prymasem Stefanem Wyszyńskim a 

Janem Pawłem II. 

 

 

 Kardynałów Wyszyńskiego i Wojtyłę łączyła głęboka przyjaźń. Metropolita krakowski 

regularnie odwiedzał Prymasa w czasie jego odpoczynku, m.in. w Bachledówce w Zakopanem i w 

Gaju nad rzeką Fiszor, nieopodal Warszawy. Prowadzili wtedy długie rozmowy, dyskutowali o 

ważnych dla Kościoła sprawach, ale również grali w siatkówkę – Prymas sędziował – z innymi 

uczestnikami wypoczynku. 

https://www.youtube.com/watch?v=UCntgics1rE
https://www.youtube.com/watch?v=-7W_NNRmLsk


 

 

Kard. Wojtyła stał się silnym wsparciem dla Prymasa w czasie obchodów Millenium Chrztu Polski. 

Nie wszyscy, nawet wewnątrz Kościoła, rozumieli mocny akcent maryjny obchodów, odwoływanie 

się do pobożności ludowej oraz ideę milenijnego aktu oddania. Kardynał Wojtyła napisał 

komentarz wyjaśniający znaczenie aktu oddania Polski Matce Bożej w macierzyńską niewolę 

miłości, którego Prymas dokonał 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze. 

Arcybiskup krakowski zdawał sobie sprawę, jak ważną postacią dla Kościoła w Polsce i dla całego 

społeczeństwa jest prymas Wyszyński, i darzył go szczególnym szacunkiem. Świadkowie 

zauważyli, że w czasie proesji milenijnych Wojtyła szedł zawsze trochę z tyłu za Prymasem. 

 

Jan Paweł II publicznie podkreślał, że docenia rolę prymasa Wyszyńskiego w swojej drodze na 

Stolicę Piotrową. W czasie Mszy inaugurującej pontyfikat, 22 października 1978 r., kardynałowie 

zwyczajowo składali nowemu papieżowi homagium. Gdy do Jana Pawła II podszedł prymas 

Wyszyński i uklęknął, aby ucałować pierścień głowy Kościoła, papież wstał, objął go, ucałował 

policzek i dłoń Prymasa, podkreślając w ten sposób swój synowski szacunek dla niego. 

Ten gest uzupełnił następnego dnia, w czasie audiencji dla Polaków. Mówił wtedy do kard. 

Wyszyńskiego: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni 

Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej 

się przez więzieniem, cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty 

Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry – i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie 

naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”. 

Kiedy dwaj przyjaciele prowadzili długie rozmowy w Bachledówce czy nad Fiszorem, kard. 

Wyszyński mógł sądzić, że przygotowuje swojego następcę, który po nim przejmie stery Kościoła 

w Polsce. Opatrzność Boża miała inne plany. 

 

źródło: http://idziemy.pl/kosciol/nie-zostawilbym-go-samego/61660 

 

 
 

GRUPA II. 

 

Wypisz podobieństwa między Sługą Bożym Prymasem Wyszyńskim a św. Janem Pawłem II. 

 

Wyraźne początki wspólnej drogi życiowej wiążą się z nominacją ks. Karola Wojtyły na biskupa 

(lipiec 1958 r.). Plan takiej nominacji musiał uzyskać akceptację Prymasa Polski. W 1964 r. bp 

Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim, a w 1967 r. podniesiony do 

godności kardynalskiej. Odtąd obaj, Prymas i Metropolita krakowski, nadawali kierunek życiu i 

pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Nie zabrakło z różnych stron prób, by ich poróżnić i 

podzielić, ale wszystkie spełzły na niczym. Im więcej czasu upływa, tym lepiej widać, że byli 

http://idziemy.pl/kosciol/nie-zostawilbym-go-samego/61660


 

 

wobec siebie nawzajem lojalni, współpracując owocnie w głoszeniu Ewangelii w dramatycznych 

okolicznościach komunistycznego totalitaryzmu. 

 

Sposobnością do jeszcze większego zbliżenia stały się przygotowania i uroczyste obchody w 1966 

r. Tysiąclecia Chrztu Polski. Poprzedziła je Wielka Nowenna, której zasady i treść wypracował 

Prymas jeszcze podczas pobytu w więzieniu w Komańczy. Wobec nasilających się wysiłków władz 

partyjnych i państwowych, które miały skutkować ateizacją społeczeństwa, obaj kardynałowie 

niestrudzenie powtarzali: „Daremną jest rzeczą walczyć z wiarą Narodu, z jego pragnieniem 

wyznawania Boga. Naród chce miłować Boga i ludzi!”. W ten sposób stawali się rzecznikami i 

wyrazicielami tożsamości katolickiej i polskiej ugruntowanej od wieków na Ewangelii Jezusa 

Chrystusa. Podczas uroczystości milenijnych, organizowanych w całej Polsce, bardzo często 

występowali razem, przewodnicząc sprawowaniu Eucharystii i głosząc podniosłe kazania. Jedno z 

najważniejszych, zatytułowane „Chrzest Narodu a oddanie Polski w niewolę Maryi”, kard. Karol 

Wojtyła wygłosił 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze. 

Obaj zgodnie podkreślali: „Nie wolno tworzyć «dziejów bez dziejów»; nie wolno zapomnieć o 

tysiącleciu naszej ojczystej i chrześcijańskiej drogi; nie wolno sprowadzać Narodu na poziom 

«zaczynania od początku», jak gdyby tu, w Polsce, dotąd nic wartościowego się nie działo; nie 

wolno milczeć, gdy na ostatni plan w wychowaniu młodego pokolenia spycha się kulturę rodzimą, 

jej literaturę i sztukę, jej wypróbowaną moralność chrześcijańską oraz związek Polski z Kościołem 

rzymskim i z przyniesionymi do Polski wartościami Ewangelii, Krzyża i mocy nadprzyrodzonych”. 

 

Wspólny rys Prymasa Polski i kard. Karola Wojtyły stanowiła głęboka i ufna pobożność maryjna. 

Łączyło ich to, że obaj w dzieciństwie zostali osieroceni przez swoje matki, co nadało szczególnego 

zabarwienia ich wierze i ufności wobec Maryi. Każdy z nich, a także obaj razem, często 

pielgrzymowali na Jasną Górę, mając świadomość, że to ich łączy, a także integruje Kościół w 

Polsce. Nawiedzali też chętnie rozproszone po całej Polsce inne sanktuaria maryjne w przekonaniu, 

że wierni ich potrzebują i obficie karmią w nich swoją wiarę. W sierpniu 1977 r. Prymas Polski 

powiedział: „Myślę, że Pan Bóg ma wszędzie swoje prawa. Jeżeli tyle było już zwycięstw Matki 

Najświętszej w krainie Polaków (…), to myślę, że i obecne doświadczenie Kościół wytrzyma i 

zwycięży”. 

 

źródło: https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/rozaniec201105_przyjazn.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA III. 

 

Wypisz, co różniło kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. 

 

https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/rozaniec201105_przyjazn.html


 

 

Czy Wyszyński i Wojtyła, nauczyciele polskiej wolności, nauczali o niej w taki sam sposób, czy też 

akcentowali tę kwestię inaczej? – zapytał prof. Bohdana Cywińskiego red. Królak. 

Zdaniem historyka, Massimiliano Signifrediego,, różnice między Wojtyłą a Wyszyńskim jak 

najbardziej istniały i nie trzeba tego ukrywać. Począwszy od różnicy generacyjnej (Wojtyła był 19 

lat młodszy od Wyszyńskiego), aż po inną formację intelektualną. Wojtyła filozofem i teologiem. 

Wyszyński natomiast ukończył wprawdzie studia teologiczno-filozoficzne, ale też posiadł dużą 

wiedzę socjologiczną. – Wyjątkowo dobrze czuł społeczeństwo, widział jak bardzo jest 

zróżnicowane – mówił panelista. 

– Po trzecie, ci dwaj panowie zostali w historii Kościoła postawieni w zupełnie innych rolach. 

Wyszyński był Prymasem, ale i mężem stanu, myślał w kategoriach całego społeczeństwa. Wojtyła 

był filozoficznie i teologicznie był głębszy – to nie była kwestia sposobu mówienia, ale myślenia. 

Natomiast sprawy społeczne stały się mu bliskie później – tłumaczył Cywiński. 

Kard. Wyszyńskiego nazwał wodzem, zaś kard. Wojtyła był “najpierw tylko uroczym młodym 

biskupem krakowskim”. Później stał się autorytetem dla tych, którzy mieli wymagania intelektualne 

wobec współczesnej kultury. 

Wybór na papieża w 1978 był momentem przełomowym. – Wtedy nas uderzyło, z jak wielkim 

mieliśmy dotąd i mamy do tej pory do czynienia – powiedział prof. Cywiński. Wtedy dopiero 

papież Polak zyskał w oczach polskiego społeczeństwa “format wielkiego nauczyciela”. 

Z kolei daty wyznaczające aresztowanie i wypuszczenie na wolność kard. Wyszyńskiego z 

internowania przez władze komunistyczne były zdaniem prof. Cywińskiego niezwykle znaczące. 

Pierwsza data wprowadziła strach i niepewność wobec działań władzy, druga – była szokiem 

radości, że rok 1956 naprawdę jest czasem nadziei na większą wolność. 

Ojciec Maciej Zięba OP stwierdził, że obydwaj – Wyszyński i Wojtyła – dorastali w warunkach 

zniewolenia z epizodem wolności, ale o tej wolności mówili inaczej. Przyszły papież mocniej 

akcentował kwestię wolności jako źródło przyrodzonej ludzkiej godności, czynił to jako filozof i 

intelektualista. 

Kard. Wyszyński akcentował z kolei moralne znaczenie bycia wolnym, co uwidoczniło się w 

słynnym “Non possumus” wobec władz komunistycznych. Prymasa Tysiąclecia nazwał 

narodowym mężem stanu, a św. Jana Pawła II – międzynarodowym mężem stanu. 

Historyk dr hab. Paweł Skibiński przyznał, że z racji młodego wieku nie poznał obydwu wielkich 

postaci Kościoła osobiście, natomiast bada zależności między tymi postaciami dzięki bogatym 

dokumentom archiwalnym. 

Jak stwierdził, Wyszyński i Wojtyła byli ludźmi, którzy mając różne doświadczenia życiowe i 

wrażliwości oraz wywodząc się z różnych pokoleń, mówili jednak spójnie. – Obaj byli wolni, mimo 

że żyli długo w systemie zniewolenia. Nie ma takiego momentu w życiu Wojtyły i Wyszyńskiego, 

które pozwoliłyby nam powiedzieć, że ich zachowania są pozbawione wolności – stwierdził 

Skibiński. 

Obydwaj – zdaniem panelisty – reprezentują ponadto wspólną podstawę antropologiczną, choć 

wyrażana ona była innymi językami naukowymi. Wyszyński wyraża się przede wszystkim w 

kazaniach, a mimo tej specyficznej formuły komunikacji jest też wiele jego tekstów poświęconych 

wolności egzystencjalnej człowieka, jak uleganiu nałogom czy stosunkowi jednostki do państwa. 

 

źródło: https://ekai.pl/kard-wyszynski-i-kard-wojtyla-nauczyciele-polskiej-wolnosci/ 

 

 

https://ekai.pl/?s=prof.+Bohdan+Cywi%C5%84ski
https://ekai.pl/?s=Pawe%C5%82+Skibi%C5%84ski
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GRUPA IV. 

 

Wypisz w jaki sposób władze PRL próbowały skłócić kardynała Stefana Wyszyńskiego ze 

Janem Pawłem II. 

 

 

PAP: Komuniści pragnęli wykorzystać różnice charakterologiczne pomiędzy oboma kardynałami, 

aby dokonać swoistego „rozłamu” w polskim kościele. Jakimi metodami posługiwali się rządzący 

PRL i dlaczego tak bardzo im się nie udało zrealizować tych celów? 

 

Dr hab. Paweł Skibiński: Metody rządzących PRL mające skłócić obu hierarchów były 

dwojakiego rodzaju. Można mówić o sposobach politycznych, to znaczy rozgrywaniu 

domniemanych przywilejów, którymi władze mogły obdarzać członków episkopatu. Określam te 

przywileje jako „domniemane”, ponieważ nie były to realne ustępstwa na rzecz Kościoła. Dążono 

jedynie do stworzenia wrażenia większej zażyłości i życzliwości wobec niektórych hierarchów. 

Można to było osiągnąć m.in. poprzez udostępnianie duchownym paszportów lub zapewnianie 

możliwości budowy nowych kościołów. Ukłonem wobec arcybiskupa krakowskiego był np. zwrot 

części zagrabionych przez władze komunistyczne budynków seminarium duchownego w Krakowie. 

Drugą metodą były działania agenturalne polegające m.in. na rozpowszechnianiu fałszywych 

informacji na temat niesubordynacji Wojtyły wobec Wyszyńskiego i rzekomych konfliktów 

pomiędzy nimi. Nie znajdujemy jednak potwierdzenia takich postaw w dokumentach episkopatu. 

Służba Bezpieczeństwa doskonale wykorzystywała swoją sieć informatorów wśród duchowieństwa, 

którzy donosili o rozbieżnościach w myśleniu obu hierarchów. Uważano, że Wyszyński jest 

„antysoborowy”, a Wojtyła „prosoborowy”. Ta legenda, powtarzana do dziś przez niektórych tzw. 

otwartych katolików, moim zdaniem znajduje swoje źródła w działaniach dezinformacyjnych 

aparatu bezpieczeństwa. 

Wspomniane wcześniej gesty były obliczone na realizację strategii Zenona Kliszki, który dążył do 

„stworzenia alternatywnego” Wyszyńskiego, czyli biskupa, który byłby bardziej uległy wobec 

komunistów niż prymas. Bardzo szybko okazało się, że jest dokładnie odwrotnie. „Niepokorny” i 

„wyniosły” Wyszyński miał za plecami człowieka jeszcze bardziej nasyconego praktycznym 

antykomunizmem – Karola Wojtyłę. 
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