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ZIMNIAK Stanisław  
teolog i historyk, kapłan Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego, ukończył 

studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym 

Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie; studia specjalistyczne zakończone 

licencjatem z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; licencjat i doktorat 

z historii Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. 

Od 1990 roku pracownik Istituto Storico Salesiano w Rzymie i od 2006 r. jego 

sekretarz koordynator; redaktor półrocznika „Ricerche Storiche Salesiane”. 

Duszpasterz Polonii w parafii Matki Boskiej Łaskawej w Ponte Galeria (Rzym) w 

latach 2000-2017. 

 Autor artykułów i studiów w opracowaniach zbiorowych oraz w czasopismach 

oraz publikacji książkowych m.in.: Salesiani nella Mitteleuropa. Preistoria e 
storia della provincia Austro-Ungarica della Società di S. Francesco di Sales 
(Roma 1997); Il cardinale August J. Hlond, Primate di Polonia (1881–1948). Note 
sul suo operato apostolico, red. (Roma 1999); „Am Anfang steht Wien” Die erste 
Phase der Verbreitung der Salesianer Don Boscos in Österreich (Wien 2002); 

„Dusza wybrana”. Salezjański rodowód kardynała Augusta Hlonda Prymasa 
Polski (2a ed., Warszawa – Rzym 2003); Österreich begegnet Don Bosco „dem 
Vater, Lehrer und Freund der Jugend“, (Roma 2003); Prymas Polski kardynał 
August Hlond na forum międzynarodowym. Wydawnictwo Salezjańskie, Roma – 

Warszawa 2014.  

 

 

STRESZCZENIE 

Zapewne orędzie kard. Augusta Hlonda na Wielki Post 1936 roku należy do tych 

jego pism, które stosunkowo często bywa przytaczane w publikacjach naukowych 

i prasowych. Ich autorów nie interesuje głęboko przemyślane przesłanie pisma 

pasterskiego, lecz tylko i wyłącznie ustęp poświęcony ocenie zachowań 

społeczności żydowskiej w II Rzeczpospolitej. Cytuje się jedynie pojedyncze, 

wyrwane z kontekstu zdania. Ten zupełnie arbitralny zabieg zdaje się być 

przemyślaną i skuteczną manipulacją w celu osiągnięcia zamierzonego celu: chce 

się, mianowicie, przekonać czytelnika o negatywnym nastawieniu Hlonda wobec 

Żydów. Niekiedy autorzy wykorzystują tenże fragment, aby wykazać, iż Kard. 

Hlond był klasycznym przedstawicielem osławionego polskiego „nieuleczalnego 

antysemityzmu”. 

Pragnąc wykazać bezpodstawność tez o rzekomym antysemityzmie Hlonda 

Stanisław Zimniak skonfrontuje fragmenty wybranych ustępów z całością tekstu 

listu pasterskiego Prymasa Polski, badając jego strukturę i gatunek literacki, a 

przede wszystkim omawiając w skrócie treść i przesłanie owego tekstu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


