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Po 1945 roku w³adza komunistyczna w Polsce
zwalcza³a  Koœció³ Katolicki. Prymas Polski Stefan Wyszyñski
zosta³ w latach 1953-1956 uwiêziony.
Po wyjœciu na wolnoœæ, po zakoñczeniu terroru stalinowskiego w Polsce, 
prymas Stefan Wyszyñski
przeprowadzi³ w latach 
1957-1966 Wielk¹ Nowennê
Tysi¹clecia, czyli przygotowanie
Polaków do obchodów 
Tysi¹clecia Chrztu Polski.
Nowenna by³a  inicjatyw¹
prymasa.

Stefan Wyszyñski

1901-1981
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Nowennie  towarzyszy³a peregrynacja  kopii obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej. 
Pielgrzymka obrazu po wszystkich parafiach Polski by³a jednym z g³ównych
symboli obchodów milenijnych.
Z inicjatywy prymasa Wyszyñskiego wykonano w 1957 roku duplikat jasnogórskiego obrazu. 
Sama idea peregrynacji powsta³a w 1956 roku. 
W czasie uroczystoœci religijnych
w Czêstochowie po Wa³ach Jasnej Góry 
niesiony by³ obraz 
Matki Boskiej Czêstochowskiej.
Ze zgromadzonego milionowego
 t³umu wiernych pop³ynê³o wo³anie: 
“Matko przyjdŸ do nas”.Na zdjêciach: kopia obrazu, uroczystoœci milenijne,

prymas Stefan Wyszyñski , pielgrzymuj¹ca Matka
Boska Czêstochowska.
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G³ówne diecezjalne uroczystoœci  milenijne w diecezji warmiñskiej wyznaczone 
zosta³y na okres od 11 do 20 czerwca 1966 roku. 
Kulminacja obchodów mia³a miejsce we Fromborku 19 czerwca 1966 roku
na Wzgórzu Katedralnym.
Na uroczystoœciach obecny by³ prymas Stefan Wyszyñski, biskupi, ksiê¿a, 
siostry zakonne i wierni, których liczbê szacuje siê nawet na dwadzieœcia tysiêcy.
 Zdjêcie: Wzgórze Katedralne we Fromborku (2021)
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Zanim jednak zaczê³y siê uroczystoœci milenijne we Fromborku milicja obywatelska 
zatrzyma³a 12 czerwca 1966 roku miêdzy Nidzic¹ a Olsztynkiem samochód przewo¿¹cy 
kopiê obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej.  Przerwano peregrynacjê.  Obraz pod 
przymusem przewieziono do Fromborka. Zosta³ on umieszczony w kaplicy nowego 
pa³acu biskupiego z  zakazem jego wynoszenia na zewn¹trz budynku.

Na zdjêciach nowy pa³ac biskupi i pa³acowa kaplica (2021)
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Polskiej  Rzeczpospolitej
Ludowej  zgodzi³y  siê,  ¿eby  
przetrzymywana w nowym pa³acu
biskupim we Fromborku kopia obrazu 
Matki Boskiej Czêstochowskiej
w dniu 19 czerwca 1966 roku mog³a 
byæ obecna na uroczystoœciach 
milenijnych na Wzgórzu Katedralnym.

Na zdjêciach uroczystoœci na Wzgórzu Katedralnym
19.06.1966. - procesja z kopi¹ obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.
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Prymas Polski,  zwany Prymasem Tysi¹clecia i jeden 
z najwiêkszych w  historii Polaków, Stefan Wyszyñski 
wzi¹³  udzia³ w  uroczystej mszy œwiêtej na Wzgórzu Katedralnym
we Fromborku maj¹c w pobli¿u kopiê  obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. 
Jego matka umar³a jak mia³ dziewiêæ lat. Jako dziecko pozbawione swojej mamy
obra³ za swoj¹ matkê  duchow¹ Maryjê. Wszystko jej zawierzy³, ca³e swoje ¿ycie.
Mszê œwiêt¹ prymicyjn¹ odprawi³ przed obrazem  Matki Bo¿ej Czêstochowskiej 
na Jasnej Górze.  Powiedzia³ :  “Chcê mieæ matkê, która nie umiera, aby 
stanê³a przy ka¿dej mojej Mszy”.
Jego ca³kowite oddanie siê Maryi  wyra¿a³o siê  w s³owach: 
“Wszystko postawi³em
 na Maryjê”.

Na zdjêciach prymas Stefan Wyszyñski, 
Frombork 19.06.1966.:



720.06.1966 rok. Po zakoñczeniu 
uroczystoœci milenijnych we Fromborku 
kopia obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej
zosta umieszczona w specjalnym samochodzie. 
Prymas Stefan Wyszyñski zosta³ po¿egnany 
przez zgromadzonych przed nowym pa³acem 
biskupim wiernych.
Kolumna z³o¿ona z kilku samochodów odjecha³a 
z Fromborka drog¹ w kierunku  Pas³êka w celu 
kontynuowania peregrynacji obrazu Matki Boskiej 
Czêstochowskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na zdjêciach po¿egnanie kopii obrazu Matki Boskiej 
Czêstochowskiej i prymasa Stefana Wyszyñskiego.
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Pomimo ¿e terror stalinowski skoñczy³ siê w Polsce w 1956 roku, komunistyczne
w³adze Polski Ludowej, na czele z pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej W³adys³awem Gomu³k¹, nie ustawa³y w przeœladowaniu Koœcio³a.
Szczególnym obiektem do ataków by³ prymas Wyszyñski. Jego inicjatywa 
peregrynacji po ca³ej Polsce kopii obrazu jasnogórskiego by³a dla w³adz wrogim
przedsiêwziêciem. By³a odstêpstwem od jedynie s³usznej drogi budowy
pañstwa komunistycznego.
19 i 20 czerwca 1966 roku we Fromborku i okolicach by³o mnóstwo przeró¿nych
funkcjonariuszy pañstwowych, pe³no by³o radiowozów i  tajniaków.
Drogi wyjazdowe z Fromborka by³y obstawione.
Po otrzymaniu polecenia od prze³o¿onych, ekipa S³u¿by Bezpieczeñstwa, 
przebywaj¹ca we Fromborku, podjê³a czynnoœci zmierzaj¹ce do porwania 
wywo¿onej  z Fromborka kopii obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej.

Zdjêcie z 2021 roku.
Strza³k¹ i kó³kiem
zaznaczono przybli¿one 
miejsce pod Fromborkiem
 w którym S³u¿ba Bezpieczeñstwa
postanowi³a porwaæ  kopiê  obrazu 
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.
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20.06.1966. Specjalna grupa S³u¿by Bezpieczeñstwa otrzyma³a w ostatniej chwili  polecenie  przejêcia 
obrazu .Piêæ minut przed wyjazdem kolumny z obrazem z Fromborka. 
Na drodze wylotowej z Fromborka do Pas³êka kolumna zosta³a zablokowana ok. 9:30 pod pretekstem 
kontroli sprawnoœci technicznej pojazdów. W rzeczywistoœci chodzi³o o wy³¹czenie z kolumny 
samochodu z obrazem i przejêcie nad nim kontroli. 
Ca³e zajœcie dostrzeg³ jednak obserwator, który znajdowa³ siê na wie¿y na Wzgórzu Katedralnym. 
Zaalarmowa³ on ksiê¿y i wiernych. 
W kierunku blokady przeprowadzonej przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa i Milicjê Obywatelsk¹
ruszy³a grupa oko³o 50 osób. Ludzie chcieli pomóc zatrzymanym i ratowaæ kopiê obrazu
Matki Boskiej Czêstochowskiej przed porwaniem. Funkcjonariusze S³u¿by Bezpieczeñstwa i 
Milicji Obywatelskiej, widz¹c zbli¿aj¹c¹ siê zdeterminowan¹ grupê osób, postanowili przepuœciæ
kolumnê w której jecha³ prymas Stefan Wyszyñski i by³ wieziony obraz Matki Boskiej.

Na zdjêciu:
Okolica w 
której 
dosz³o do
próby porwania
obrazu
(Zdjêcie 
Wykonano
20.06.2020.
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Nastêpna próba przechwycenia wizerunku Matki Boskiej 
Czêstochowskiej mia³a miejsce w Pas³êku. Akcja siê nie 
powiod³a z powodu utraty ³¹cznoœci pomiêdzy funkcjonariuszami s³u¿b. 
Podjêto decyzjê o zatrzymaniu kolumny w miejscowoœci Liksajny. Znajduje siê
ona przy g³ównej drodze prowadz¹cej z Pas³êka do Ostródy.
W Liksajnach kolumnê samochodów z prymasem Stefanem Wyszyñskim zatrzyma³
patrol Milicji Obywatelskiej z Ostródy. Minister Spraw Wewnêtrznych gen. Mieczys³aw
Moczar nakaza³ telefonicznie bezwzglêdne zabranie samochodu z obrazem.
Jad¹cy w kolumnie biskupi oœwiadczyli, ¿e dobrowolnie obrazu nie oddadz¹.
  

Na zdjêciach kapliczka upamiêtniaj¹ca wydarzenia z 20.06.1966 roku.
Kapliczka stoi przy drodze na skraju wsi Liksajny (zdjêcia wykonano
20.06.2020.)
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Zatrzyman¹ kolumnê zauwa¿y³y dwie
dziewczyny zbieraj¹ce w pobli¿u 
poziomki. Duchowni zapytali je o kó³ko 
ró¿añcowe we wsi i poprosili o przybycie do 
obrazu jak najwiêkszej liczby mieszkañców. 
Po okolicy szybko rozesz³a siê wiadomoœæ,
¿e pod Liksajnami zosta³ zatrzymany przez
s³u¿by Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
konwój z kopi¹ obrazu Matki Boskiej
Czêstochowskiej i z prymasem Wyszyñskim.
Na miejsce blokady pieszo, na rowerach, 
wozami konnymi przybywali licznie mieszkañcy 
okolicznych wiosek.
Pod adresem  funkcjonariuszy SB i MO
zaczêto wykrzykiwaæ: “gorsi ni¿ gestapowcy,
my na nich zdrowie marnujemy, a oni nie
pozwalaj¹ nam zobaczyæ Matuchny 
Przenajœwiêtszej, jak mo¿ecie tak postêpowaæ 
z Matk¹ Bo¿¹...”. Zgromadzeni ludzie modlili
siê i œpiewali pieœni religijne.   Na zdjêciu wizerunek prymasa  Stefana Wyszyñskiego

                       (Kapliczka Liksajny)                
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Funkcjonariusze S³u¿by Bezpieczeñstwa
i Milicji Obywatelskiej blokowali 
zgromadzonym ludziom dostêp do obrazu 
Matki Boskiej Czêstochowskiej i siedz¹cego w 
jednym z samochodów prymasa Stefana Wyszyñskiego.
O godzinie 14:07 milicjanci pod pretekstem 
kontroli uk³adu hamulcowego w samochodzie marki
¯uk, w którym znajdowa³ siê obraz, wyjechali
nim ze stoj¹cej w Liksajnach kolumny samochodów.
Sta³o siê tak dziêki temu, ¿e jednemu z 
milicjantów uda³o siê dopasowaæ w³asny kluczyk
samochodowy do stacyjki ¯uka. W taki sposób
uruchomi³ silnik. Obraz zosta³ uprowadzony.
Pozosta³e pojazdy funkcjonariusze przetrzymali
oko³o czterdziestu minut. 
Po tym czasie pozwolono im odjechaæ,
Wczeœniej jeszcze zgromadzeni mieszkañcy
okolicznych wsi odœpiewali “Pod Twoj¹ obronê”.

Na zdjêciach - tablica pami¹tkowa na kapliczce w 
Liksajnach i zmienione znacznie, przez wybudowanie 
trasy szybkiego ruchu, miejsce opisywanych wydarzeñ w 
Liksajnach.
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Porwana w dniu 20.06.1966 roku 
w drodze z Fromborka kopia obrazu
Matki Boskiej Czêstochowskiej nie 
trafi³a na uroczystoœci do Nowego Dworu 
Mazowieckiego.
S³u¿ba Bezpieczeñstwa przewioz³a jeszcze w 
tym samym dniu ikonê do archikatedry œw. Jana 
w Warszawie.
Tam obraz zosta³ umieszczony w oknie za krat¹. 
Dla wiernych zgromadzonych na ulicy sta³o siê to
wymownym symbolem uwiêzienia Najœwiêtszej 
Maryi Panny przez w³adze komunistyczne. 
Przed  oknem zbiera³y siê t³umy. Pojawi³o 
siê mnóstwo przyniesionych kwiatów.
Uwiêzienie Maryi, wbrew tym którzy z ni¹ walczyli,
sta³o siê drog¹ do zwyciêstwa nad komunizmem.
Wygra³ Prymas Tysi¹clecia Stefan Wyszyñski. 
Wygra³ naród polski, naród o tysi¹cletnich 
chrzeœcijañskich korzeniach . Wbrew komunistom
uwiêzienie kopii obrazu jasnogórskiego zamiast
zdusiæ ducha w narodzie tego ducha rozbudzi³o. 
Przyszed³ czas, ¿e ten duch  odnowi³ oblicze ziemi, 
naszej polskiej ziemi.

Na zdjêciu - Matka Bo¿a
za kratami 

W du¿ej mierze skorzystano z opracowania Rados³awa
Grossa “Uprowadzenie kopii obrazu Matki Boskiej
Czêstochowskiej pod Liksajnami w 1966 roku”.


