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Prezentacja wystawy „Da mihi animas, caetera
tolle. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977” –
Leszno, 18 czerwca–14 lipca 2018
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Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie Andrzej Kuźmiński oraz dyrektor
poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Rafał Reczek otworzyli 18
czerwca w Galerii za Regałami wystawę „Da mihi animas, caetera tolle. Arcybiskup Antoni
Baraniak 1904–1977”. Wystawa będzie prezentowana w budynku biblioteki do 14 lipca br.

Antoni Baraniak (ur. 1 stycznia 1904 w Sebastianowie, zm. 13 sierpnia 1977 w Poznaniu) –
polski biskup rzymskokatolicki, salezjanin, kapelan i sekretarz prymasów Polski Augusta
Hlonda (1933–1948) oraz Stefana Wyszyńskiego (1949–1951), biskup pomocniczy
gnieźnieński w latach 1951–1957, arcybiskup metropolita poznański w latach 1957–1977,
sługa Boży Kościoła katolickiego. Przełożeni zakonni skierowali go na studia teologiczne,
które odbył w latach 1927–1931 na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
Święceń prezbiteratu udzielił mu 3 sierpnia 1930 w kościele Sióstr Karmelitanek w
Krakowie arcybiskup Adam Stefan Sapieha. 1 września 1933 objął stanowisko sekretarza i
kapelana prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda. W nocy z 25 na 26 września 1953
został aresztowany razem z prymasem Wyszyńskim. Osadzono go w Areszcie Śledczym na
Mokotowie. Tam przez 3 lata poddawany był brutalnemu śledztwu przez oprawców z
Urzędu Bezpieczeństwa. 30 maja 1957 został mianowany przez papieża Piusa XII
arcybiskupem metropolitą poznańskim. Po długotrwałej i ciężkiej chorobie zmarł 13
sierpnia 1977. Został pochowany w podziemiach poznańskiej katedry. W październiku 2017
arcybiskup Stanisław Gądecki poinformował o rozpoczęciu jego procesu beatyfikacyjnego.

Wystawa została przygotowana przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej we
współpracy z Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Składa się z 16 plansz, na
których przedstawiono życie i działalność arcybiskupa poznańskiego Antoniego Baraniaka.
Uwypuklona została jego aktywność w sekretariacie prymasa Stefana Wyszyńskiego, a
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także jego posługa jako arcybiskupa metropolity poznańskiego w latach 1957–1977.
Ukazana została również inwigilacja arcybiskupa Baraniaka przez aparat represji PRL.

Wystawie towarzyszy okolicznościowy folder.
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