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Szanowni Państwo 

Osoba Jana Pawła II, historia życia i pontyfikatu, oraz ogromny wpływ jego nauczania na 

naród polski i całą społeczność współczesnego świata zostały obrane jako centrum i treść misji 

Instytutu Papieża Jana Pawła II – żywego pomnika Największego z Polaków. 

W pierwotnym zamyśle planowano wybudowanie papieżowi okazałego pomnika ze spiżu, 

który by upamiętniał i przypominał dzieła wielkiego duchowego przywódcy Kościoła 

katolickiego dokonane w czasie trwającego blisko 27 lat pontyfikatu. Utworzenie Pomnika – 

Instytutu możliwe było dzięki współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego i 

Archidiecezji Warszawskiej. Celem powołania instytucji była wola upowszechniania nauczania 

papieskiego w życiu społecznym oraz dążenie do kształtowania postaw młodych ludzi w 

oparciu o moralny przykład płynący od osoby Jana Pawła II.  

Dziedzictwo papieskie zostało niejako zadane naszemu Instytutowi i wpisane w sens jego 

działalności. Pragniemy jak najlepiej wykorzystać utworzone struktury organizacyjne i 

możliwości działania, aby udostępniać narodowi polskiemu oraz społeczności kościoła 

powszechnego skarby ducha, myśli, działania i twórczości papieża Polaka. 

Rozpoczęta w sierpniu 2006 roku działalność Instytutu pozwoliła na podjęcie szeregu 

wielopłaszczyznowych działań. Ich przebieg i rezultaty przedstawia w zwięzłej formie niniejszy 

raport. Nadchodzące miesiące i lata naszej działalności upływać będą pod znakiem wytężonej 

pracy i głębokiej troski o dokumentowanie i właściwe odczytywanie wszystkich materialnych i 

niematerialnych znaków, które w swym duchowym dziedzictwie pozostawił nam Jan Paweł II. 

 

Ks. dr Zdzisław Struzik 

Dyrektor Instytutu 
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O INSTYTUCIE 

Instytut Papieża Jana Pawła II jest samorządową instytucją upowszechniania kultury, 

posiadającą osobowość prawną, utworzoną na mocy umowy zawartej w dniu 13 marca 2006 

roku pomiędzy Jego Eminencją Józefem Kardynałem Glempem Ordynariuszem Archidiecezji 

Warszawskiej a Panem Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, i 

wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Mazowieckie. 

FOTO 1: Podpisanie umowy. Na zdjęciu Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam 

Struzik.  

Utworzenie Instytutu ma na celu uczczenie osoby i upamiętnienie dzieła Jana Pawła II oraz 

ochronę dziedzictwa narodowego, jakie stanowi jego duchowa spuścizna. Ma ona nieocenioną 

wartość dla wszystkich Polaków w kraju i zagranicą. 

Finansowanie działalności Instytutu dokonuje się z budżetu Samorządu Województwa 

Mazowieckiego. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest statut, Ustawa z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., 

nr 13, poz. 123 z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 

2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz inne ustawy i rozporządzenia regulujące 

funkcjonowanie publicznych instytucji upowszechniania kultury. 

FOTO 2: Tymczasowa siedziba Instytutu. 

Tymczasowa siedziba Instytutu mieści się na terenie parafii św. Anny w warszawskim 

Wilanowie. W przyszłości na potrzeby Instytutu zostanie przeznaczony budynek sąsiadujący ze 

Świątynią Bożej Opatrzności, budowaną jako symbol wdzięczności narodu polskiego m.in. za 

pontyfikat Jana Pawła II. Wyrazem tego będzie utworzenie w świątyni, na wysokości nawy 

głównej, interaktywnego muzeum poświęconego osobie Ojca Świętego. 

FOTO 3: Budowa Świątyni Świętej Bożej Opatrzności (stan obecny) 

Instytut posiada własną stronę internetową umieszczoną pod adresem: www.ipjp2.pl. Jej 

docelowa struktura i zakres funkcjonalny umożliwią w przyszłości m.in. pełny dostęp do 

gromadzonych zbiorów. Zachęcamy do kontaktu z nami poprzez ogólny adres e-mail: 

instytut@ipjp2.pl lub adresy poszczególnych działów:  

d.muzealny.wystaw@ipjp2.pl 

d.biblioteka@ipjp2.pl 

d.naukowo.badawczy@ipjp2.pl 

d.wydawniczy@ipjp2.pl 

d. dokumentacji.archiwalnej@ipjp2.pl 

d.ksiegowosci@ipjp2.pl 

d.gospodarczo.techniczny@ipjp2.pl 

http://www.ipjp2.pl/
mailto:instytut@ipjp2.pl
mailto:d.wydawniczy@ipjp2.pl
mailto:dokumentacji.archiwalnej@ipjp2.pl
mailto:d.ksiegowosci@ipjp2.pl
mailto:d.gospodarczo.techniczny@ipjp2.pl
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d.promocji@ipjp2.pl 

d.wspolpracy.zagranicznej@ipjp2.pl 

d.oswiatowy@ipjp2.pl 

 

CELE I ZADANIA INSTYTUTU 

Zgodnie z zapisami Statutu przedmiotem działalności Instytutu jest: 

 gromadzenie wszelkich pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II; 

 katalogowanie i naukowe opracowywanie zebranych materiałów; 

 przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy 

stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób gwarantujący 

dostępność dla celów naukowych; 

 organizowanie badań naukowych; 

 prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej; 

 prowadzenie studium recepcji nauki Jana Pawła II w Polsce oraz zagranicą w 

szczególności wśród Polonii; 

 prowadzenie działalności wydawniczej popularyzującej nauczanie Ojca Świętego, 

publikowanie wyników prowadzonych przez Instytut badań, prezentacja opracowań, 

analiz i studiów nad pontyfikatem Jana Pawła II; 

 urządzanie wystaw, udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych, zapewnianie 

właściwych warunków zwiedzania i korzystania. 

 

Instytut realizuje powierzone mu zadania w ramach struktury organizacyjnej, którą 

przedstawia poniższy schemat:  

mailto:d.promocji@ipjp2.pl
mailto:d.wspolpracy.zagranicznej@ipjp2.pl
mailto:d.oswiatowy@ipjp2.pl
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DZIAŁ WYDAWNICZY 

Dział Wydawniczy organizuje i nadzoruje działalność wydawniczą Instytutu, a w 

szczególności: 

1. wydaje publikacje dokumentujące pontyfikat i nauczanie Jana Pawła II. 

2. współpracuje z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w celu podejmowania 

wspólnych przedsięwzięć wydawniczych związanych z dziełem Ojca Świętego. 

3. publikuje wyniki badań i prac prowadzonych przez Instytut. 
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4. opracowuje wydawnictwa, broszury i informatory związane z działalnością Instytutu. 

5. prowadzi monitoring wydawnictw krajowych i zagranicznych o tematyce objętej 

działalnością statutową. 

Od sierpnia do grudnia 2006 roku Dział zrealizował następujące projekty wydawnicze: 

1. Okolicznościowy 17. numer czasopisma Znaki Nowych Czasów (wydany wspólnie z 

Fundacją SPES) poświęcony w całości osobie Ojca Świętego. Przedsięwzięcie związane było z 

przypadającą 16 października 2006 roku 28. rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na 

Stolicę Piotrową. Oprócz serii artykułów poświęconych różnym aspektom nauczania Ojca 

Świętego, zapoczątkowanej rozważaniami prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, 

opublikowano unikalny wywiad, jakiego udzielił kardynał Karol Wojtyła w czerwcu 1978 r. 

profesorowi Vittorio Passentiemu. (Foto 4: Okolicznościowy numer czasopisma Znaki Nowych 

Czasów) 

2. V tom Dzieł Zebranych Prymasa Tysiąclecia (wydany we współpracy z Instytutem 

Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego). Podjęcie współpracy wydawniczej z Instytutem 

Prymasowskim ma na celu udokumentowanie nauczania i duchowości człowieka, który w 

znaczący sposób ukształtował postawę duchową i osobowość przyszłego papieża. Tom 

obejmuje 89 autoryzowanych tekstów księdza prymasa z roku 1959. (Foto 5: okładka V tomu 

Dzieł Zebranych Stefana Kardynała Wyszyńskiego) 

3. Książka ks. Leszka Slipka Droga ku Chrystusowi (wydana we współpracy z Centrum 

Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej). Przedmiotem refleksji autora jest nauczanie Jana 

Pawła II wyrażone w szczególności w orędziach skierowanych m.in. do młodzieży, do ludzi w 

podeszłym wieku oraz do rodzin. Książka omawia nauczanie papieskie o Duchu Świętym, 

posłannictwie świeckich w Kościele i o Eucharystii (Foto 6: okładka książki ks. L. Slipka) 

4. Redakcja Programu Wychowawczego Szkolnego dla Poziomu Licealnego 

opracowanego przez Dział Naukowo-Badawczy Instytutu. 

5. Folder promocyjny Instytutu Papieża Jana Pawła II, zawierający podstawowe informacje 

na temat instytucji, jej celów i realizowanych zadań. Przybliża ideę budowy Świątyni Bożej 

Opatrzności, przy której mieścić się będzie docelowo siedziba Instytutu. Folder adresowany jest 

do szerokiego kręgu osób potencjalnie zainteresowanych współpracą z Instytutem. 

FOTO 7: zrzut ulotki promocyjnej w jakiejś ciekawej formie 

 

Plany wydawnicze na rok 2007. 

W roku 2007 zespół Działu Wydawniczego podejmie realizację kolejnych projektów, których 

celem będzie m.in.: 
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1. Wydanie VI i VII tomu Dzieł zebranych Stefana Kardynała Wyszyńskiego we współpracy 

z Instytutem Prymasowskim.  

2. Drugie zaktualizowane wydanie książki Anny Zyskowskiej Polski samochód dla Jana 

Pawła II, dokumentującej powstanie i losy samochodu papieskiego, którym Ojciec Święty 

poruszał się po Polsce podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w roku 1979. Książka 

ukazuje nie tylko niezwykłe dzieje samochodu, ale również opowiada historię ludzi związanych 

z jego budową i późniejszą rekonstrukcją. Publikacja zostanie wzbogacona o najnowsze 

informacje na temat odnalezienia i odbudowy zniszczonego pojazdu. (FOTO 8: okładka książki 

o samochodzie papieskim)  

3. Opublikowanie obszernego informatora na temat Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w 

Warszawie, ilustrowanego zdjęciami obrazującymi kolejne etapy budowy oraz 

przedstawiającego aktualne wydarzenia (m.in. pogrzeb księdza Jana Twardowskiego 18 

stycznia 2006 r., VIII Wilanowskie Spotkanie Młodych - Budujemy dom na skale 30 września 

2006 r. z udziałem czterech tysięcy młodych ludzi). Książka omawiać będzie genezę i historię 

świątyni oraz przedstawi szereg zagadnień związanych m.in. z teologią opatrzności bożej oraz 

jej obecnością w literaturze i kulturze polskiej. W sposób szczególny zostanie zaakcentowany 

pobyt Jana Pawła II na terenie budowy świątyni. 

4. Wydanie Bibliografii przedmiotowej publikacji polskich na temat nauczania 

społecznego Jana Pawła II w latach 1978-2006, opracowanej przez dr. Mirosława Mikołajczyka 

z Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie. 

5. Publikacja książki ks. dr. Wojciecha Kluja pt. Teologia misyjna Jana Pawła II w Polsce. 

6. Wydanie pracy habilitacyjnej ks. Jankowskiego  tytuł doślemy.  

7. Wydanie pracy doktorskiej ks. Sławomira Zygi tytuł doślemy  

8. Publikacja tekstów Jana Pawła II oraz towarzyszącej im dokumentacji z jego podróży do 

Meksyku, Polinezji oraz Afryki, pod wspólną redakcją Instytutu i ks. dr. hab. Jarosława 

Różańskiego z Wydziału Teologicznego UKSW. 

9. Publikacja kolejnych edycji opracowanego przez Instytut Programu Wychowawczego 

Szkolnego dla Poziomu Licealnego. 

10. Opracowanie pakietu materiałów informacyjnych i promocyjnych. 

11. Opracowanie i wydanie na płycie DVD zapisu filmowego ze spotkania Jana Pawła II z 

dziećmi w Redakcji Katolickiej TVP w programie „Ziarno” w roku 1991. Płyta przedstawiać 

będzie również późniejsze losy ówczesnych uczestników programu. 

 

DZIAŁ OŚWIATOWY 
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Dział Oświatowy opracowuje koncepcję i organizuje działalność edukacyjną, oświatową i 

kulturalno-oświatową Instytutu, a w szczególności:  

 przygotowuje ofertę edukacyjną dla szkół opartą na wartościach wskazywanych 

przez Jana Pawła II; 

 przygotowuje materiały dydaktyczne; 

 realizuje projekty edukacyjne popularyzujące treść nauczania Ojca Świętego: lekcje 

muzealne, prelekcje, pokazy filmowe, konkursy, wystawy oraz inne imprezy 

kulturalno-oświatowe;  

 współpracuje z placówkami szkolnymi i kulturalnymi noszącymi imię Jana Pawła II. 

 

W 2006 roku Dział zrealizował następujące projekty: 

Konkurs fotograficzny  

Foto 9: Zdjęcie nagrodzone w konkursie „Dzisiaj w Betlejem”. 

Na początku października 2006 ogłoszony został konkurs fotograficzny pt. Dzisiaj w 

Betlejem. Do udziału w nim zostali zaproszeni uczniowie z gimnazjów i liceów im. Jana Pawła II 

z terenu województwa mazowieckiego. Mottem konkursu była myśl pochodząca z orędzia Ojca 

Świętego na Boże Narodzenie 2000 r.: Choćby ciemności zdawały się nieprzeniknione, jeszcze 

silniejsza jest nadzieja na zwycięstwo Światłości, która w Świętą Noc zajaśniała nad Betlejem. 

Tak wiele dobra dokonuje się za sprawą ludzi, którzy na co dzień żyją wiarą oddani swej pracy, 

rodzinie i dobru społeczeństwa. Napawają również otuchą wszystkich tych, którzy działają na 

arenie publicznej, aby szanowane były ludzkie prawa każdego człowieka i wzrastała 

solidarność pomiędzy ludźmi o różnych kulturach, aby zostało zniesione zadłużenie krajów 

najuboższych, aby zawarto honorowe porozumienia pokojowe między krajami uwikłanymi w 

niszczące konflikty.”  

Zadaniem uczestników konkursu było ukazanie w konwencji fotografii reportażowej 

życiowych sytuacji, w których ludzie bez względu na warunki, w jakich się znajdują, potrafią 

budować piękne relacje, gdzie panuje atmosfera pokoju i miłości. Celem rywalizacji było 

zainspirowanie wrażliwości młodych ludzi do odkrywania w otaczającej ich codzienności spraw 

wartościowych i dobrych. Finał konkursu, połączony z koncertem świątecznym, przewidziany 

jest na styczeń 2007 r. 

 

Program Wychowawczy Szkolny według nauczania Jana Pawła II 

Foto 10: bez podpisu 
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Dział Oświatowy uczestniczy w merytorycznym opracowaniu Programu Wychowawczego 

Szkolnego dla Poziomu Licealnego. Program jest adresowany do uczniów szkół licealnych. 

Nowatorstwo programu w warstwie psychologicznej i dydaktycznej polega na wykorzystaniu 

różnorodnych źródeł. Wśród dokumentów, na których opierali się jego autorzy znajdują się 

m.in.: 

 

 Oficjalne dokumenty państwowe, takie jak: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 

1997 r. (szczególnie: art. 48, ust.1, art., ust 3, art.70, ust.1);  

 Ustawa o działach administracji rządowej z 1997 r.; 

 Dokumenty Kościoła Katolickiego, m.in.: Pismo Św., Katechizm Kościoła 

Katolickiego, dokumenty Soboru Watykańskiego II; 

 Dokumenty nauczania społecznego Jana Pawła II: encykliki, homilie, kazania; 

 Publikacje specjalistyczne poruszające zagadnienia wychowawcze. 

 

Program propaguje wartości ogólnoludzkie: filozoficzne, intelektualne i moralne, niezbędne 

do odkrywania sensu życia ludzkiego i postępowania zgodnie z normami przyjętymi w kręgu 

kultury chrześcijańskiej i europejskiej. Podzielony jest na trzy poziomy, dostosowane do wieku 

ucznia. Uwzględnia systematyczny rozwój osobowości młodego człowieka, jego wzrastanie, 

dojrzewanie fizyczne i psychiczne oraz postęp w rozumieniu otaczającego świata i siebie 

samego. 

Powstanie Programu  Wychowawczego Szkolnego poprzedziły konsultacje z nauczycielami. 

Jego konstrukcja metodologiczna dostosowana jest do programów nauczania stosowanych w 

szkolnictwie polskim. 

 

Przekład listy dialogowej do filmu „Quella parte dell’anima chiamata corpo: il calvario di 

Karol Wojtyła” 

Dział Oświatowy Instytutu we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Katolickich 

opracował listę dialogową do filmu Cząstka duszy zwana ciałem: Kalwaria Karola Wojtyły. 

Produkcja zrealizowana przez włoską telewizję RAI Educational prezentuje życie papieża z 

perspektywy niemocy fizycznej, jakiej doświadczał w wyniku chorób i podeszłego wieku. 

Jednocześnie ukazuje jego siłę i heroizm w przyjmowaniu cierpienia. Film otrzymał Grand Prix 

na Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2006. Opracowany przez 

Dział Oświatowy przekład listy dialogowej został wykorzystany do projekcji filmu w parafii 
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księży marianów na warszawskich Stegnach w ramach obchodów 28. rocznicy inauguracji 

pontyfikatu Jana Pawła II. 

Foto 12a: Plakat z filmu p.t. Quella parte de anima chiamata corpo. Il Calvario di Karol 

Wojtyła 

 

W planach Działu Oświatowego na 2007 rok na szczególne podkreślenie zasługują: 

Współudział Instytutu w realizacji projektu „Ziarno” 

W czerwcu 1991 r. w programie „Ziarno”, którego twórcą i prowadzącym był ks. Wojtek 

Drozdowicz, odbyła się prowadzona przez dzieci „konferencja prasowa” z udziałem Jana Pawła 

II. Dzieci zadawały papieżowi pytania, a on z humorem zaspokajał ich ciekawość dotyczącą 

tego, czy lubi gumę turbo, mycie zębów, dziewczynki z warkoczykami. Po trzynastu latach 

pomysłodawcy postanowili nagrać reportaż poświęcony uczestnikom tamtego programu, 

opowiadający o tym, jak potoczyły się ich losy. Do filmu dołączone będą materiały archiwalne z 

„konferencji” z udziałem papieża, oraz teledysk piosenki „Parafian blues”, napisanej specjalnie 

na przyjazd Jana Pawła II do Polski, wykonanej przez ks. Wojtka Drozdowicza, Andrzeja 

Krzywego oraz dzieci z „Ziarna”. 

 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Filmowców Katolickich 

Planowane jest nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Katolickich, zakup 

praw autorskich i opracowywanie list dialogowych do filmów dokumentujących życie i 

popularyzujących treść nauczania Jana Pawła II. Na Międzynarodowy Festiwal Filmów i 

Multimediów Katolickich w Niepokalanowie co roku napływa z całego świata wiele produkcji 

poświęconych papieżowi. Stowarzyszenie dysponuje obszerną filmoteką, z której Dział 

Oświatowy na miarę możliwości będzie korzystał, udostępniając kopie filmów szkołom w celu 

rozpowszechniania wiedzy o Janie Pawle II. 

 

Współpraca z Dziełem Maksymiliana Kolbego 

Instytut planuje zorganizowanie prelekcji w szkołach należących do mazowieckiej sieci szkół 

noszących imię Jana Pawła II. Wśród prelegentów znajdą się osoby ocalone z nazistowskich 

obozów zagłady. Dział Oświatowy Instytutu pragnie włączyć się we współpracę z Dziełem 

Maksymiliana Kolbego i umożliwić naocznym świadkom zła II wojny światowej spotkanie z 

młodzieżą, z którą papież wiązał wielkie nadzieje na budowanie cywilizacji miłości opartej na 

wyobraźni miłosierdzia, poszanowaniu godności każdej osoby i szukaniu nowych dróg 

pojednania. 
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Przygotowanie ekspozycji o Janie Pawle II dla szkół 

Planowane jest przygotowanie ekspozycji poświęconej Janowi Pawłowi II, przeznaczonej dla 

„papieskich” szkół województwa mazowieckiego. Każda z nich otrzyma pakiet dwóch 

zróżnicowanych tematycznie plansz prezentujących istotne momenty pontyfikatu. Szkoły będą 

mogły umieścić tablice w reprezentacyjnym miejscu. Dzięki temu będą rozpoznawalne jako 

placówki współtworzące mazowiecką sieć szkół imienia Jana Pawła II.  

 

Opracowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów 

Planowane jest opracowanie we współpracy z działem wydawniczym broszur prezentujących 

wybrane aspekty nauczania Jana Pawła II adresowanych do dwóch grup odbiorców – uczniów 

oraz wychowawców. Znajdzie się w nich wybór zdjęć, cytatów oraz propozycje praktycznej 

realizacji nauczania Ojca Świętego skierowanego do młodych ludzi. Materiały będą 

rozprowadzane w szkołach papieskich na terenie województwa mazowieckiego. 

 

Opracowanie projektu gry popularyzującej wiedzę o Janie Pawle II 

Projekt gry planszowej popularyzującej treść nauczania i ważne momenty pontyfikatu Jana 

Pawła II, wplecione w kontekst wydarzeń historycznych, rozgrywających się równolegle na 

świecie. Gra byłaby swego rodzaju panoramą XX wieku ukazaną przez pryzmat życia Karola 

Wojtyły.  

 

Ogłoszenie konkursu literackiego z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II 

W związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II Dział Oświatowy przygotowuje konkurs, 

przeznaczony dla uczniów gimnazjów i liceów, nawiązujący do ostatnich słów, jakie Ojciec 

Święty skierował do młodzieży: Szukałem was, teraz wy do mnie przychodzicie. Zadanie 

konkursowe będzie polegało na sformułowaniu pisemnej wypowiedzi dotyczącej znaczenia 

przesłania pozostawionego młodym ludziom przez papieża. Antologia najlepszych prac 

zostanie wydana przez Instytut w formie publikacji. 

 

Konkurs plastyczny z okazji Dnia Papieskiego 

Planowane jest zorganizowanie konkursu plastycznego dla szkół podstawowych, 

opatrzonego mottem z nauczania Jana Pawła II. Prace zostaną zebrane, a następnie 

opublikowane w albumowej antologii pokonkursowej. Mogą zostać także wykorzystane do 
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opracowania kalendarza oraz pocztówek, które wydane w formie serii, będą rozprowadzane w 

ramach Dnia Papieskiego. 

 

Wystawy fotograficzne w kościele dolnym Świątyni Świętej Bożej Opatrzności. 

Planowana jest organizacja wystaw fotograficznych w podziemiach dolnego kościoła 

świątyni, poświęconych Janowi Pawłowi II. Do ich zwiedzania będą zapraszane grupy uczniów 

ze szkół, szczególnie tych, które mają za patrona Ojca Świętego. Jedną z wystaw, której 

otwarcie planowane jest w okresie świąt wielkanocnych, będzie ekspozycja pt. Jan Paweł II w 

fotografii Wojciecha Milewskiego.  

 

DZIAŁ PROMOCJI 

Do zadań Działu Promocji Instytutu Papieża Jana Pawła II należy w szczególności: 

 organizacja konferencji prasowych oraz wszelkiego rodzaju imprez promocyjnych; 

 przygotowanie informatorów i publikacji o charakterze promocyjnym; 

 współpraca z prasą, radiem i telewizją. 

W roku 2006 Dział Promocji zrealizował następujące działania: 

 

Koncert z okazji 28. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II 

Dział Promocji był organizatorem Koncertu z okazji 28. rocznicy pontyfikatu papieża Jana 

Pawła II. Koncert Misterium - Ukryty ja odbył się 15 października 2006 r. w warszawskim 

kościele Świętego Krzyża. Kompozytorem muzyki do misterium opartego na poezji Karola 

Wojtyły był Stanisław Fiałkowski. Wśród wykonawców znaleźli się m.in.: Lora Szafran, Anna 

Serafińska, Marek Bałata, Jerzy Szrom oraz recytatorzy - Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis. W 

koncercie uczestniczył chór Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak oraz Orkiestra 

Smyczkowa Akademii Muzycznej w Warszawie pod batutą samego kompozytora Stanisława 

Fiałkowskiego. Honorowy patronat nad imprezą objęli Jego Ekscelencja Józef Kardynał Glemp 

Prymas Polski oraz Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.  

Foto 13: bez podpisu 

 

Otwarcie wystawy fotograficznej podczas VII Dnia Młodzieży na Polach Wilanowskich 
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Instytut Jana Pawła II był organizatorem wystawy fotograficznej Historia budowy Świątyni 

Świętej Bożej Opatrzności w obiektywie R. Rzepeckiego, J. Mosieja, M. Popielca towarzyszącej 

obchodom VII Dnia Młodzieży na Polach Wilanowskich.  

Foto 14: Biskupi polscy na budowie Świątyni Opatrzności Bożej (szczegóły p. Ela). 

Foto 15: Inauguracja budowy Świątyni przez Prymasa Polski (szczegóły p. Ela). 

Foto 16: bez podpisu (audiencja u papieża) 

Foto 17: na budowie Świątyni 

Foto 18: budowa Świątyni 

Foto 19: Świątynia z lotu ptaka 

 

Festyn z okazji Dnia Dzielenia się Chlebem 

Instytut był współorganizatorem Festynu z okazji Dnia Dzielenia się Chlebem na terenie 

parafii Świętej Anny w Wilanowie 3 grudnia 2006 r. Uroczystościom towarzyszyła ekspozycja 

rękodzielnictwa oraz pokazy artystycznych zespołów ludowych połączone z prezentacją 

tradycyjnych potraw świątecznych z terenu Mazowsza, Podhala i innych regionów Polski. 

Gościem honorowym był Prymas Polski Kardynał Józef Glemp. 

Foto 20: Pokazy artystycznych zespołów ludowych 

Foto 21: Prezentacja tradycyjnych potraw świątecznych ze Śląska 

Foto 22: Degustacja pieczywa kurpiowskiego 

 

Opieka nad osobami zwiedzającymi plac budowy Świątyni Opatrzności Bożej 

Instytut w ramach działalności promocyjnej i ze względu na swoją przyszłą siedzibę, zajmuje 

się również oprowadzaniem pielgrzymów, turystów oraz odwiedzających, którzy przybywają do 

symbolicznego grobu Ojca Świętego i grobu ks. Jana Twardowskiego w dolnym kościele. 

 

Plan Działu na 2007 r. 

 Opracowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych. 

 Promocja misji Instytutu w kraju oraz w środowiskach polonijnych za pomocą 

różnorodnych multimedialnych środków przekazu. 

 Realizacja filmu pt. Jan Paweł II darem Opatrzności Bożej. 
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BIBLIOTEKA 

Biblioteka Instytutu Papieża Jana Pawła II pozyskuje, gromadzi, przechowuje i udostępnia 

księgozbiór, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących życia, pontyfikatu i 

nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. 

W ciągu pierwszych czterech miesięcy działalności Biblioteki księgozbiór osiągnął liczbę 

blisko trzech tysięcy woluminów pozycji zwartych oraz ponad dwa tysiące sześćset woluminów 

wydawnictw ciągłych. Wśród zgromadzonych zbiorów na szczególną uwagę zasługują 

dokumenty życia społecznego, materiały archiwalne (np. fotografie, dokumenty) oraz zbiory 

multimedialne. Znaczący jest udział pozycji obcojęzycznych. Zakupiono najważniejsze 

opracowania książkowe dotyczące osoby Jana Pawła II. Rozbudowywany jest również zestaw 

najistotniejszych pozycji do księgozbioru podręcznego (encyklopedie, słowniki, leksykony). 

Foto 23: Fotografia ze zbiorów Biblioteki Instytutu 

Foto 24: Fotografia ze zbiorów Biblioteki Instytutu 

Foto 25: Papież Jan Paweł II podczas II pielgrzymki do Ojczyzny 

Foto 26: Fotografia ze zbiorów Biblioteki Instytutu 

 

Przykłady zbiorów multimedialnych: 

Foto 27: nasza propozycja: collage skanów zapisanych jako 27a, 27b, 27c, 27d, 27e 

Zdjęcie pozycji obcojęzycznych 

Foto 28: nasza propozycja: collage skanów okładek wydawnictw obcojęzycznych zapisanych 

jako 28a, 28b, 28c, 28d, 28e, 28f 

 

Struktura księgozbioru ze względu na sposób nabycia 

Dary od instytucji Dary od osób prywatnych Zakupy Łącznie 

1768 vol. 210 vol. 987 vol. 2965 vol. 
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Dary od 

instytucji
Dary od osób 

prywatnych

Zakupy

 

Biblioteka Instytutu Papieża Jana Pawła II od początku swojej działalności jest wspierana 

przez instytucje i osoby prywatne. Pierwsze książki i czasopisma przekazane w darze 

pochodziły z dubletów Biblioteki Seminaryjnej Metropolitalnego Duchownego Seminarium w 

Warszawie. Cenne dzieła otrzymano z Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu im. Jana 

Pawła II w Rzymie (m.in. 58-tomowa publikacja Insegnamenti di Giovanni Paolo II). Nawiązano 

współpracę m.in. z:  

- Biblioteką Narodową w Warszawie,  

- Jasnogórską Biblioteką oo. paulinów  

- Biblioteką Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach  

- Archiwum oraz Biblioteką Naukową PAN i PAU w Krakowie 

Dzięki tej ostatniej pozyskano kilkanaście ważnych pozycji książkowych. 

Foto 29: XV tom Insegnamenti di Giovanni Paolo II 

W ramach prac dodatkowych prowadzone są na bieżąco uzupełniane teczki z wycinkami 

prasowymi oraz informacjami z portali internetowych w dwóch grupach tematycznych: 

„Świątynia Świętej Bożej Opatrzności” oraz „Instytut Papieża Jana Pawła II”. Ponadto 

gromadzone są materiały dotyczące Polonii.  

Działalność biblioteki prowadzona jest w oparciu o program komputerowy MAK oraz 

towarzyszące mu bazy danych, w tym: Przewodnik bibliograficzny, Bibliografia zawartości 

czasopism, Bibliografia dokumentów elektronicznych, Kartoteka wzorcowych haseł 

przedmiotowych. Katalog w przeciągu kilku miesięcy zostanie udostępniony w Internecie. 

Planowane jest opracowanie systemu zabezpieczeń elektronicznych księgozbioru. 
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Plan na 2007 r. 

W roku 2007 przewidywany jest dalszy systematyczny rozwój księgozbioru oraz zbiorów 

multimedialnych. Planowane jest nawiązanie współpracy z kolejnymi bibliotekami (m.in. 

biblioteką Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie), archiwami oraz placówkami 

naukowymi w celu zdobywania i wymiany materiałów bibliotecznych, a także dzielenia się 

wzajemnymi doświadczeniami. 

W roku 2007 nastąpi przeniesienie Biblioteki do nowej siedziby, w związku z tym 

przewidywany jest zakup nowoczesnego wyposażenia - regałów, szaf, mebli i innych akcesoriów 

bibliotecznych. 

DZIAŁ NAUKOWO–BADAWCZY 

Dział Naukowo-Badawczy organizuje zaplecze naukowe dla działalności oświatowej i 

wydawniczej Instytutu. Do głównych zadań zrealizowanych w 2006 roku należało:  

Naukowe opracowanie założeń Programu Wychowawczego Szkolnego, w tym: 

 kontrola nad moralno-etyczną oraz teologiczną poprawnością treści opracowywanego 

programu wychowawczego; 

 wybór i korekta cytatów do poszczególnych jednostek pochodzących z Pisma Świętego, 

dokumentów Soboru Watykańskiego II, Katechizmu Kościoła Katolickiego, nauczania 

społecznego Kościoła, nauczania Jana Pawła II: encyklik, adhortacji, listów, kazań i 

przemówień, a także wybranych pozycji z działu teologii moralnej, poświęconych przygotowaniu 

do życia w rodzinie, etyce życia seksualnego; 

 udzielanie konsultacji w kwestiach teologicznych, pedagogicznych i psychologicznych 

pomocnych w pracy nad programem; 

 zgłaszanie sugestii dotyczących praktycznej części programu wychowawczego; 

 wybór i opracowanie bibliografii. 

W prowadzonych przez Dział badaniach naukowych wykorzystywane są doświadczenia 

członków zespołu zebrane m.in. podczas studiów specjalistycznych w zakresie teologii, 

dziennikarstwa i pedagogiki, współpracy przy opracowaniu podręcznika metodycznego dla 

katechetów szkół średnich, przygotowanego pod auspicjami ks. prof. Henryka Małeckiego, 

działalności naukowo-dydaktycznej prowadzonej na Papieskim Wydziale Teologicznym w 

Warszawie, pracy z młodzieżą, wykładów z dziedziny psychologii komunikowania społecznego i 

interpersonalnego oraz współpracy z Instytutem Studiów nad Rodziną UKSW. 

Wśród innych zadań zrealizowanych przez Dział Naukowy na szczególną uwagę zasługują: 

 opracowanie ramowego projektu publikacji poświęconej historii i znaczeniu Świątyni 

Bożej Opatrzności w Warszawie;  
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 przygotowanie projektu katalogu polonijnego, zawierającego informacje na temat 

instytucji i placówek wydawniczych, naukowych, organizacji i stowarzyszeń polonijnych w 

Polsce i zagranicą; 

 tłumaczenie z języka niemieckiego na polski serii artykułów poświęconych dziełu Św. 

Maksymiliana Kolbego; 

 wygłoszenie referatu podczas spotkania dla nauczycieli 16 października 2006 r. 

Prezentacja działalności Instytutu w sektorze oświatowo-wychowawczym oraz dyskusja nad 

kierunkami jego rozwoju, praktycznego wymiaru i zamierzonych rezultatów działania; 

 współudział w organizacji koncertu z okazji 28. rocznicy inauguracji pontyfikatu Jana 

Pawła II Misterium ukryty ja; 

 udzielenie wywiadu o Instytucie przedstawicielowi tygodnika „Niedziela”, który ukazał 

się w 42. numerze pisma 15 października 2006 r. 

 

PLAN NA 2007 r. 

 dalszy rozwój naukowych podstaw dla działalności statutowej Instytutu; 

 stały rozwój kontaktów ze środowiskami naukowymi w Polsce i zagranicą; 

 przygotowanie do publikacji wyników organizowanych przez Instytut konferencji, 

sympozjów oraz spotkań; 

 opiniowanie projektów wydawniczych Instytutu; 

 monitoring polskich i zagranicznych ośrodków naukowych prowadzących badania nad 

dziedzictwem Jana Pawła II; 

 dalsza praca nad przygotowaniem Programu Wychowawczego Szkolnego. 

  

DZIAŁ DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ I FOTOGRAFICZNO-FILMOWEJ 

W ramach projektów realizowanych przez Dział, Instytut podjął prace mające na celu 

inwentaryzację i digitalizację zbiorów gromadzonych w Muzeum Ośrodka Dokumentacji i 

Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, którego siedzibą jest Dom Polski w Rzymie. Przeważającą 

część zasobów Ośrodka stanowią dary ofiarowane Ojcu Świętemu przez polskich pielgrzymów 

podczas audiencji i podróży apostolskich, do których zaliczają się dzieła malarstwa, rzeźby, 

numizmatyki, tkanin i grafiki oraz cenne pamiątki historyczne. W realizację przedsięwzięcia 

zaangażowany był zespół pracujący pod nadzorem Dyrektora Ośrodka w Rzymie ks. dr. Jana 

Główczyka, w skład którego weszli: historyk sztuki, historyk, informatyk i fotograf. Prace 

prowadzono w oparciu o program komputerowy Musnet. 
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Foto 33: W trakcie prac inwentaryzacyjnych. 

Inwentaryzacji towarzyszyło wykonanie dokumentacji fotograficznej m.in. przedmiotów z 

węgla, głównie rzeźb o tematyce chrystologicznej, maryjnej i papieskiej, dzieł 

przedstawiających świętych i błogosławionych. Osobną grupę stanowiły przedmioty rzemiosła 

artystycznego z węgla: puchary, wazy, kielichy, talerze. Wykonano również fotografie 

numizmatów, głównie medali pamiątkowych emitowanych przez włoskie mennice państwowe 

z okazji pielgrzymek papieskich oraz innych ważnych uroczystości.  

Dokumentacja inwentarzowa zawiera możliwie pełną informację o darczyńcach (miejsce i 

datę oraz okoliczności przekazania daru, jak również szczegóły dotyczące autora lub firmy 

wykonującej określony przedmiot). 

Baza danych zawiera również informacje o wystawach, podczas których dokonywano 

prezentacji eksponatów, często również bibliografię dzieł oraz ich historię. Wykonano dotąd 

273 pełne karty inwentarzowe. 

Foto 34 i 35: eksponaty zgromadzone w Muzeum Ośrodka Dokumentacji i Studium 

Pontyfikatu Jana Pawła II. 

Program działalności przedstawicieli Instytutu w Rzymie obejmował również nawiązanie 

kontaktów oraz przybliżenie celów i działalności Instytutu osobom i instytucjom 

zaangażowanym w dokumentowanie pontyfikatu i osoby Jana Pawła II we Włoszech. W kręgu 

zainteresowań znalazły się także ośrodki polonijne i polskie instytucje działające na terenie 

Włoch. Ważnym celem podjętych działań było pozyskanie cennych wydawnictw dla powstającej 

Biblioteki Instytutu, m.in. z Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. 

Nawiązano kontakt z Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych (PISK). W wyniku 

przeprowadzonych rozmów Instytut Papieża Jana Pawła II otrzyma w marcu 2007 roku część 

księgozbioru PISK. 

Biblioteka Instytutu została wzbogacona o dary Pontificio Istituto Ecclesiastico Polacco, 

kierowanego przez ks. rektora Kryszaka. 

Ustalano zasady współpracy z właścicielem rzymskiej księgarni „Sole” panem Giuseppe 

Sole w zakresie pozyskiwania dla Biblioteki Instytutu włoskojęzycznych wydawnictw 

dotyczących Jana Pawła II, Kościoła katolickiego, dokumentów kościelnych, itp. 

Podjęto rozmowy nad nawiązaniem ścisłej współpracy z Instytutem Polskim w Rzymie. Jej 

przedmiotem będzie m.in. przekazywanie informatorów, książek, katalogów, 

współfinansowanie publikacji, współpraca w organizowaniu wystaw związanych z osobą Jana 

Pawła II. 

Bardzo ważnym wydarzeniem było nawiązanie kontaktu z miesięcznikiem Postulacji do 

Spraw Beatyfikacji i Kanonizacji Totus Tuus. Czasopismo śledzi i komentuje na bieżąco 
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działania podejmowane na rzecz kanonizacji Jana Pawła II. Wydawanie pisma zakończy się w 

dniu wyniesienia Ojca Świętego na ołtarze. W miesięczniku publikowane są informacje na 

temat Jana Pawła II, jego pontyfikatu, nauczania, jak również listy, modlitwy, prośby o 

wstawiennictwo zostawiane przez pielgrzymów na grobie papieża. Wydawca przekazał 

naszemu Instytutowi komplet czasopism w języku polskim i kilka numerów w języku włoskim. 

Foto 36, 37 i 38: Okładki czasopisma Totus Tuus 

Nawiązano kontakt z panem Włodzimierzem Rędziochem, pracownikiem L’Osservatore 

Romano, dzięki któremu pojawiła się możliwość pozyskania elektronicznej wersji archiwalnych 

numerów dziennika od 1861 do 2005 roku. Instytut otrzymał również spis publikacji wydanych 

w serii Quaderni de L’Osservatore Romano. 

Podjęto rozmowy z panem Antonio Bellantonim ze Stowarzyszenia Sindome. Ich 

przedmiotem są możliwości współpracy przy realizacji wspólnych projektów dotyczących osoby 

i nauczania Jana Pawła II. 

Spośród zadań realizowanych przez Dział na terenie województwa mazowieckiego na 

szczególną uwagę zasługuje projekt sporządzenia dokumentacji fotograficznej materialnych 

pamiątek po Ojcu Świętym, głównie form rzeźbiarskich (posągów, popiersi, płaskorzeźb, tablic, 

itp), ale również tzw. „żywych pomników” Jana Pawła II ukazujących wpływ nauczania Papieża 

na codzienne postawy ludzi wobec chorych, cierpiących, potrzebujących. Ta część pracy 

dokumentacyjnej zaowocuje cyklem reportaży z hospicjów, szkół oraz innych instytucji. 

Obecnie tworzona jest baza informacyjna w celu inwentaryzacji interesujących obiektów. 

Sporządzanie dokumentacji dotyczącej Mazowsza zostanie zakończone w 2007 roku. W 

przyszłości projekt będzie obejmował kolejne regiony Polski. Zebrane fotografie zostaną 

pokazane w ramach specjalnej ekspozycji. Na ich podstawie powstaną także wydawnictwa 

albumowe, które będą wykorzystywane do celów promocyjnych. 

Instytut pozyskał liczne archiwalia: medale, fotografie, pamiątki, okolicznościowe plakaty, 

zaproszenia i inne dokumenty życia społecznego związane z działalnością Jana Pawła II (m.in. 

14 medali papieskich). 

Zebrano również ponad 1600 fotografii dotyczących pielgrzymek papieża Jana Pawła II do 

Ojczyzny z lat 1979 i 1983. 

 

Plan na 2007 r. 

Planowane są dalsze działania zmierzające do rozwijania istniejących i nawiązania nowych 

kontaktów w środowiskach zaangażowanych w dokumentowanie i utrwalania duchowej 

spuścizny Ojca Świętego na terenie Włoch i państwa watykańskiego (Radio Vaticana, biblioteki 

kościelne i uniwersyteckie, Fundacja Rzymska im. Marg. J.S. Umiastowskiej). Kontynuowane 
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będą prace związane z digitalizacją muzealiów i pamiątkowych zbiorów. Na terenie 

województwa mazowieckiego a w dalszej perspektywie w całym kraju kontynuowane będzie 

dokumentowanie pamiątek po Ojcu Świętym oraz wyszukiwanie „żywych pomników” Jana 

Pawła II utrwalających jego nauczanie. 

 

 

 

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 

Instytut prowadzi działania organizacyjne i badania naukowe w środowiskach polonijnych. 

Celem tych prac jest w szczególności gromadzenie, systematyzowanie i publikowanie 

materiałów związanych z osobą Jana Pawła II i wpływem, jaki papież Polak wywarł na Polonię 

w różnych częściach świata. 

Foto 39 

Na szczególną uwagę zasługuje Polonia włoska, która stale towarzyszyła Janowi Pawłowi II 

w czasie jego prawie 27-letniego pontyfikatu. Instytut podjął współpracę z następującymi 

ośrodkami: Domem Polskim Jana Pawła II w Rzymie, Ośrodkiem Dokumentacji Pontyfikatu 

Jana Pawła II, Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej oraz Instytutem Polskim w Rzymie 

(Istituto Polacco di Roma). 

Foto 40 : okładka biuletynu Kronika rzymska 

Foto 41: okładka biuletynu Polonia Włoska 

Nawiązano także kontakt z Polonią kanadyjską. Środowisko to w ostatnich latach znacznie 

zwiększyło swoją liczebność, głównie z powodu fali nowych emigrantów, którzy przybyli na 

kontynent amerykański w poszukiwaniu pracy. Ta nowa Polonia wymaga szczególnej opieki nie 

tylko ze strony organizacji polonijnych ale również ze strony duszpasterstwa lokalnych parafii 

polskich. Dawniej zorganizowane ośrodki np. Copernicus Lodge, Polish Parishes Credit Union 

Limited starają się służyć nowym emigrantom pomocą prawną, ekonomiczną i religijną. 

Foto 42: okładka pisma Tu es Petrus 

Foto 43: okładka pisma Parish Bulletin 

Foto 44: rozkładówka do zeskanowania 

Innym ważnym środowiskiem, z którym Instytut nawiązał kontakty jest Polonia brytyjska. W 

ostatnich latach znacząco wzrosła tam liczba emigrantów a środowiska polonijne stanęły przed 

wyjątkowo trudnymi wyzwaniami, również duszpasterskimi. 
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Nawiązano kontakt z polskimi parafiami w Londynie oraz z Rektoratem Polskiej Misji 

Katolickiej w Anglii i Walii. Duszpasterze polonijni oraz zaangażowani świeccy byli głównymi 

źródłami informacji o sytuacji Polaków. Przedstawiciel Instytutu wziął udział w kilku 

spotkaniach środowiskowych udzielając informacji o Instytucie oraz nawiązał kontakty z 

instytucjami polonijnymi w Londynie (Towarzystwem Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, Polskim 

Uniwersytetem na Obczyźnie, Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturowym, Instytutem Polskiej 

Akcji Katolickiej, Redakcją Czynu Katolickiego, Redakcją Gazety Niedzielnej). Spotkania miały 

charakter informacyjny, były także próbą nawiązania konkretnej współpracy instytucjonalnej. 

Foto 45: okładka czasopisma Czyn Katolicki. 

Dział podejmuje szereg działań zmierzających do nawiązania współpracy z organizacjami 

międzynarodowymi. Pracownicy Instytutu biorą udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych: 

sympozjach, konferencjach naukowych oraz innych spotkaniach związanych między innymi z 

dokumentowaniem pontyfikatu Jana Pawła II. Jednym z takich wydarzeń było posiedzenie 

Komitetu Programowego Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie (Kraków, 

16-18 listopada 2006r.).  

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele polskich i polonijnych towarzystw naukowych i 

kulturalnych. Celem posiedzenia było omówienie statusu polskiej kadry naukowej na 

obczyźnie, umocnienie wzajemnych kontaktów pomiędzy towarzystwami polskimi zagranicą, 

wymiana doświadczeń na temat obecnego stanu nauki polskiej oraz wypracowanie form 

współpracy między towarzystwami naukowymi działającymi poza Polską, a polskimi ośrodkami 

naukowymi. 

Uczestnicy konferencji wyrazili chęć częstszego organizowania sympozjów poświęconych 

nauczaniu Jana Pawła II i jego recepcji we współczesnym świecie. Podkreślono potrzebę 

angażowania ludzi nauki, kultury i sztuki wywodzących się z Polski oraz z kręgów polonijnych. 

Instytut wyraził chęć włączenia się w tworzenie międzynarodowej biblioteki wirtualnej dla 

Polonii i pomoc w publikowaniu wybranych dzieł naukowych związanych z upowszechnianiem 

nauczania Jana Pawła II w świecie.  

 

Plan na 2007 r. 

 organizacja i udział w międzynarodowych sympozjach i konferencjach poświęconych 

nauczaniu Jana Pawła II i jego recepcji we współczesnym świecie; 

 włączenie się w proces tworzenia publikacji międzynarodowych, w tym w budowę 

międzynarodowej biblioteki wirtualnej dla Polonii; 

 udział przedstawicieli Instytutu Papieża Jana Pawła II w przedsięwzięciach naukowych 

polonijnych, takich jak forum polonijne, sympozja itp. 
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KSIĘGOWOŚĆ, KADRY, SZKOLENIA 

Dział Księgowości 

Księgowość Instytutu działa w oparciu o Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.). Jej zadaniem jest prowadzenie 

gospodarki finansowej Instytutu zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z zasadą racjonalnego 

wydatkowania środków publicznych.  

W ciągu pierwszych miesięcy działalności pracownicy działu opracowali podstawową 

dokumentację księgową, stworzyli niezbędne akty prawne, w tym w szczególności: regulamin 

organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania oraz instrukcję obiegu dokumentów. 

Podpisano umowę o prowadzenie rachunku z PKO BANK POLSKI S.A. 

W dniu 27 lipca 2006 r. Instytut przedłożył plan jednostkowy dochodów i wydatków 

budżetowych na okres od 16.05.2006 do 31.12.2006 r. 

Wszystkie operacje finansowe Instytutu ewidencjonowane i zabezpieczane są za pomocą 

programu SYMFONIA Premium. 

Podstawą zapisów księgowych jest zakładowy plan kont dostosowany do potrzeb Instytutu 

w oparciu o wymogi ustawy o rachunkowości. 

Do zadań Działu Księgowości włączone zostały sprawy zatrudnienia i płac tj.:  

 prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników; 

 prowadzenie akt osobowych; 

 prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej spraw pracowniczych; 

 realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 organizowanie szkoleń; 

 prowadzenie dokumentacji odnoszącej się do wypadków przy pracy, chorób 

zawodowych; 

 czuwanie nad terminowym przeprowadzaniem badań lekarskich pracowników. 

 

31 grudnia 2006 r. w Instytucie zatrudnionych było 13 pracowników etatowych. 

Delegacje 

W roku 2006 wystawiono 6 delegacji służbowych, w tym: 

 delegacje krajowe – 3 
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 delegacje zagraniczne – 3 

 

Szkolenia pracowników 

W okresie od lipca do grudnia 2006 r. zorganizowano następujące szkolenia dla 

pracowników: 

 4.09.2006 r. zorganizowano całodniowe szkolenie BHP, które odbyło się w Loretto k. 

Wyszkowa. Uczestniczyli w nim wszyscy zatrudnieni w Instytucie pracownicy;  

 09.11.2006 r. przeprowadzono szkolenie administracyjne z zakresu obiegu 

dokumentów w Instytucie. Program wyjazdu obejmował również zwiedzanie, pod opieką 

przewodnika, klasztoru na Jasnej Górze, w tym rzadko udostępnianej starej biblioteki 

umieszczonej w części klauzurowej. Pracownicy Instytutu odwiedzili Dom Pamięci Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego i zwiedzili wystawę poświęconą prymasowi; 

 w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zorganizowano kursy 

nauki języka włoskiego i hiszpańskiego. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Pomieszczenia Instytutu wyposażono w gaśnice przeciwpożarowe, podręczne apteczki, 

wytyczono drogi ewakuacji. 

Sekretariat 

Sekretariat realizował w roku 2006 zadania związane z obsługą i obiegiem korespondencji, 

prowadzeniem rejestru pism, pieczęci, archiwizowaniem dokumentacji oraz obsługą 

interesantów.  

 

DZIAŁ GOSPODARCZO-TECHNICZNO-BUDOWLANY 

Dział Gospodarczo-Techniczno-Budowlany organizuje zaplecze techniczne, lokalowe i 

transportowe niezbędne dla działalności Instytutu. Prowadzi sprawy z zakresu ochrony mienia, 

warunków pracy i obsługi technicznej wystaw. Do priorytetowych zadań działu należy również 

organizowanie i nadzorowanie inwestycji budowlanych w ramach budowy nowej siedziby 

Instytutu i nadzór nad prawidłowym rozdysponowaniem funduszy przeznaczonych na 

działalność inwestycyjną. 

 

Budowa siedziby Instytutu 
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Budowa siedziby Instytutu odbywa się na podstawie umowy zawartej 02.08.2006 r. 

pomiędzy Archidiecezją Warszawską a Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego. Zgodnie z jej postanowieniami Instytutowi Papieża Jana Pawła II przekazano 

obiekt w trakcie budowy znajdujący się na terenie Parafii Świętej Bożej Opatrzności w 

warszawskim Wilanowie przy ul. F. Klimczaka 17/21. Instytut jako użytkownik Domu 

Parafialno-Diecezjalnego został zobowiązany przez Inwestora do kierowania i finansowania 

wszystkich prac wykonywanych w obiekcie. Projekt jest objęty opieką konserwatorską. 

Foto 30: budowa nowej siedziby Instytutu 

Foto 31: budowa nowej siedziby Instytutu 

Foto 32: budowa nowej siedziby Instytutu 

 

Zamówienia Publiczne 

Instytut realizuje swoje zadania z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.). W 2006 roku 

zrealizowano szereg postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem 

były dostawy, usługi i roboty budowlane związane z bieżącą działalnością oraz działalnością 

inwestycyjną prowadzoną na terenie budowy Świątyni Bożej Opatrzności. W ramach zamówień 

publicznych zakupiono pierwszą część księgozbioru bibliotecznego, sprzęt komputerowy, 

przeprowadzono przetargi na zakup samochodu służbowego oraz postępowania związane z 

budową nowej siedziby Instytutu. Informacje dotyczące udzielanych zamówień dostępne są na 

stronach internetowych Instytutu pod adresem: www.ipjp2.pl 

 

PLAN NA 2007 r. 

Do priorytetowych zadań na rok 2007 należy dokończenie budowy nowej siedziby Instytutu i 

jej wyposażenie, systematyczne prowadzenie niezbędnych, wymaganych prawem procedur 

przetargowych oraz stałe doskonalenie zaplecza technicznego i administracyjnego Instytutu. 


