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Szanowni Państwo

Instytut Papieża Jana Pawła II po raz drugi przedstawia
raport ze swojej działalności.

Staliśmy się instytucją kultury rozpoznawaną już przez
wiele środowisk w województwie i całym kraju. Poprzez
Internet nieustannie docieramy do wielu środowisk polonij-
nych. Z wieloma instytucjami naukowymi i edukacyjnymi,
z uniwersytetami i szkołami udało się nam nawiązać owoc-
ną współpracę. Zgodnie z naszym Statutem podjęliśmy
i wprowadzamy w życie wielkie dzieło nauczania
Jana Pawła II.

Mamy świadomość, że w naszym narodzie stale obec-
na jest pamieć o naszymWielkim Rodaku. Nieustanie rów-
nież doświadczamy nadzwyczajnego oddziaływania tej
wielkiej kultury.

On odszedł do Domu Ojca - my zdążamy tą samą dro-
gą, na której Jan Paweł II pozostawił niezatarte ślady. Od-
biły się one w naszych sercach i w naszej świadomości. Ślady
dobrego, mądrego i niezwykle, po ludzku mówiąc, dostęp-
nego papieża Polaka, który kochał Boga, Kościół, Ojczy-
znę i każdego z nas.

Jak każda instytucja, tak i my staramy się doskonalić na-
sze sposoby działania, poprzez dobór odpowiednio przy-

gotowanych i wykształconych pracowników. Korzystamy
z wielu udogodnień jakie proponuje współczesna elektro-
nika i postęp techniczny; w magazynowaniu, przetwarza-
niu i przekazywaniu informacji.

Dziedzictwo kultury jakie pozostawił Papież jest
ogromne. Nieustannie się ono rozwija, kształtuje postawy
ludzkie, wpływa na rozwój życia społecznego, każe zmie-
niać „oblicze ziemi, tej ziemi”.

Instytut Papieża Jana Pawła II zaprasza do współpracy
wszystkich ludzi kultury i nauki, nauczycieli i wychowaw-
ców, rodziców i dzieci. Zapraszamy do wspólnego tworze-
nia kultury życia, miłości, solidarności, wolności i pokoju.

ks. dr Zdzisław Struzik
Dyrektor Instytutu

SŁOWO WSTĘPNE
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Instytut Papieża Jana Pawła II jest samorządową
instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną,
utworzoną na mocy umowy zawartej w dniu 13 mar-
ca 2006 roku pomiędzy Ordynariuszem Archidiecezji
Warszawskiej a Marszałkiem Województwa Mazowiec-
kiego, i wpisaną do rejestru instytucji kultury prowa-
dzonego przez Województwo Mazowieckie.

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 zarówno w kraju jak i zagranicą.

Finansowanie działalności Instytutu dokonuje się
z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Podstawą prawną jego funkcjonowania jest statut, Usta-
wa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i pro-
wadzeniu 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 rozporządze-
nia regulujące funkcjonowanie publicznych instytucji
kultury.

Tymczasowa siedziba Instytutu mieści się na terenie
parafii św. Anny w warszawskimWilanowie. W przyszło-
ści na potrzeby Instytutu zostanie przeznaczony budy-
nek sąsiadujący z Centrum Opatrzności Bożej na Polach
Wilanowskich w Warszawie.

Instytut posiada własną stronę internetową –
www.ipjp2.pl. Jej docelowa struktura i zakres funkcjono-
wania umożliwi m.in. pełny dostęp do gromadzonych
zbiorów.

O INSTYTUCIE

Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie
ul. Kolegiacka 1a, 02-946 Warszawa, telefon (022) 885 85 02, fax (022) 885 65 82

www.ipjp2.pl e-mail: instytut@ipjp2.pl

Dział e-mail Numer wewnętrzny

Dział Muzealny i Wystaw d.muzealny.wystaw@ipjp2.pl w. 126
Biblioteka d.biblioteka@ipjp2.pl w. 125
Dział Naukowo-Badawczy d.naukowo.badawczy@ipjp2.pl w. 101
Dział Wydawniczy d.wydawniczy@ipjp2.pl w. 123
Dział Dokumentacji Archiwalnej, Fotograficznej i Filmowej d.dokumentacji.archiwalnej@ipjp2.pl w. 126
Dział Finansowo-Księgowy d.ksiegowosc@ipjp2.pl w. 120, 128
Dział Gospodarczo-Techniczno-Budowlany d.gospodarczo.techniczny@ipjp2.pl w. 124
Dział Promocji d.promocji@ipjp2.pl w. 122
Dział Współpracy z zagranicą d.wspolpracy.zagranicznej@ipjp2.pl w. 102
Dział Oświatowy d.oswiatowy@ipjp2.pl w. 121
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Przedmiot i zakres działalności Instytutu Papieża
Jana Pawła II w Warszawie zostały określone w jego
Statucie. Zgodnie z jego postanowieniami Instytut zaj-
muje się gromadzeniem wszelkich pamiątek związa-
nych z Osobą Jana Pawła II, takich jak publikacje
książkowe, albumy, medale okolicznościowe itd. Zgro-
madzone materiały są następnie katalogowane, a w dal-
szej kolejności poddawane naukowemu opracowaniu,
w taki sposób, aby mogły być udostępniane zaintere-
sowanym osobom z zewnątrz.

Wszystkie zbiory przechowywane są w warunkach
zapewniających im bezpieczeństwo oraz gwarantują-
cych ich dostępność dla celów naukowych.

Instytut zajmuje się również urządzaniem wystaw,
udostępnianiem zbiorów dla celów edukacyjnych, za-
pewnianiem właściwych warunków zwiedzania oraz
korzystania z eksponowanych materiałów. Organizuje

różnego rodzaju badania naukowe, mające na celu
przyczynienie się do rozwoju nauki polskiej. Ważnym
zadaniem jest prowadzenie działalności edukacyjnej i
oświatowej poprzez m.in. popularyzowanie wiedzy o
Osobie Jana Pawła II, zwłaszcza w środowisku
młodzieży.

Instytut prowadzi również studium recepcji nauki
Jana Pawła II w Polsce oraz zagranicą, ze szczególnym
uwzględnieniem Polonii. Prowadzi działalność wydaw-
niczą, popularyzującą nauczanie Ojca Świętego, publi-
kuje wyniki badań prowadzonych przez Instytut, a
także prezentuje opracowania, analizy i studia nad pon-
tyfikatem Jana Pawła II.

CELE I ZADANIA INSTYTUTU

Tymczasowa siedziba
Instytutu Papieża Ja-
na Pawła II w budyn-

ku przy kościele
św. Anny w warszaw-

skimWilanowie
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RADA PROGRAMOWA

ks. prałat Tadeusz Sowa – wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie
ks. dr Sławomir Nowakowski – notariusz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
Waldemar Kuliński – dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Tomasz Siemoniak – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

DYREKCJA INSTYTUTU
ks. dr Zdzisław Struzik – dyrektor Instytutu
ks. Aleksander Seniuk – zastępca dyrektora ds. naukowo-nadawczych

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Dział Wydawniczy

Dział Naukowo-
Badawczy

Dział Promocji

Dział Oświatowy

Biblioteka

Dział Dokumentacji
Archiwalnej

i Fotograficzno-Filmowej

Radca Prawny

Dział Finansowo-
Księgowy

Dział Gospodarczo-
Techniczno-Budowlany

Dział Współpracy
z Zagranicą

Dział Muzealny
i Wystaw

Specjalista ds. Zamówień
PublicznychSekretariat

I Zastępca Dyrektora
ds. Naukowo-Badawczych

II Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Finansowych

DYREKTOR

RADA PROGRAMOWA
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W roku 2007 Dział Wydawniczy Instytutu zrealizo-
wał następujące projekty i prace wydawnicze zwią-
zane z realizacją statutowych zadań Instytutu:

1. KS. DR ZDZISŁAW STRUZIK, PROGRAM WYCHOWAW-
CZY OPARTY NA WARTOŚCIACH, CZĘŚĆ I-III, WARSZA-
WA - WILANÓW 2007.

Książka adresowana jest do licealistów, ich rodziców,
a także do pedagogów szkół średnich. Celem publika-
cji jest zaproponowanie metod kształcenia i wycho-
wania młodzieży w oparciu o wartości płynące
z nauczania Jana Pawła II. Program ma wskazać mło-
demu człowiekowi właściwy sens życia ludzkiego,
a także nauczyć postępować zgodnie z normami przy-
jętymi w kręgu kultury chrześcijańskiej i europejskiej.
Część pierwsza, przeznaczona dla uczniów klas
pierwszych, prezentuje relację „ja – społeczność” i ma
za zadanie pomóc w kształtowaniu postawy życzliwo-
ści wobec innych. Część druga opiera się na relacji „ja
–ty”. Celem jej jest ukazywanie moralnie dobrych po-
staw względem drugiego człowieka. Część trzecia
opisuje relację „ja – ja”, dotyczącą poprawnego roz-
poznawania swojej wartości, samodoskonalenia się
i budowania osobowości.

2. NARZECZEŃSTWO JAKO PRZYGOTOWANIE DO MAŁ-
ŻEŃSTWA, RED. KS. DR ZDZISŁAW STRUZIK, WARSZAWA
- WILANÓW 2007.

Publikacja jest skierowana do narzeczonych. Zawie-
ra teksty, m.in. fragmenty dokumentów Kościoła,
pomocne w prowadzeniu spotkań. Uwzględnia róż-
ne etapy przygotowania do życia małżeńskiego, sta-
ra się przybliżyć zagadnienie miłości, roli rodziny
oraz poszanowania życia ludzkiego.

3. BARDOWIE JANA PAWŁA WIELKIEGO. MŁODZI POECI
O PONTYFIKACIE JANA PAWŁA II, WARSZAWA 2007.

Książka jest zbiorem prac nadesłanych przez mło-
dzież szkół gimnazjalnych imienia Jana Pawła II, któ-
ra wzięła udział w zorganizowanym przez Instytut
konkursie. Jego celem było napisanie ballady dotyczą-
cej życia i działalności papieża Polaka.

4. „Z WIARĄ WIAR”. RODACY WOBEC ŚMIERCI JANA
PAWŁA II. MODLITWY, WIERSZE, DIARIUSZE, MEDYTA-
CJE, WARSZAWA - WILANÓW 2007.

Publikacja jest zbiorem wybranych prac nadesłanych
na apel Instytutu z 2 kwietnia 2005 r. Książka jest
świadectwem pamięci o Ojcu Świętym. Zgromadzo-
no w niej utwory literackie powstałe pod wpływem
przeżyć duchowych związanych ze śmiercią Jana
Pawła II. W odpowiedzi na apel napłynęło kilkaset
prac. Wybrane utwory zostały poddane opracowaniu
redakcyjnemu. W dniu 3 listopada Instytut zorgani-
zował promocję książki, która odbyła się w Sali Bia-
łej Pałacu Wilanowskiego wWarszawie. Uroczystości
przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Nycz
Metropolita Warszawski. Wybrane utwory recytowa-
li: Anna Seniuk i Krzysztof Banaszyk.

5. JAN PAWEŁ II, STRAŻNICY PORANKA. ĆWICZENIA
DUCHOWE DLA MŁODYCH Z JANEM PAWŁEM II WE-
DŁUG ANTONIO IZQUIERDO, RED. S. KAWECKI, WAR-
SZAWA - WILANÓW 2007.

Książka zawiera wybór tekstów z homilii oraz doku-
mentów papieskich, w których Jan Paweł II zwracał się
domłodzieży. Książka jest tłumaczeniemwydania wło-
skiego autorstwa księdza Antonio Izquierdo.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

1. ProgramWycho-
wawczy Szkolny dla

szkół średnich, cz. 1-3.

2. Antologia prac kon-
kursowych poświęco-

nych Janowi
Pawłowi II.

3. Antologia utworów
poetyckich związa-
nych z przeżyciami

2 kwietnia 2005 roku.
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6. KS. DR WOJCIECH KLUJ, TEOLOGIA MISYJNA JANA
PAWŁA II, WARSZAWA - WILANÓW 2007.

Książka jest analizą teologii misyjnej Jana Pawła II za-
wartej wm.in. encyklikach, adhortacjach, listach paster-
skich. Autor sięga do fundamentalnych zagadnień religii
chrześcijańskiej oraz podkreśla związek wypowiedzi pa-
pieskich z nowo powstającymi problemami. Istotną czę-
ścią książki są rozbudowane przypisy, aneksy, a także
bogata bibliografia pomagające czytelnikowi podjąć sa-
modzielną refleksję nad poruszanymi tematami.

7. KS. PROF. IRENEUSZ MROCZKOWSKI, OSOBA
I CIELESNOŚĆ. MORALNE ASPEKTY TEOLOGII CIA-
ŁA, WARSZAWA – WILANÓW 2007.

Przygotowano do druku drugie, uzupełnione wydanie
książki poruszającej problematykę cielesności czło-
wieka m.in. w kontekście nauczania papieskiego. Pu-
blikacja została wzbogacona o wprowadzenie autora,
indeks oraz streszczenie w języku angielskim.

8. STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI, DZIEŁA ZEBRANE,
T. VI, WARSZAWA 2007.

Projekt wydawniczy realizowany we współpracy z In-
stytutem Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Celem publikacji jest dokumentowanie nauczania i du-
chowości człowieka, który w znaczący sposób ukształ-
tował postawę duchową i osobowość Karola Wojtyły,
przyszłego papieża. Tom VI obejmuje przemówienia,
wypowiedzi oraz publikacje Prymasa z 1960 r.

9.ANNAZYSKOWSKA,POLSKI SAMOCHÓDDLAJANAPAWŁAII

Dział Wydawniczy opracował materiały redakcyjne do
drugiego wydania książki Anny Zyskowskiej. Publika-
cja dokumentuje powstanie i losy samochodu papie-
skiego, którym Ojciec Święty poruszał się po Polsce
podczas pierwszej pielgrzymki doOjczyzny w 1979 ro-
ku. Prace redakcyjne podejmowane są we współpracy

z Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Sta-
rachowicach, w którym prowadzone są prace nad re-
konstrukcją samochodu papieskiego. Celemwspólnych
działań jest połączenie publikacji książki z prezentacją
samochodu oraz ich dalsza promocja. Przewidywany
termin zakończenia prac - lato 2008 r.

10. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA PUBLIKACJI POL-
SKICH NA TEMAT NAUCZANIA SPOŁECZNEGO JANA PAW-
ŁA II W LATACH 1978–2006, OPRAC. I RED. DR M.
MIKOŁAJCZYK

Dział Wydawniczy Instytutu przygotowuje obszerne
opracowanie bibliograficzne dotyczące publikacji
związanych z nauczaniem społecznym papieża Jana
Pawła II. Książka opracowywana jest przez pracow-
nika naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Ukaże się w trzech tomach obejmują-
cych kolejno lata: 1978-1988, 1989-1998, 1999-2005.
Przewidywany termin publikacji - maj 2008 r.

11. PUBLIKACJA DOKUMENTUJĄCA PIĘĆ PIELGRZYMEK
JANA PAWŁA II DO MEKSYKU

W czerwcu 2007 roku pracownicy Instytutu odbyli
podróż do Meksyku. Jej celem było zebranie materia-
łu dokumentalnego dotyczącego pięciu kolejnych
pielgrzymek Ojca Świętego do tego kraju. Zebrany
materiał zostanie opracowany i wykorzystany przy
publikacji ksiażki poświęconej podróżom apostolskim
Jana Pawła II do Ameryki Łacińskiej.

12. BROSZURY, ULOTKI ORAZ PLAKATY ZWIĄZANE Z OR-
GANIZOWANYMI PRZEZ INSTYTUT UROCZYSTOŚCIAMI

Dział wydawniczy opracowuje i produkuje szeroką
gamę materiałów promocyjnych i informacyjnych
związanych z działalnością Instytutu. Jest organizato-
rem lub współorganizatorem wielu uroczystości zwią-
zanych z rocznicami „papieskimi”. Współpracuje
z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wspólnych
działań kulturalnych.

1. Ćwiczenia duchowe
dla młodych wg tek-
stów i homilii Jana
Pawła II.

2. Kolejny tom Dzieł
Zebranych Prymasa
Tysiąclecia, wydany
w spólnie z Instytutem
Prymasowskim.

3. Antologia materia-
łów pomocnych przy
prowadzeniu duszpa-
sterstwa narzeczonych.



ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007

Działalność oświatowa 9

Dział Oświatowy zrealizował w roku 2007 następujące
projekty:

W Y S T A W Y

JAN PAWEŁ II W FOTOGRAFII WOJCIECHA MILEWSKIEGO
Od kwietnia do czerwca 2007 r. w Świątyni Świętej Bo-
żej Opatrzności można było oglądać wystawę fotografii
z wizyt apostolskich Jana Pawła II w Polsce. Autor prac,
Wojciech Milewski, fotografią artystyczną zajmuje się
od 1957 roku, brał udział w ponad 400 wystawach
w kraju i zagranicą. Został uhonorowany wieloma na-
grodami.

FOTOGRAFICZNE PORTRETY KS. JANA TWARDOWSKIEGO
Ekspozycja Małgorzaty Domańskiej prezentująca foto-
grafie ks. Twardowskiego wykonane na pół roku
przed śmiercią w jego mieszkaniu na Krakowskim
Przedmieściu. Inauguracja wystawy miała miejsce w ra-
mach II edycji Spotkań z Przyjacielem Biedronek.

MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ – JAN PAWEŁ II POD SKRZY-
DŁAMI LOT-U

Od lipca do października w Świątyni Świętej Bożej
Opatrzności można było oglądać wystawę prezentującą
fotogramy Andrzeja Pawliszewskiego, dokumentujące
spotkanie Ojca Świętego w Polskich Liniach Lotniczych
LOT, 13 czerwca 1999. Chciałem, aby wszyscy mogli dowie-
dzieć się, jak bardzo wzruszające było dla nas to spotkanie. Go-
ściliśmy Papieża w hangarze, mieliśmy Go tylko dla siebie – mówi
autor zdjęć, Andrzej Pawliszewski. Ekspozycja obejmo-
wała także fotografie z pożegnania Papieża przed odlo-
tem do Rzymu na lotnisku w Krakowie oraz zdjęcia
wykonane podczas rejsu specjalnego do Rzymu.

BARDOWIE JANA PAWŁA WIELKIEGO
Z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II Instytut przygo-
tował konkurs poetycki dla uczniów gimnazjów i liceów
jego imienia. Zadaniem uczestników było napisanie bal-
lady opowiadającej historię pontyfikatu Jana Pawła II.
Poza nagrodami specjalnymi dla laureatów, uczestnicy

otrzymali specjalnie wydaną antologię pokonkursową
Bardowie Jana Pawła Wielkiego – Młodzi Poeci o pontyfikacie
Jana Pawła II.

JANA PAWŁA II POWROTY DO OJCZYZNY
Inauguracja wystawy nastąpiła w ramach obchodów Dni
Papieskich. Ekspozycja prezentuje fotografie pięciu wy-
bitnych fotoreporterów, którzy dokumentowali spotka-
nia Ojca Świętego z rodakami podczas jego kolejnych
pielgrzymek do Ojczyzny, a są to: Andrzej Pawliszew-
ski, Ryszard Rzepecki, Wojciech Kryński, Janusz Rosi-
koń i Jan Morek.

28. ROCZNICA SAKRY BISKUPIEJ JEGO EMINENCJI JÓZEFA
KARDYNAŁA GLEMPA PRYMASA POLSKI

Wystawa zdjęć Ryszarda Rzepeckiego dokumentująca
uroczystości nadania sakry biskupiej Jego Eminencji Jó-
zefowi Kardynałowi Glempowi Prymasowi Polski.

K O N K U R S Y

FINAŁ KONKURSU DZISIAJ W BETLEJEM
Rozdanie nagród laureatom konkursu fotograficznego
w mazowieckich szkołach im. Jana Pawła II.

FINAŁ VI EDYCJI KONKURSUMÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI
2 czerwca 2007 odbył się uroczysty finał VI edycji Konkur-
su Mój szkolny kolega z Misji. Uczestnicy prezentowali w 10
minutowych wystąpieniach swój konkursowy dorobek mi-
syjny.Następnie została odprawiona uroczysta Eucharystia,
której przewodniczył abpKazimierzNycz. PoMszy św. roz-
poczęła sięGala Finałowa, podczas której nastąpiła prezen-
tacja Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci
Małej Ani z Zielonki oraz zostały wręczone nagrody
uczniom konkursu misyjnego.

MAZOWIECKI KONKURS PAPIESKI
Pragnąc zainteresować młodych ludzi systematycznym
poznawaniem dziedzictwa Jana Pawła II oraz zachęcić
ich do brania odpowiedzialności za własną młodość,
w oparciu o nauczanie Ojca Świętego, Instytut, na zlece-

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

1. Uczestnicy kon-
kursu “Bardowie Ja-
na Pawła Wielkiego”
z gimnazjum w So-

chaczewie.

2. Finał konkursu
“Mój szkolny kolega

z misji”.

3. Fotografia z wy-
stawy “Między Zie-
mią a Niebem - Jan
paweł II pod skrzy-

dłami LOT-u”.
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nie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, podjął inicjatywę
zorganizowania Mazowieckiego Konkursu Papieskiego.
Dla laureatów i finalistów Konkursu, oprócz nagród,
przewidziane są specjalne uprawnienia przyznawane
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W Y D A R Z E N I A

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW I MULTIMEDIÓW
KATOLICKICH – NIEPOKALANÓW 2007

W dniach 23-27 maja 2007 w Niepokalanowie odbył
się XXII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów
i Multimediów. Instytut ufundował jedną z nagród spe-
cjalnych. Została ona przyznana pani Wandzie Różyc-
kiej-Zborowskiej, autorce filmu Liczę na was. Jest to
dokument, prezentujący kontynuację myśli Jana Paw-
ła II w nauczaniu Benedykta XVI. Film ten zdobył tak-
że uznanie jury konkursowego, otrzymując pierwszą
nagrodę w kategorii „film dokumentalny”.

KSIĄDZ TWARDOWSKI DZIECIOM – DZIECI KSIĘDZU
TWARDOWSKIEMU

W rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego przypada-
jącą w Dzień Dziecka Instytut Papieża Jana Pawła II zor-
ganizował spektakl, w czasie którego dzieci
z warszawskich szkół zapoznawały się z twórczością ks.
Jana Twardowskiego. Oprawę muzyczną przedstawienia
stanowiły występy dzieci z warszawskich szkół muzycz-
nych. Przed spektaklem uczestnicy spotkania otrzymali
tekturowe kafle, które mogli ozdobić rysunkiem lub na-
pisać kilka słów dedykowanych ks. Twardowskiemu.
Z kafli powstaną wirtualne piece ks. Twardowskiego,
które będzie można oglądać w Internecie. Na koniec
dzieci miały możliwość złożenia kwiatów na grobie księ-
dza-poety w dolnym kościele Świątyni Świętej Bożej
Opatrzności.

II EDYCJA SPOTKAŃ Z PRZYJACIELEM BIEDRONEK
Wiosną 2007, w Świątyni Świętej Bożej
Opatrzności, odbył się II cykl spotkań z poezją
ks. Twardowskiego, organizowany we współpracy z Cen-
trum Kultury Wilanów. Wiersze księdza Jana recytowali:
K. Kolberger, Grupa „Krakowskie Przedmieście”, J. Gra-
łek, H. Talar, J. Zelnik, K. Majchrzak. Spotkaniom towa-
rzyszyła wystawa fotogramów M. Domańskiej
prezentująca portrety księdza Twardowskiego.

PIEŚŃ O BOGU UKRYTYM
Jednym z wydarzeń, które towarzyszyło obchodom Dni
Papieskich, był koncert pt. Pieśń o Bogu ukrytym, który od-
był się 28 października 2007 wKolegiacie Św. Anny wWi-
lanowie. Koncert prezentował młodzieńczą poezję
Karola Wojtyły śpiewaną przez Marcina Stycznia – arty-
stę i kompozytora. Impreza wzbogacona została
o komentarze doktora teologii Grzegorza Łęcickiego.

JAN PAWEŁ II – NAUKA Z MOCĄ
W ramach Dni Papieskich Instytut wspólnie z Katolickim
Stowarzyszeniem Filmowym zorganizował w dniach 20-21
października 2007 r., w Centrum Kultury „Dobre Miej-
sce” na Bielanach, przegląd filmowy
pt. Jan Paweł – Nauka z mocą. W programie znalazły się pro-
jekcje filmów z dorobku Międzynarodowego Katolickiego
Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie, kon-
cert zespołu Trebunie–Tutki, wykład Zbigniewa Branacha
– pisarza specjalizującego się w literaturze faktu, nt. niezna-
nych faktów związanych z zamachem na Papieża oraz wy-
stawa pamiątek po Ojcu Świętym.

VII MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY RAJD KATYŃSKI
Instytut był współorganizatorem VII Międzynarodowe-
go Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, którego celem
jest złożenie hołdu ofiarom zbrodni i dotarcie
do miejsc męczeństwa Polaków. Trasa wyprawy wiodła
przez tereny Ukrainy, Rosji i Białorusi. W miejscach pa-
mięci uczestnicy rajdu złożyli wieńce i zapalili znicze.
Motocykliści spotkali się z zamieszkałymi za wschodnią
granicą Polakami, którym przekazali upominki, m.in.
polskie książki i przybory szkolne.

PROMOCJA ANTOLOGII Z WIARĄ WIAR. POLACY WOBEC
ŚMIERCI JANA PAWŁA II

W kwietniu 2007 roku Instytut Papieża Jana Pawła II wy-
stosował apel, którego intencją było pragnienie upamięt-
nienia przeżyć, które towarzyszyły Polakomwdniu śmierci
Ojca Świętego. W dniu 3 listopada 2007 w Pałacu wWila-
nowie odbyła się uroczysta promocja antologii, na którą
złożyły się nadesłane utwory. W uroczystości wziął udział
Arcybiskup Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski
orazKardynał Józef Glemp – Prymas Polski. Oprawęmu-
zycznąwydarzenia zapewniła Fundacja Cultura Animi.Wy-
stąpili: M. Lange-Banaś (flet) i R. Orłowska (fortepian).
Wybrane utwory pochodzące z antologii recytowali: A. Se-
niuk i K. Banaszyk.

1. Dzień Dziecka
z ks. Janem
Twardowskim
w Instytucie.

2. Koncert zespołu
“Trebunie Tutki”
w ramach Dni
Papieskich.

3. Instytut
ufundował jedną
z nagród specjalnych
„Międzynarodowego
Katolickiego
Festiwalu Filmów
i Multimediów”.
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Zadania realizowanew roku 2007 przezDziałNaukowo-
-Badawczy dotyczyły głównie opracowania naukowego
wydawnictw Instytutu oraz uczestnictwa pracowników
w spotkaniach naukowych związanych z nauczaniem Ja-
na Pawła II.

1. OPRACOWANIE KOLEJNYCH CZĘŚCI PROGRAMUWYCHO-
WAWCZEGO SZKOLNEGO

Prace nad Programem obejmowały m.in.: przygoto-
wanie moralno-etycznej oraz teologicznej treści Pro-
gramu Wychowawczego Szkolnego, wybór cytatów
do poszczególnych wartości Programu z Pisma Świę-
tego, dokumentów Soboru Watykańskiego II, Kate-
chizmu Kościoła Katolickiego, nauczania
społecznego Kościoła, nauczania Jana Pawła II, a tak-
że wybranych pozycji działu teologii, psychologii i pe-
dagogiki. Ponadto opracowano szczegółową
bibliografię. Pracownicy Działu współpracowali
z Działem Wydawniczym na etapie prac redakcyjnych
i korektorskich.

2. KONSULTACJE Z ZAKRESU DZIEDZIN WIEDZY TWORZĄ-
CYCH PODSTAWĘ MERYTORYCZNĄ DLA PROGRAMU WY-
CHOWAWCZEGO SZKOLNEGO

3. IV ŚWIATOWY KONGRES RODZIN „RODZINA WIOSNĄ
DLA EUROPY I ŚWIATA”, W WARSZAWIE W DNIACH, 11-
13. 05.2007

4. KONFERENCJA NAUKOWA: „NAUCZANIE JANA PAW-
ŁA II A WSPÓŁCZESNA AKSJOLOGIA PEDAGOGICZNA” ORGA-
NIZOWANEJ PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ IM.
BOGDANA JAŃSKIEGO, WARSZAWA, 9.06.2007

5. OPRACOWANIE PUBLIKACJI POŚWIĘCONEJ HISTORII
I ZNACZENIU ŚWIĄTYNI ŚWIĘTEJ BOŻEJ OPATRZNOŚCI
W WARSZAWIE

Pracownicy Działu podjęli prace nad zebraniem i opra-
cowaniem bibliografii tematycznej dotyczącej Świątyni
Opatrzności Bożej. Przedmiotem prac była również
analiza pojęcia „opatrzność”.

6. BADANIA ANKIETOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI
PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOLNEGO

W przygotowaniu są założenia badań ankietowych
wśród nauczycieli i pedagogów, których celem jest okre-
ślenie warunków realizacji Programu w szkołach.

7. PRZYGOTOWANIE WYDANIA ANTROPOLOGII FILOZO-
FICZNEJ JAKO PODSTAWY DLA PROGRAMU WYCHOWAW-
CZEGO SZKOLNEGO.

Przygotowywana publikacja wyjaśnia wybór i znacze-
nie wartości prezentowanych w Programie Wychowaw-
czym Szkolnym. Papieska pedagogika wiary ujmuje
wychowanie w jego relacji do świata zewnętrznego,
do drugiego człowieka oraz do samego siebie. Istotne
kierunki tego wychowania ujmowane są przez pryzmat
celów i zadań do jakich każda z relacji powinna dążyć.
W obrębie tego samego wychowania inne więc będą za-
dania możliwe do wykonania przez samego ucznia, in-
ne przez rodzinę i szkołę.

8. SŁOWNIK WARTOŚCI JANA PAWŁA II
Rozpoczęto prace nad opracowaniem słownika warto-
ści Jana Pawła II na użytek poprawnego rozumienia
Programu Wychowawczego Szkolnego (cywilizacja mi-
łości, dar z siebie, komunia, wspólnota osób, godność
osoby, cywilizacja śmierci, konsumpcjonizm, utylita-
ryzm, kult ciała itd)

9. „JAN PAWEŁ II WOBEC ZNIEWOLENIA CZŁOWIEKA”
Dział Naukowy przygotował we współpracy z Domem
Spotkań z Historią cykl imprez, ukazujących twórczość
Karola Wojtyły oraz nauczanie Jana Pawła II w aspekcie
walki przeciwko współczesnym formom zniewolenia
człowieka: totalitaryzmu, nazizmu, komunizmu, a także
wyzyskowi ekonomicznemu i przejawom cywilizacji
śmierci w państwach o ustroju demokratycznym. Plano-
wany termin pierwszego spotkania - styczeń 2008

10. ZBIERANIE PRZEZ PRACOWNIKÓW DZIAŁU DOŚWIAD-
CZEŃ ZAWODOWYCH, KTÓRE NASTĘPNIE WYKORZYSTYWA-
NE SĄ W PRACACH POWIERZANYCH IM W INSTYTUCIE.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
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Dział Promocji realizował w roku 2007 zadania, których
celem była promocja działalności i osiągnięć Instytutu
oraz organizacja wydarzeń i uroczystości związanych
z życiem i nauczaniem Jana Pawła II.

1. ANIOŁ PAŃSKI W DRUGĄ ROCZNICĘ ŚMIERC OJCA
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Drugą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Paw-
ła II Instytut Papieża Jana Pawła II uczcił uroczystą
modlitwą Anioł Pański, która odbyła się w Świątyni
Świętej Bożej Opatrzności na Polach Wilanowskich
w Warszawie. Po części oficjalnej, w tymczasowej sie-
dzibie Instytutu, w Domu Kolegiackim parafii św. An-
ny w Wilanowie, miało miejsce spotkanie dla gości
specjalnych.

2. SYMPOZJUM PRAWDA O BOŻEJ OPATRZNOŚCI ROZUMIA-
NA DZISIAJ

Instytut brał udział w organizacji uroczystości patronac-
kiej Świątyni Świętej Bożej Opatrzności 2 maja 2007 r.
Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną przez
Jego Eminencję Józefa Kardynała Glempa Prymasa Pol-
ski. Kazanie o Prawdzie o Opatrzności w ważniejszych miej-
scach Biblii wygłosił ks. prof. Krzysztof Bardski. Po Mszy
Świętej, w tymczasowej siedzibie Instytutu, odbyło się
sympozjum Prawda o Bożej Opatrzności rozumiana dzisiaj.
Prelekcje wygłosili: ks. dr Zdzisław Struzik, ks. prof.
Piotr Mazurkiewicz oraz Jego Eminencja Józef Glemp
Prymas Polski.

3. OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO
Z okazji Dni Papieskich Instytut Papieża Jana Paw-
ła II wspólnie z Fundacją Cultura Animi zorganizował
koncert Piękno, które zbawia. W programie wykorzysta-
no fragmenty tekstów Jana Pawła II oraz utwory Fryde-
ryka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego.
W koncercie wzięli udział: Radosław Sobczak – forte-
pian, Stanisław Dziąg – skrzypce, Wojciech Sławiński –
wiolonczela. Koncert poprowadził Krzysztof Płotczyk.

4. SPRZEDAŻ PUBLIKACJI
Zgodnie z §14 Statutu Instytutu Papieża Jana Pawła II,
który mówi: „Instytut prowadzi, jako dodatkową, dzia-
łalność gospodarczą w szczególności w zakresie sprze-
daży pamiątek i wydawnictw”, Dział Promocji
prowadzi sprzedaż wydawanych przez Instytut pozycji
książkowych.

Obecnie można zamówić m. in.:
• Ks. dr Zdzisław Struzik, Program wychowawczy oparty
na wartościach, części I – II,
• Jan Paweł II, Strażnicy Poranka. Ćwiczenia duchowe dla
młodych z Janem Pawłem II według Antonio Izquierdo
• Pod skrzydłami Bożej Opatrzności, publikacja, która przed-
stawia i wyjaśnia zagadnienie Bożej Opatrzności.
• Z Wiarą Wiar, antologia utworów poetyckich związa-
nych ze śmiercią Ojca Świętego.
• Stefan Kardynał Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 5 i 6.
Zamówienia można składać telefonicznie lub na stronie
internetowej Instytutu (zakładka „Sklep On-Line”).

5. WSPÓŁPRACA Z DEPARTAMENTEM KULTURY, PROMO-
CJI I TURYSTYKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJE-
WÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Współpraca obejmowała m.in. przygotowania do prezen-
tacji Samorządu Województwa Mazowieckiego na tego-
rocznych targach krajowych: XII Targach Turystyki
i Wypoczynku LATO 2007 w Warszawie w dniach 20-22
kwietnia, XV Targach TT Warsaw w dniach 20-22 wrze-
śnia oraz TOUR SALON 2007. Hasłem przewodnim wy-
stąpienia na targach była turystyka kulturowa naMazowszu,
prezentowana w oparciu o Instytucje kultury, dla których
organizatorem jest SamorządWojewództwaMazowieckie-
go. Dział Promocji wspólnie z Departamentem Kultury,
Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego, opracował ulotkę promocyjną
oraz katalog instytucji kultury, które zostały wydane przez
samorząd Województwa Mazowieckiego.

PROMOCJA

1. Koncert z okazji
Dnia Papieskiego -
Radosław Sobczak
Polonez As-dur.

2. Promocja
książki Z Wiarą
Wiar.

3. Anioł Pański
z udziałem Pryma-
sa Polski w drugą
rocznicę śmierci
Jana Pawła II
(dolny kościół
Świątyni Świętej
Bożej Opatrzności).
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Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój
zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata
i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, so-
lidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.

Jan Paweł II, 11 czerwca 1999 r.
Przemówienie wygłoszone podczas poświęcenia Biblioteki UW

Biblioteka gromadzi nauczanie Jana Pawła II z czasów
pontyfikatu, dorobek naukowy papieża sprzed ro-
ku 1978, a także materiały prywatne z czasu, gdy Woj-
tyła był biskupem krakowskim.

1. GROMADZENIE KSIĘGOZBIORU
Gromadzenie księgozbioru rozpoczęto od pozyskiwania
najważniejszych pozycji autorstwa Ojca Świętego. Są
wśród nich: encykliki, przemówienia, adhortacje, orędzia
oraz homilie. Zakupiono podstawowe pozycje do księgo-
zbioru podręcznego (słowniki, leksykony).

Ponadto nawiązano współpracę z wydawnictwem tygo-
dnika „Niedziela”, w wyniku której zakupiono książki
wchodzące w skład serii „Biblioteka Niedzieli”.

Biblioteka zgromadziła także: książki, albumy (w dużej
części są to pozycje przekazane przez darczyńców), czaso-
pisma, dokumenty życia społecznego, materiały archiwal-
ne (np. fotografie, dokumenty) oraz zbiory multimedialne.

Do księgozbioru wprowadzono kilkanaście pozycji książ-
kowych, zakupionych podczas delegacji przedstawicieli In-
stytutu do Meksyku, dotyczących jego historii i sztuki.

2. ZAKUPY KSIĄŻEK
W roku 2007 zostały przygotowane dwa przetargi.
W pierwszym z nich, na przygotowany opis przedmio-
tu zamówienia, złożyło się 819 zadań. Ich realizacja
trwała do czerwca. Obecnie trwają prace nad kolejnym
przetargiem. Przedmiotem jego realizacji jest po-
nad 1200 pozycji książkowych. Część książek kupowana
jest w hurtowniach lub bezpośrednio u wydawców.

BIBLIOTEKA

3. DARCZYŃCY
Istotnym źródłem wpływów książek są darczyńcy insty-
tucjonalni oraz indywidualni. W roku 2007 Biblioteka
Instytutu otrzymała w darze 116 pozycji z Biblioteki Oj-
ców Paulinów na Jasnej Górze.

Biblioteka otrzymała również, dzięki Pani Marzenie Zie-
lonce, 450 książek z Rzymu, podarowanych nam przez
Polską Akademię Nauk, Papieski Instytut Studiów Ko-
ścielnych oraz Papieski Uniwersytet Gregoriański. Pani
Ewa Prządka przysłała nam 3 tomy swojej książki „Świa-
dectwa” (Testimonianze).

W darze od Księdza Prałata Bogusława Bijaka
Biblioteka otrzymała 450 pozycji książkowych, a także
liczne czasopisma oraz dokumenty życia społecznego
i druki ulotne. Także zbiór czasopism wzbogacił się
o szereg darów od osób prywatnych i instytucji kultury.

4. ZBIORY W LICZBACH
Od początku roku udało się zebrać 3115 woluminów
pozycji zwartych oraz 2144 woluminów wydawnictw cią-
głych. Obecnie cały księgozbiór liczy 6080 książek.
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5. CZASOPISMA
W roku 2007 Biblioteka Instytutu prenumerowała 59
tytułów czasopism prasy bieżącej. Były to m. in.:

Akta Konferencji Episkopatu Polski,
Bibliotekarz,
Ethos,
Fronda,
Gazeta Wyborcza,
Gość Niedzielny,
Kwartalnik Filozoficzny,
L’Osservatore Romano,
Nasz Dziennik,
Newsweek (ang.),
Newsweek (pol.),
Niedziela,
Pamiętnik Literacki,
Pastores,
PC Word Komputer,
Pedagogia Christiana,
Prawo Kanoniczne,
Rzeczpospolita,
Niedziela.

W 2007 r. nabyto zdigitalizowane archiwum czasopisma
L’Osservatore Romano, liczące ponad 150 płyt CD. Za-
wiera ono wszystkie numery pisma wydane
od 1861 do 2006 w języku włoskim oraz pojawiające się
na przestrzeni lat kolejne edycje językowe. Wersja polska
uwzględniona jest od roku 1999.

6. INNE DZIAŁANIA
Do zbiorów Biblioteki trafiają również materiały nie
będące pozycjami książkowymi np.: okolicznościowe
plakaty, zaproszenia i inne dokumenty życia społeczne-
go związane z działalnością kulturalną. Trafiają one
do specjalnych segregatorów tematycznych.

Obecnie prowadzone są segregatory o następującej te-
matyce:

Artystyczne/Kartki/Inne druki ulotne,
Dni Papieskie,
Materiały kanadyjskie – Polonia,
Misje,
Parafia Opatrzności Bożej,
Plakaty/Broszury/Foldery/Zaproszenia,
Polonia – Ameryka Łacińska,

Polonia – Ameryka Północna,
Polonia – Europa,
Rzym,
Sanktuaria Maryjne.

Prowadzone są również teczki z wycinkami prasowymi
oraz informacjami z Internetu o następującej tematyce:

Instytut Papieża Jana Pawła II,
Sanktuaria Maryjne,
Świątynia Świętej Bożej Opatrzności.

Ponadto, zbierane są różnorodne materiały dotyczące
działalności parafii św. Anny w Wilanowie.

W związku z pojawieniem się materiałów prasowych ze-
branych przez delegację meksykańską przeorganizowa-
no strukturę baz katalogowych tworząc rejestr
zawartości czasopism. Obecnie trwają prace nad opraco-
waniem rzeczowym i technicznym artykułów ukazują-
cych się w trakcie 5 pielgrzymki Jana Pawła II
do Meksyku. Opracowywane materiały pochodzą m.in.
z następujących tytułów prasowych: El Sol de Mexico,
Excelsior, El Universal, Novedades, Ovaciones, La Jor-
nada.

7. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI:
Zakończono prace nad uruchomieniem katalogu on-li-
ne. Za jego pomocą można odnaleźć, uzupełnianą
na bieżąco, listę publikacji książkowych, a także czaso-
pism oraz artykułów opracowywanych w Instytucie. Ka-
talog jest dostępny bezpośrednio ze strony głównej
Instytutu.

Uruchomiono moduł wypożyczeń programu Bibliotecz-
nego MAK. Zastąpił on dotychczasową, tradycyjną for-
mę rejestracji wypożyczeń książek.
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Dział Współpracy z Zagranicą zorganizował dwa wy-
jazdy zagraniczne, których celem było pozyskanie ma-
teriałów do planowanych na rok 2008 publikacji:

1. WYJAZD PRACOWNIKÓW INSTYTUTU DO MEKSYKU
Instytut Papieża Jana Pawła II podjął się zadania zebra-
nia materiałów dotyczących pielgrzymek papieskich
do Meksyku, a w szczególności: ich przebiegu, kontek-
stu społecznego i religijnego oraz wpływu, jaki wywar-
ły na przeżycia i duchowość mieszkańców.
W czerwcu 2007 r. grupa pracowników Instytutu prze-
bywała w Meksyku w celu zebrania niezbędnego mate-
riału. Kwerenda przeprowadzona w bibliotekach
w mieście Meksyk (Czytelnia Czasopism w budynku Au-
tonomicznego Narodowego Uniwersytetu Meksyku
UNAM, Biblioteka przy Bazylice Matki Bożej z Guada-
lupe) oraz mieście Oaxaca (Narodowa Czytelnia Czaso-
pism), zaowocowała zebraniem kilku tysięcy
różnorodnych dokumentów analizujących związek wi-
zyt duszpasterskich Jana Pawła II z przemianami spo-
łeczno-politycznymi i gospodarczymi w Meksyku.
Udało się m.in. dotrzeć do przemówień polityków,
przedstawicieli kultury i religii, skierowanych do Ojca
Świętego podczas Jego pobytu w tym kraju.

Pracownicy Instytutu odwiedzili również miejsca,
w których umieszczono tablice pamiątkowe lub wznie-
siono wspaniałe pomniki na cześć Jana Pawła II, dotar-
li również do ludzi – bezpośrednich świadków wizyt
duszpasterskich Ojca Świętego, a także do tych, którzy
spotykali się z Nim na co dzień.

Owocem pobytu są zdjęcia z miejsc związanych z Janem
Pawłem II, fotografie artykułów dotyczących pielgrzy-
mek Ojca Świętego do Meksyku oraz wywiady przepro-
wadzone ze świadkami pobytów papieża w tym kraju.

2. WYJAZD DO UGANDY I ZAMBII
Celem wyjazdu do Ugandy i Zambii było poszukiwanie
i zebranie materiałów związanych z pielgrzymkami Ja-
na Pawła II do Afryki. W ramach przygotowań do wy-
jazdu badawczego został przygotowany szczegółowy

harmonogram pielgrzymek Jana Pawła II do Zambii
i Ugandy. Przygotowana dokumentacja obejmowała:

• daty pobytu Jana Pawła II w poszczególnych miej-
scach;
• dokładne trasy pielgrzymek Jana Pawła II;
• terminarz spotkań i przemówień Jana Pawła II
• teksty przemówień;
• zostały również wyznaczone miejsca związane
z pobytem Jana Pawła II w Ugandzie i Zambii.

Podczas tygodniowego pobytu w Ugandzie zostały zre-
alizowane następujące cele i zadania:

a) praca w archiwum archidiecezjalnym w Kampali;
b) dokumentacja fotograficzna wybranych miejsc
i pamiątek związanych z Janem Pawłem II oraz zwią-
zanych z pracą polskich misjonarzy i miejscami waż-
nymi dla dawnej Polonii ugandyjskiej;
c) spotkania i wywiady: m.in. spotkanie z ordynariu-
szem Kampali, abp. Cyprianem Kizito Lwanga, spo-
tkania z polskimi misjonarzami i misjonarkami;
d) dokumentacja zdjęciowa, m.in. kompletna doku-
mentacja nagrobków polskich na cmentarzu pol-
skich uchodźców.

Podczas pobytu w Zambii zostały zrealizowane nastę-
pujące cele i zadania:

a) praca w archiwum archidiecezjalnym w Lusace;
b) dokumentacja fotograficzna wybranych miejsc
i pamiątek związanych z Janem Pawłem II oraz zwią-
zanych z pracą polskich misjonarzy w Zambii;
c)spotkania i wywiady: m.in. spotkanie i rozmowy
z kard. Adamem Kozłowieckim oraz spotkania
z polskimi misjonarzami i misjonarkami;
d) dokumentacja zdjęciowa miejsc związanych z po-
bytem Jana Pawła II oraz pracą polskich misjonarzy
i misjonarek.

Po powrocie została przygotowana wystawa fotograficz-
na (m. in. pod auspicjami Instytutu) o śp. kard. Adamie
Kozłowieckim, zaprezentowana podczas inauguracji ro-
ku akademickiego w Uniwersytecie Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

1. Pomnik Jana

Pawła II przed Bazyliką

w Guadalupe.

2. Spotkanie delegatów

Instytutu z kard. Adamem

Kozłowieckim.
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Główne zadania zrealizowane przez Dział Dokumen-
tacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej w 2007 roku:

1. INWENTARYZACJA I DIGITALIZACJA ZBIORÓW MUZEUM
OŚRODKA DOKUMENTACJI I STUDIUM PONTYFIKATU JANA
PAWŁA II W RZYMIE

Instytut zajmuje się inwentaryzacją i digitalizacją zbiorów
gromadzonych wMuzeumOśrodka Dokumentacji i Stu-
dium Pontyfikatu Jana Pawła II, którego siedzibą jest Dom
Polski w Rzymie. Przeważającą część zasobów Ośrodka
stanowią dary dla Ojca Świętego otrzymane od polskich
pielgrzymów podczas audiencji i podróży apostolskich.
Zaliczają się do nich: dzieła malarstwa, rzeźby, numizma-
tyki, tkanin i grafiki oraz cenne pamiątki historyczne. W
realizację przedsięwzięcia zaangażowany jest zespół pra-
cujący pod nadzoremDyrektora Ośrodka w Rzymie ks. dr
Jana Główczyka, w skład którego weszli: historyk sztuki,
historyk, informatyk i fotograf. Prace prowadzonow opar-
ciu o program do komputerowej ewidencji obiektów mu-
zealnych – MUSNET. Nad pracami zespołu czuwa w
Rzymie Pani Marzena Zielonka. Opisy zgrupowano do-
tychczas w dwóch bazach danych: muzealia numizmatycz-
ne i muzealia artystyczno-historyczne. Zaplanowano
przekazanie Instytutowi 1750 opisów.OśrodekDokumen-
tacji Pontyfikatu Jana Pawła II przekazał Instytutowi opi-
sy 1850 eksponatów wraz ze zdjęciami (240 w bazie
„Muzealia Artystyczno-Historyczne” oraz 1610 w bazie
„Muzealia Numizmatyczne”. Przekazane materiały zosta-
ły zarchiwizowane na trzech niezależnych nośnikach da-
nych. Zbiory zostały podzielone na następujące działy:

2. DARY OSÓB PRYWATNYCH
Archiwizowane są wszystkie pamiątki, które zdecydują się
przekazać na rzecz Instytutu osoby prywatne. Naszym naj-
hojniejszym darczyńcą jest Ksiądz Prałat Bogusław Bijak,
przekazujący nam medale papieskie, identyfikatory i karty
wstępu naMsze Święte, odprawiane przez Jana Pawła II w
czasie Jego pielgrzymek do Polski, a także pamiątki ze spo-
tkań Ojca Świętego z młodzieżą w Toronto z 2002 roku.
Zbiory numizmatyczne upamiętniają głównie pielgrzym-
ki Papieża doOjczyzny oraz kolejne rocznice pontyfikatu.

3. ARCHIWIZACJA PRAC KONKURSOWYCH
Dział archiwizuje prace nadesłane przez uczestników
konkursu „Bardowie Jana Pawła Wielkiego” oraz innych
konkursów i akcji organizowanych przez Instytut.

4. INNE DZIAŁANIA
Dział wziął aktywny udział w organizacji w Świątyni
Świętej Opatrzności Bożej wystawy zdjęć autorstwa pana
Andrzeja Pawliszewskiego „Między niebem a ziemią”. Na-
wiązaliśmy współpracę z Polskimi Liniami Lotniczymi
„LOT”, które w swoich archiwach mają bogate zbiory fo-
tografii i eksponatów muzealnych poświęconych osobie
Ojca Świętego. Efektemwspółpracy była wspólnie zorga-
nizowana wystawa zdjęć p. Andrzeja Pawliszewskiego pod
tytułem „Między niebem a ziemią”, dokumentujących wi-
zytę Ojca Świętego w Polsce w 1999 roku.
W listopadzie zinwentaryzowano szarfy, tabliczki oraz
chorągiewki z wieńców i wiązanek złożonych podczas
pogrzebu ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego (łącznie
134 eksponaty). Ponadto na płytach CD nagrano pliki
zawierające inwentarz szarf oraz zawarto foldery z ich
zdjęciami. W grudniu rozpoczęto archiwizowanie
przekazanych ks. prałata Bogusława Bijaka 500
fotografii z I i II pielgrzymki Jana Pawłą II do Polski, a
także fotografii dokumentuhjących pobyt księdza
prałata w Rzymie w 1979.

DZIAŁALNOŚĆ DOKUMENTACYJNA
I FOTOGRAFICZNO-FILMOWA

1.Klucze domiast
2. Lampy górnicze
3. Medale Koronacyjne
4.Medale Pielgrzymkowe
5. Medale Rocznicowe
6.MedaleUniwersyteckie
7. Minerały
8. Monety

9. Plakiety
10. Płaskorzeźby
11. Puchary
12. Ryngrafy
13. Rzeźby
14. Talerze
15. Wazony
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W roku 2007 Instytut kontynuował rozpoczęte w ro-
ku 2006 prace budowlane związane z realizacją zada-
nia inwestycyjnego polegającego na dokończeniu
budowy i wykończeniu wnętrz obiektu budowlane-
go, w którym będzie się mieścić docelowa siedziba
Instytutu.

Roboty budowlane i wykończeniowe prowadzone były
z wykorzystaniem dotacji celowej inwestycyjnej przyznanej
przez Organizatora – Województwo Mazowieckie.

Prace budowlane wykonywane były na podstawie dokumen-
tacji projektowej przygotowywanej na bieżąco przez Pra-
cownię Projektową „Szymborski i Szymborski”.

W ramach robót budowlanych zrealizowanych w roku 2007
wykonano:

• część elewacji zewnętrznej w okładzinie kamiennej
(piaskowiec),
• wykończenie i aranżację patio (wykonanie izolacji,
odwodnienia, wykonanie ciągów pieszych i nasadze-
nia roślin,
• okładziny kamienne na schodach zewnętrznych oraz
sufitach zewnętrznych,
• położenie tynków zewnętrznych (wraz z ocieple-
niem wełną mineralną i płytami styropianowymi)
oraz wewnętrznych,
• malowanie ścian i kładzenie podłóg (posadzki ka-
mienne, gres, klepka drewniana),
• wykonanie sufitów podwieszanych na wszystkich
kondygnacjach,
• prace wykończeniowe w łazienkach i kuchniach,
• wykończenie piwnic, magazynów i garażu podziem-
nego,
• zakończenie głównych prac w węźle cieplnym,
• rozpoczęcie prac związanych z doprowadzeniem ga-
zu do budynku,
• wykonanie robót teletechnicznych, których zakoń-
czenie niezbędne było na etapie prac wykończenio-
wych,

• przygotowanie koncepcyjne aranżacji otoczenia ze-
wnętrznego budynku.
• inne prace związane z robotami wykończeniowymi.

Zadania inwestycyjne realizowane są na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami).

W roku 2007 podjęto prace przygotowawcze do realizacji
kolejnych etapów prac wykończeniowych w budynku, w tym
m. in.:
• Zakończenie prac elewacyjnych (okładzina kamienna)
i izolacyjnych.
• Zagospodarowanie otoczenia budynku – wykonanie chod-
ników, dróg dojazdowych oraz elementów tzw. małej archi-
tektury.
• Wyposażenie budynku, w tym pomieszczeń Instytutu Pa-
pieża Jana Pawła II, w meble oraz sprzęt niezbędny do re-
alizacji zadań statutowych.
• Zakończenie prac teletechnicznych i zabezpieczenie bu-
dynku w zakresie antywłamaniowym i przeciwpożarowym.
• Odbiór budynku przez nadzór budowlany, zasiedlenie bu-
dynku i rozpoczęcie użytkowania (realizacja – 2008).

Wykończenie budynku pozwoli na przeniesienie Instytutu
do nowej siedziby, w której możliwe będzie m.in. pełne udo-
stępnienie Biblioteki, ekspozycja zebranych muzealiów, or-
ganizowanie konferencji naukowych i szkoleń dla
katechetów prowadzących lekcje w oparciu o program
wychowawczy przygotowany przez Instytut, a także dalszy
rozwój dotychczas realizowanych zadań.

ZAPLECZE GOSPODARCZO-
TECHNICZNE I DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Budowa Domu
Diecezjalno

Parafialnego przy
Świątyni Świętej
Bożej Opatrzności

- siedziby
Instytutu Papieża
Jana Pawła II.
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Dział Księgowości Kadr prowadzi obsługę finansową
oraz obsługę kadrową Instytutu. W ramach doskonale-
nia zawodowego pracowników zorganizowano szereg
szkoleń, których celem było nabycie przez przedstawi-
cieli poszczególnych działów umiejętności pozwalają-
cych na jak najlepszą realizację zadań statutowych
postawionych przed Instytutem przez Organizatora.

1. SZKOLENIA

1. Dla nowych pracowników przeprowadzono szkole-
nia z zakresu BHP.

2. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
skierowano część pracowników na szkolenia dotyczące
następujących zagadnień:
• administrowanie systemem Musnet (szkolenie miało
na celu wdrożenie i naukę korzystania z program
Musnet służącego do profesjonalnego opracowywania
katalogu obiektów oraz do sprawnego zarządzania
zbiorami, a także do generowania publikacji www i
CD);
• inwentaryzacja środków trwałych (celem szkolenia
było zapoznanie się z zagadnieniami ogólnymi i
szczegółowymi, wynikającymi z obowiązku
przeprowadzania inwentaryzacji);
• komputerowe programy graficzne i edytorskie (DTP)
(celem szkoleń było zapoznanie się z programami
Photoshop i Illustrator służącymi do obróbki zdjęć oraz
grafiki, a także z programami InDesign oraz Quark,
które służą do składu publikacji);
• rachunkowość budżetowa (głównymi zagadnieniami
rozpatrywanymi podczas szkolenia była ogólna
charakterystyka sektora finansów publicznych, dochody
i wydatki publiczne, klasyfikacja budżetowa, specyfikacja
rachunkowości budżetowej, udzielanie zamówień
publicznych, kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w
budżecie);

• zarządzanie inwestycjami budowlanymi w instytucjach
publicznych;
• szkolenie z zakresu archiwizacji zbiorów w Dziale
Dokumentacji Archiwalnej
• szkolenie z zakresu ochrony zabytków i zbioró
muzealnych
• promocja instytucji kultury;
• finansowanie ze środków unijnych zadań z zakresu
kultury, promocjii turystyki w latach 2007-2013;
• szkolenie w Dziale Ikonografii Muzeum powstania
Warszawskiego (szkolenie dotyczyło archiwizacji, a w
szczególności digitalizacji, przechowywania i konserwacji
fotografii historycznych);
• szkolenie obronne dla kierowników wojewódzkich
instytucji kultury (najważniejszymi zagadnieniami
poruszanymi na szkoleniu były: aktualne problemy
dotyczące bezpieczeństwa zbiorów publicznych,
zarządzanie kryzysowe w myśl nowych uregulowań
prawnych, upowszechnianie zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego na wypadek zagrożeń, a także
bezpieczeństwo osób i mienia oraz główne kierunki
realizacji zadań obronnych).

3. W październiku 2007 Instytut podpisał umowę z fir-
mą medyczną, w celu zapewnienia pracownikom dodat-
kowej opieki medycznej.

2. DELEGACJE

Do końca października 2007 wystawiono 19 delegacji
służbowych, w tym:
• 14 krajowych,
• 5 zagranicznych: Meksyk – 3 osoby; Uganda i Zambia
– 2 osoby, których celem było zgromadzenie materia-
łów dotyczących pielgrzymek papieża Jana Pawła II do
powyższych krajów.

KSIĘGOWOŚĆ, KADRY, SZKOLENIA
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STATUT
Instytutu Papieża Jana Pawła II

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.
Instytut Papieża Jana Pawła II zwany dalej „Instytutem”,
jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez
WojewództwoMazowieckie wspólnie z ArchidiecezjąWar-
szawską, działającą na podstawie:
1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z
2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”;
2. umowy z dnia 1 maja 2006 r. w sprawie utworzenia insty-
tucji kultury pod nazwą Instytut Papieża Jana Pawła II;
3. niniejszego statutu,

służącą wszystkim Polakom w kraju, jak też skupionym
w środowiskach Polonii.

§ 2.
Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczneWarszawa, a tere-
nem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i za-
granica.

§ 3.
Organizatorem Instytutu jestWojewództwoMazowieckie.

§ 4.
1. Instytut podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Województwo Mazowieckie.
2. Instytut posiada osobowość prawną.

Rozdział II
Zakres działalności

§ 5.
Przedmiotem działania Instytutu jest:
1. gromadzenie wszelkich pamiątek;
2. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzo-
nych materiałów;
3. przechowywanie zgromadzonych zbiorów wwarunkach
zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpie-
czeństwo oraz magazynowanie ich w sposób gwarantujący
dostępność do celów naukowych;
4. organizowanie badań i ekspedycji naukowych;
5. prowadzenie działalności edukacyjnej;
6. prowadzenie studium recepcji nauki Jana Pawła II w Pol-
sce oraz zagranicą w szczególności wśród Polonii;

7. prowadzenie działalności wydawniczej;
8. urządzanie wystaw, udostępnianie zbiorów dla celów
edukacyjnych, zapewnianie właściwych warunków zwie-
dzania i korzystania ze zbiorów; związanych z Osobą Pa-
pieża Jana Pawła II i z jego dziedzictwem pozostawionym
obecnemu i przyszłym pokoleniom, którema nieocenione,
święte znaczenie dla pokoleń rodakóww kraju i zagranicą.

§ 6.
Dla realizacji celów statutowych Instytut może współdzia-
łać z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednost-
kami organizacyjnymi, nie posiadającymi osobowości
prawnej, w tym także z organizacjami polonijnymi.

Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze

§ 7.
1. Instytutem zarządza Dyrektor i reprezentuje Instytut
na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 13.
2. Dyrektor Instytutu organizuje jego pracę i odpowiada
za całokształt jego działalności, a w szczególności za kre-
owanie aktywności Instytutu wśród Polaków w kraju, jak
też wśród Polaków poza granicami Polski, a zwłaszcza
wśród Polonii.
3. Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szcze-
gólności:
a. ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej
i administracyjnej;
b. ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz
nad majątkiem Instytutu;
c. reprezentowanie Instytutu na zewnątrz;
d. przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorom
planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wnio-
sków inwestycyjnych;
e. naczelna redakcja wydawnictw Instytutu;
f. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarzą-
dzeń;
g. sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
h. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami
Instytutu oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosun-
ku pracy.

§ 8.
1. Dyrektora Instytutu powołuje ZarządWojewództwaMa-
zowieckiego w trybie określonym w ustawie, na wniosek
Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego.
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2. Dyrektora Instytutu odwołuje ZarządWojewództwaMa-
zowieckiego po uzyskaniu aprobaty ArcybiskupaMetropo-
lity Warszawskiego lub na jego wniosek.
3. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy zastępców
dyrektora.
4. Na stanowisko zastępcy dyrektora, dyrektor Instytutu
powołuje osobę wskazaną przez ZarządWojewództwaMa-
zowieckiego po uprzedniej aprobacie Arcybiskupa Metro-
polity Warszawskiego.
5. Na stanowisko jednego z zastępców dyrektora, dyrektor
Instytutu powołuję osobę wskazaną przez Arcybiskupa
MetropolitęWarszawskiego po uzyskaniu aprobaty Zarzą-
du Województwa Mazowieckiego.
6. Dyrektor Instytutu może odwołać zastępcę dyrektora,
po uzyskaniu zgody Arcybiskupa Metropolity Warszaw-
skiego i Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 9.
1. Przy Instytucie działa Rada Programowa jako organ do-
radczy i opiniodawczy dyrektora Instytutu.
2. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
a. opiniowanie programów i planów Instytutu oraz opiniowa-
nie ich realizacji;
b. poszukiwanie nowych formwsparcia organizacyjnego, kon-
cepcyjnego i finansowego działalności Instytutu;
c. wyrażanie opinii i składanie wniosków do dyrektora Insty-
tutu we wszystkich istotnych sprawach związanych z działal-
nością Instytutu;
d. opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu.

3. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd Woje-
wództwa Mazowieckiego na wniosek dyrektora Instytutu
w liczbie nie większej niż 6 osób, na okres 4 lat. Członko-
wie Rady Programowejmogą być powoływani spośród śro-
dowisk krajowych i polonijnych.
4. W skład Rady Programowej w równej liczbie wchodzą:
a. przedstawiciele organizatora wskazani przez ZarządWoje-
wództwa Mazowieckiego;
b. przedstawiciele Archidiecezji Warszawskiej wskazani przez
Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego.

5. Regulamin pracy Rady Programowej uchwalony przez
Radę i zaopiniowany przez dyrektora Instytutu zatwierdza
Zarząd Województwa Mazowieckiego, po jego uprzednim
uzgodnieniu z ArcybiskupemMetropolitą Warszawskim.

§ 10.
1. Szczegółową strukturę organizacyjną Instytutu oraz za-
kres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i sa-
modzielnych stanowisk i obowiązków pracowników określa
regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Instytu-
tu po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Programowej.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 wymaga zatwier-
dzenia przez ZarządWojewództwaMazowieckiego i Arcy-
biskupa Metropolitę Warszawskiego.

3. Do zmian regulaminu organizacyjnego stosuje się prze-
pisy ust. 1 i 2.

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej

§ 11.
Działalność Instytutu jest finansowana z uzyskiwanych
przychodów, którymi są:
1. wpływy z prowadzonej działalności;
2. dotacje otrzymywane od Województwa Mazowieckiego;
3. dotacje na zadania, objęte mecenatem państwa, w tym do-
tacje na wydatki inwestycyjne, z budżetu
państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego;
4. środki otrzymywane od osób fizycznych i osób prawnych
oraz z innych źródeł.

§ 12.
1. Instytut prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny
plan finansowy zatwierdzany przez dyrektora, określający
zadania i środki na ich realizację.
3. Dyrektor Instytutu składa Województwu Mazowieckie-
mu i Archidiecezji Warszawskiej sprawozdania finansowe
(w tym roczne) i rzeczowe w okresach i terminach wyni-
kających z obowiązujących przepisów, oraz na ich żądanie.

§ 13.
Do składania w imieniu Instytutu oświadczeń woli w za-
kresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych
uprawniony jest dyrektor lub osoba przez niego upoważ-
niona, przy kontrasygnacie głównego księgowego.

§ 14.
1. Instytut prowadzi, jako dodatkową, działalność gospo-
darczą w szczególności w zakresie sprzedaży pamiątek
i wydawnictw.
2. Dochód z działalności gospodarczej Instytutu może
być wykorzystywany wyłącznie na działalność statutową
Instytutu.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§ 15.
1. Połączenie, podział lub likwidacja Instytutu następuje
w trybie określonym w ustawie; z zastrzeżeniem, że w ta-
kimwypadku składniki mienia Archidiecezji Warszawskiej
zostaną zwrócone Archidiecezji jako właścicielowi.
2. Zmiany niniejszego statutu, po ich uprzednim uzgod-
nieniu z Archidiecezją Warszawską, wymagają stosownej
uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
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