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In sty tut Pa pie ża Ja na Paw ła II po raz trze ci przed sta wia Ra port, któ ry w skró -
co nej for mie do ku men tu je za kres prac wy ko na nych w 2008 ro ku.

Pra gnie my w ta ki spo sób prze ka zać po dzię ko wa nia wszyst kim In sty tu cjom
i oso bom pry wat nym, któ re pod ję ły z na mi owoc ną współ pra cę w wy peł nia niu
wspól ne go obo wiąz ku prze ka zy wa nia i do ku men to wa nia wiel kie go dzie ła, ja -
kie po zo sta wił nam pa pież Po lak, Jan Pa weł II. Do współ pra cy z działami
strukturalnymi Instytutu, zgodnie z naszym statutem, włą czy ło się wie le po -
dmio tów – od przed szko li, aż do uni wer sy te tów.

Po przez dzia łal ność kul tu ral ną, wy ra ża ną w: kon cer tach, re cy ta cjach po ezji,
kon kur sach, sym po zjach oraz pu bli ka cjach kon tem pla cja oso by Ja na Paw -
ła II na bie ra ła no wej ja ko ści – zgod nej z in ten cją au to rów pro jek tu na sze go In -
sty tu tu kul tu ry, któ ry trwa le upa mięt nia ten nad zwy czaj ny pon ty fi kat.

Prze ka zu jąc po niż szy za pis naszej działalności, jed no cze śnie pro po nu je my
dal szą współ pra cę: or ga ni zo wa nie im prez, pu bli ko wa nie tek stów, a tak że bez -
po śred nie spo tka nia, aby tym samym re ali zować za mysł Ja na Paw ła II o war to -
ści dzia ła na ia wspól no to we go.

ks. dr Zdzi sław Stru zik

Dy rek tor In sty tu tu 
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ks. Aleksander Seniuk
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Zgod nie ze swo im sta tu tem In sty tut pro wa dzi dzia łal ność w opar ciu

o struk tu rę umoż li wia ją cą opty mal ną re ali za cję za ło żo nych ce lów

i podej mo wa nych za dań. In for ma cje do ku men tu ją ce dzia łal ność są za -

miesz cza ne na stro nie in ter ne to wej Instytutu (www. ipj p2. pl).

DZIAŁ WYDAWNICZY

Dział Wy daw ni czy or ga ni zu je, prowadzi i nad zo ru je dzia łal ność wy daw -
niczą In sty tu tu, a w szcze gól no ści:
– wy da je pu bli ka cje do ku men tu ją ce pon ty fi kat oraz na ucza nie Ja na Paw ła II, 
– współ pra cu je z pod mio ta mi kra jo wy mi i za gra nicz ny mi w ce lu po dej -

mo wa nia wspól nych przed się wzięć wy daw ni czych zwią za nych z dzie -
łem Oj ca Świę te go, 

– pu bli ku je wy ni ki ba dań i prac pro wa dzo nych przez In sty tut, 
– opra co wu je wy daw nic twa, bro szu ry i in for ma to ry zwią za ne z dzia łal -

no ścią In sty tu tu, 
– pro wa dzi mo ni to ring wy daw nictw kra jo wych i za gra nicz nych o te ma -

ty ce ob ję tej dzia łal no ścią sta tu to wą.

DZIAŁ OŚWIATOWY

Dział Oświa to wy opra co wu je kon cep cję dzia łal no ści edu ka cyj nej,
oświa to wej i kul tu ral no -oświa to wej In sty tu tu i zaj mu je się jej or ga ni za -
cją, a w szcze gól no ści:
– przy go to wu je ofer tę edu ka cyj ną dla szkół opar tą na war to ściach

wska zy wa nych przez Ja na Paw ła II, 
– przy go to wu je ma te ria ły dy dak tycz ne, pre lek cje, po ka zy fil mo we, kon -

kur sy, wy sta wy oraz in ne im pre zy kul tu ral no -oświa to we,
– współ pra cu je z pla ców ka mi szkol ny mi i kul tu ral ny mi no szą cy mi imię

Ja na Paw ła II.
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DZIAŁ PROMOCJI

Dział Pro mo cji In sty tu tu Pa pie ża Ja na Paw ła II zaj mu je się: 
– or ga ni za cją różnego ro dza ju im prez pro mo cyj nych, spotkań,

koncertów, konferencji prasowych,
– nawiązywaniem kontaktów i poszukiwaniem partnerów

realizowanych projektów,
– przy go to wa niem graficznym i merytorycznym in for ma to rów

i pu bli ka cji o cha rak te rze pro mo cyj nym,
– współ pra cą z pra są, ra diem i te le wi zją.

DZIAŁ NAUKOWO-BADAWCZY

Dział Na uko wo -Ba daw czy or ga ni zu je za ple cze na uko we dla dzia -
łal no ści oświa to wej i wy daw ni czej In sty tu tu. Przedmiotem jego
szczególnego zainteresowania są:
– ba da nia  nad dzie dzic twem po zo sta wio nym przez Ja na Paw ła II,
– or ga ni zo wa nie eks pe dy cji na uko wych w kra ju i za gra ni cą, szcze -

gól nie wśród Po lo nii,
– opra co wy wa nie, w po ro zu mie niu z kie row ni ka mi dzia łów me ry -

to rycz nych In sty tu tu, pla nów dłu go fa lo wych oraz pro gra mów do -
raź nej dzia łal no ści,

– opra co wy wa nie osią gnięć w za kre sie ba dań na uko wych i przy go -
to wy wa nie ich do pu bli ka cji,

– uczest ni cze nie w dzia łal no ści wy daw ni czej In sty tu tu,
– opra co wy wa nie tłu ma cze nia dzieł za gra nicz nych i przy go to wy -

wa nie ich do pu bli ka cji,
– współ pra ca z in sty tu cja mi na uko wy mi w kra ju i za gra ni cą,
– or ga ni zo wa nie kon fe ren cji i se mi na riów na uko wych oraz in nych

im prez o cha rak te rze na uko wym,
– ob słu ga Ra dy Pro gra mo wej.

BIBLIOTEKA

Bi blio te ka In sty tu tu Pa pie ża Ja na Paw ła II po zy sku je, gro ma dzi
i prze cho wu je księ go zbiór, ze szcze gól nym uwzględ nie niem pu bli ka cji
do ty czą cych ży cia, pon ty fi ka tu i na ucza nia Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II.
W cią gu pierw szych czte rech mie się cy dzia łal no ści Bi blio te ki księ go -
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zbiór osią gnął licz bę bli sko trzech ty się cy wo lu mi nów po zy cji zwar tych oraz
po nad dwa ty sią ce sześć set wo lu mi nów wy daw nictw cią głych. Wśród zgro -
ma dzo nych zbio rów na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją do ku men ty ży cia spo -
łecz ne go, ma te ria ły ar chi wal ne (np. fo to gra fie, do ku men ty) oraz zbio ry
mul ti me dial ne. Zna czą cy jest udział po zy cji ob co ję zycz nych. Za ku pio no
naj waż niej sze opra co wa nia książ ko we do ty czą ce oso by Ja na Paw ła II. Roz -
bu do wy wa ny jest rów nież ze staw naj istot niej szych po zy cji do księ go zbio ru
pod ręcz ne go (en cy klo pe die, słow ni ki, lek sy ko ny). 

DZIAŁ DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ

I FOTOGRAFICZNO-FILMOWY

Dział Do ku men ta cji Ar chi wal nej i Fo to gra ficz no -Fil mo wy w ra -
mach re ali zo wa nych pro jek tów, pod jął pra ce ma ją ce na ce lu in wen ta ry -
za cję, a tak że di gi ta li za cję zbio rów gro ma dzo nych w Mu zeum Ośrod ka
Do ku men ta cji i Stu dium Pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II, któ re go sie dzi bą jest
Dom Pol ski w Rzy mie. Prze wa ża ją cą część za so bów Ośrod ka sta no wią
da ry ofia ro wa ne Oj cu Świę te mu przez pol skich piel grzy mów pod czas
au dien cji i po dró ży apo stol skich, do któ rych za li cza ją się: dzie ła ma lar -
stwa, rzeź by, nu mi zma ty ki, tka ni ny i gra fi ki oraz cen ne pa miąt ki hi sto -
rycz ne. Dział zaj mu je się tak że opra co wa niem mu ze aliów z ko lek cji
księ dza Pry ma sa Jó ze fa Kar dy na ła Glem pa. Pro wa dzo ne są rów nież pra -
ce nad do ku men ta cją form rzeź biar skich oraz ży wych po mni ków
Ja na Paw ła II w Pol sce.

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Dział Współ pra cy z Za gra ni cą pro wa dzi dzia ła nia or ga ni za cyj ne
oraz ba da nia na uko we w śro do wi skach po lo nij nych. Ce lem tych prac
jest w szcze gól no ści gro ma dze nie, sys te ma ty zo wa nie i pu bli ko wa nie ma -
te ria łów zwią za nych z oso bą Ja na Paw ła II i wpły wem, ja ki pa pież Po lak
wy warł na Po lo nię w róż nych czę ściach świa ta. Na szcze gól ną uwa gę za -
słu gu je Po lo nia wło ska, któ ra sta le to wa rzy szy ła Ja no wi Paw ło -
wi II w cza sie je go pra wie dwudziestosiedmiolet nie go pon ty fi ka tu.
In sty tut Papieża Jana Pawła II w Warszawie pod jął współ pra cę z na stę pu -
ją cy mi ośrod ka mi: Do mem Pol skim Ja na Paw ła II w Rzy mie, Ośrod kiem
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Do ku men ta cji Pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II, Pol skim In sty tu tem Kul tu -
ry Chrze ści jań skiej, jak również z In sty tu tem Pol skim w Rzy mie
(Isti tu to Po lac co di Ro ma).

DZIAŁ GOSPODARCZO-
TECHNICZNO-BUDOWLANY

Dział Go spo dar czo -Tech nicz no -Bu dow la ny or ga ni zu je za ple cze
tech nicz ne, lo ka lo we i trans por to we nie zbęd ne dla dzia łal no ści In sty tu -
tu. Pro wa dzi spra wy z za kre su ochro ny mie nia, wa run ków pra cy i ob -
słu gi tech nicz nej wy staw. Do prio ry te to wych za dań dzia łu na le ży
rów nież or ga ni zo wa nie i nad zo ro wa nie in we sty cji bu dow la nych w ra -
mach bu do wy no wej sie dzi by In sty tu tu i nad zór nad pra wi dło wym roz -
dy spo no wa niem fun du szy prze zna czo nych na dzia łal ność in we sty cyj ną.

DZIAŁ KSIĘ GO WO ŚCI I KA DRY

Księ go wość In sty tu tu dzia ła w opar ciu o Usta wę z dnia 29 wrze -
śnia 1994 r. o ra chun ko wo ści (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694
z późn. zm.). Jej za da niem jest pro wa dze nie go spo dar ki fi nan so wej
In sty tu tu zgod nie z prze pi sa mi pra wa i zgod nie z za sa dą ra cjo nal ne -
go wy dat ko wa nia środ ków pu blicz nych.

Tym cza so wa sie dzi ba In sty tu tu
Papieża Jana Pawła II w Warszawie

przy ul. Ko le giac kiej
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Od po cząt ku swe go ist nie nia In sty tut pro wa dzi in ten syw ną dzia łal -
ność wy daw ni czą. W ro ku 2008 na sze wy daw nic two opu bli ko wa ło 10
no wych ksią żek, któ re wzbo ga ca ją bi blio te kę dzieł po świę co nych dzie -
dzic twu Pa pie ża Po la ka. Na sza dzia łal ność kon cen tru je się głów nie
na pu bli ka cjach na uko wych, pra cach dok tor skich, ma te ria łach kon fe -
ren cyj nych, ale wy da je my tak że książ ki po pu lar no nau ko we i zbio ry po -
ezji, któ re w nie ba nal ny spo sób za po zna ją szer sze gro no czy tel ni ków
z za gad nie nia mi pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II lub sta no wią wy mow ny znak
pa mię ci o nim. 

Dys po nu je my pro fe sjo nal nym warsz ta tem edy tor skim i ze spo łem fa -
chow ców, któ rzy są w sta nie spro stać na wet naj więk szym wy zwa niom
wy daw ni czym.

Na szym czy tel ni kom i sym pa ty kom po le ca my:

W. Kluj, Teo lo gicz ne pod sta wy mi sji, War sza wa 2007, ss. 320

Książ kę o. Woj cie cha Klu ja Teo lo gicz ne pod sta wy mi sji we dług Ja na Paw -
ła II, w któ rej au tor z na uko wą do cie kli wo ścią i rze tel no ścią uka zu je teo lo -
gicz ne aspek ty dzia łal no ści mi syj nej Ja na Paw ła II. Te zy za war te w tej
po zy cji pod kre śla ją isto tę mi sji, ja ką jest gło sze nie wia ry w Chry stu sa, da -
wa nie świa dec twa i za kła da nie wspól not wie rzą cych. Książ ka ana li zu je wy -
po wie dzi pa pie skie, w szcze gól no ści za war te w en cy kli ce Re demp to ris
mis sio, przy ta cza wy po wie dzi in nych teo lo gów na ten te mat, gro ma dzi
bogatą bi blio gra fię.

I. Mrocz kow ski, Oso ba i cie le sność. Mo ral ne aspek ty teo lo gii cia ła,
War sza wa 2008, ss. 288

Wzno wie nie książ ki ks. Ire ne usza Mrocz kow skie go Oso ba i cie le sność.
Mo ral ne aspek ty teo lo gii cia ła opu bli ko wa nej po raz pierw szy w 1994 ro -
ku. Naj now sze wy da nie uzu peł ni li śmy m.in. o in deks rze czo wy i in deks
źró deł tek stów li te rac kich, roz bu do wa li śmy bi blio gra fię przed mio tu sfor -
mu ło wa ną we dług ory gi nal nych za ło żeń au to ra. Do da ne zo sta ło po nad -

Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty.
Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu

rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten
człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Jan Pa weł II, Łowicz 1999
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to stresz cze nie w ję zy ku nie miec kim. Pra ca – jak pi sze au tor we
Wstę pie – świa do mie na wią zu je do Oso by i czy nu, pod sta wo we go
dzie ła Ka ro la Woj ty ły. Tak jak w czy nie uka zu je się praw da mo ral -
na oso by, tak w cie le sno ści ludz kiej ukon kret nia się re alizm, od wa -
ga by cia i pięk no czło wie ka. Książ ka prze zna czo na jest m.in. dla
stu den tów teo lo gii jak rów nież dla dusz pa ste rzy pro wa dzą cych za -
ję cia dla na rze czo nych i mał żon ków.

A. Zy skow ska, Pol ski sa mo chód dla Ja na Paw ła II,
War sza wa 2008, ss. 152

Czy tel ni kom za in te re so wa nym hi sto rią pa pie skich piel grzy mek
do Pol ski i lu bią cym nie wy ja śnio ne hi sto rie PRL -u po le ca my uzu peł -
nio ne i wzbo ga co ne II wy da nie książ ki An ny Zy skow skiej Pol ski sa -
mo chód dla Ja na Paw ła II. W po ry wa ją cej opo wie ści o słyn nym
pa pa mo bi le od kry wa my ku li sy po wsta nia po jaz du, je go „udzia łu”
w piel grzym ce, a tak że póź niej sze pró by znisz cze nia sa mo cho du
przez bez pie kę i za tar cia śla dów je go ist nie nia. Książ ka uka zu je waż -
ny kon tekst po li tycz ny pierw szej piel grzym ki pa pie ża do oj czy zny
i re alia koń ca lat sie dem dzie sią tych. Dla pa sjo na tów tech ni ki mo to -
ry za cyj nej bę dzie bar dzo in te re su ją ca ze wzglę du na nie zwy kłość
kon struk cji pa pie skie go sa mo cho du. W ce lu za pew nie nia pa pie żo wi
naj wyż sze go kom for tu i po zio mu bez pie czeń stwa w pa pa mo bi le za -
sto so wa no sze reg no wa tor skich roz wią zań tech no lo gicz nych (m. in.
ka ta li za tor spa lin), któ re do pie ro w póź niej szym okre sie we szły
do ma so wej pro duk cji. 

Z. Stru zik, Pro gram wy cho waw czy w opar ciu o war to ści,
War sza wa 2008, ss. 552

Waż ną po zy cją w na szej ofer cie wy daw ni czej i edu ka cyj nej jest
opra co wa ny przez ze spół In sty tu tu pod kie run kiem ks. dra Zdzi sła wa
Stru zi ka Pro gram wy cho waw czy opar ty na war to ściach we dług Ja -
na Paw ła II. Książ ka – ad re so wa na do na uczy cie li, ro dzi ców
oraz uczniów szkół śred nich – w zwię złej for mie pro po nu je sche ma -
ty lek cji wy cho waw czych, pod czas któ rych ucznio wie ana li zu ją i oce -
nia ją kwe stie zwią za ne z ich roz wo jem oso bo wym, w opar ciu
o na ucza nie Ja na Paw ła II. Ma te riał zo stał przy go to wa ny po kon sul -
ta cjach z pe da go ga mi szkol ny mi. Każ dy te mat jest opa trzo ny wy bo -
rem frag men tów z na ucza nia pa pie skie go, Pi sma świę te go oraz
Ka te chi zmu Ko ścio ła Ka to lic kie go. Za in te re so wa nym dal szym po głę -
bia niem po ru sza nych za gad nień, pro po nu je my nie zwy kle bo ga tą bi -
blio gra fię przed mio to wą.

fot. 1. Okład ka książ ki Pol ski sa mo chód
dla Ja na Paw ła II
fot. 2. Okład ka książ ki, Osoba i cielesność
fot. 3. Okład ka książ ki, Pro gram wy cho -
waw czy opar ty na war to ściach
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Mał żeń stwo i ro dzi na od Bi blii po współ cze sność, red. A. Naj da, War -
sza wa 2008, ss. 318

W cza sach kry zy su ro dzi ny i in sty tu cji mał żeń stwa po le ca my nie zwy -
kle in te re su ją cą i uży tecz ną pu bli ka cję Mał żeń stwo i ro dzi na od Bi blii
po współ cze sność. Książ ka jest zbio rem re fe ra tów wy gło szo nych w In sty tu -
cie Stu diów nad Ro dzi ną Uni wer sy te tu Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go
pod czas kon fe ren cji pod tym sa mym ty tu łem, któ ra od by ła się w paź dzier -
ni ku 2007 ro ku. Z my ślą o stu den tach uzu peł ni li śmy pu bli ka cję pły tą mp3
za wie ra ją cą za pis dźwię ko wy wy stą pień głów nych pre le gen tów za pro szo -
nych na kon fe ren cję.

Na ucza nie Ja na Paw ła II a współ cze sna ak sjo lo gia pe da go gicz na,
red. J. Pla cha, War sza wa 2007, ss. 184

Na kła dem na sze go wy daw nic twa uka zał się rów nież zbiór re fe ra tów
wy gło szo nych pod czas kon fe ren cji Na ucza nie Ja na Paw ła II a współ cze -
sna ak sjo lo gia pe da go gicz na zor ga ni zo wa nej przez Szko łę im. Bog da -
na Jań skie go w War sza wie. Au to rzy re fe ra tów po dej mu ją re flek sję
nad war to ścia mi za war ty mi w na ucza niu pa pie ża Po la ka w aspek cie ich
zna cze nia dla pro ce su wy cho wa nia mło de go po ko le nia. Książ ka uka za -
ła się dzię ki współ pra cy wy daw ni czej po mię dzy na szym In sty tem a Szko -
łą im. Bog da na Jań skie go.

Ewan ge lia ży cia a uty li ta ryzm w na ucza niu Ja na Paw ła II. Ma te ria ły
na sym po zjum, red. Z. Stru zik, War sza wa 2008, ss. 158

W ubie głym ro ku In sty tut był współ or ga ni za to rem kon fe ren cji pt. Ewan -
ge lia ży cia a uty li ta ryzm w na ucza niu Ja na Paw ła II, któ ra od by ła się w Uni -
wer sy te cie Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go. W związ ku z tym wy da rze niem
za ini cjo wa li śmy se rię wy daw ni czą Sym po zja In sty tu tu Pa pie ża Ja na Paw -
ła II w War sza wie. Pierw szy tom za wie ra tek sty re fe ra tów wy gło szo nych pod -
czas sym po zjum oraz przed sta wia syl wet ki i do ro bek na uko wy pre le gen tów.

Me dia i dzien ni kar stwo w na ucza niu Ja na Paw ła II, ze brał i opra c. A. Le -
wek, War sza wa 2008, ss. 536

Z wiel ką sa tys fak cją po le ca my książ kę ks. prof. An to nie go Lew ka Me dia
i dzien ni kar stwo w na ucza niu Ja na Paw ła II. To pierw sza na świe cie pu bli -
ka cja za wie ra ją ca wszyst kie wy po wie dzi Oj ca Świę te go do ty czą ce me diów
i dzien ni kar stwa. W Sło wie wstęp nym ks. bi skup Adam Le pa pi sze m. in.:
„Ogło szo ne w cią gu 26 lat pon ty fi ka tu do ku men ty (…) są wiel kim bo gac -
twem Ko ścio ła oraz źró dłem in spi ra cji dla wszyst kich lu dzi me diów i ich
od bior ców, dla dzien ni ka rzy i ewan ge li za to rów me dial nych, dla teo re ty ków

W
yd

aw
ni

ct
w

o 
IP

JP
2



11

fot. 1. Okład ka książ ki Me dia i dzien ni -
kar stwo w na ucza niu Ja na Paw ła II
fot. 2. Okład ka książ ki Małżeństwo
i rodzina od Biblii po współczesność
fot. 3. Okład ka książ ki Teo lo gicz ne pod -
sta wy mi sji według Jana Pawła II

i prak ty ków, dla świec kich i du chow nych”. Książ kę po le ca my stu den -
tom dzien ni kar stwa i kie run ków po krew nych, przed sta wi cie lom me -
diów a tak że wszyst kim za in te re so wa nym sto sun kiem pa pie ża Po la ka
do środ ków ma so we go prze ka zu.

Wy szyń ski Ste fan Kar dy nał, Dzie ła ze bra ne, t. VII, War sza -
wa 2008, ss. 750.

W ro ku 2008 sta ra niem In sty tu tu, a tak że współ pra cu ją cych z na -
mi: Wy daw nic twem So li Deo i In sty tu tem Pry ma sa Kar dy na ła Ste fa -
na Wy szyń skie go, uka zał się ko lej ny, siód my tom Dzieł ze bra nych
Ste fa na Kar dy na ła Wy szyń skie go. W li czą cym 750 stron opra co wa -
niu umie ści li śmy wszyst kie naj waż niej sze z za cho wa nych wy po wie dzi
Pry ma sa Ty siąc le cia wy gło szo ne w ro ku 1960. Tek sty pry ma sa zo sta -
ły opra co wa ne re dak cyj nie i opa trzo ne bo ga ty mi przy pi sa mi i no ta -
mi bio gra ficz ny mi.

A. W. Wo dziń ski, Nie bój się. Wier sze dla Ja na Paw ła II, War sza -
wa 2008, ss. 200

O Ja nie Paw le II mó wi my nie tyl ko ję zy kiem na uko wym i aka de -
mic kim. Wspie ra my rów nież tych, któ rzy je go ży cie i na ucza nie po -
tra fią opi sać ję zy kiem po ezji, wy ra ża ją cym pięk no, du cho wość
i po nad cza so wą wartość pon ty fi ka tu Ka ro la Woj ty ły. Jed nym z nich
jest zna ny fe lie to ni sta i dzien ni karz ra dio wy An drzej W. Wo dziń ski,
któ re go pro ste i bo ga te w tre ści wier sze „dla Ja na Paw ła II” zło ży ły się
na po wsta nie to mi ku pt. „Nie bój się”, wy da ne go przez nasz In sty tut.

Z wiarą wiar, płyta CD, Warszawa 2008

Mi ło śni kom po ezji po le ca my także pły tę CD zre ali zo wa ną na pod -
sta wie an to lo gii „Z wia rą wiar. Ro da cy wo bec śmier ci Ja na Paw ła II”,
wy da nej na kła dem In sty tu tu w 2007 r. Zna leźć na niej moż na in ter -
pre ta cje ak tor skie wy bra nych wier szy po cho dzą cych z książ ki, w wy -
ko na niu wy bit nych ak to rów – An ny Se niuk, Agniesz ki Gro chow skiej
i Pio tra Adam czy ka. Tło re cy ta cji sta no wi mu zy ka Pio tra Woź nia ka.

W nad cho dzą cym ro ku wy daw nic two In sty tu tu przy go to wu je
no wą ofer tę wy daw ni czą. Kie ru je my się za sa dą upo wszech nia nia
idei i war to ści wy ni ka ją cych z dzie dzic twa Ja na Paw ła II. Dla te go
w pla nie wy daw ni czym za mie ści my po zy cje sta no wią ce kon ty nu -
ację prac in ter pre ta cyj nych nad dzie łem Pa pie ża Po la ka, by je go
prze sła nie trwa ło w na szej świa do mo ści, tak jak by ło obec ne
wtedy, kiedy był po śród nas.
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Ru sza jąc w dro gę śla da mi pa pie ża sta ra my się zgro ma dzić jak naj peł niej -
szy ma te riał do ku men ta cyj ny, do ty czą cy re cep cji je go na ucza nia w róż nych
kra jach i je go wpły wu na spo łecz no ści, któ re od wie dzał. Efek ta mi na szych
wy praw suk ce syw nie dzie li my się z in ny mi, or ga ni zu jąc sym po zja, pu bli ku -
jąc opra co wa nia mo no gra ficz ne oraz udo stęp nia jąc ar chi wum ma te ria łów
pra so wych i au dio z wy wia da mi zgro ma dzo ny mi pod czas wy jaz dów. 

W tym ro ku ce lem na szych wy praw by ła Ame ry ka Ła ciń ska. Od wie dzi li -
śmy dwa kra je – Ekwa dor i Pe ru. Go ści li śmy też na mię dzy na ro do wym sym -
po zjum w Rzy mie Va ti ca num II – Jan Pa weł II. Chry stus – Ko ściół – Czło wiek.
Po nad to Dział Współ pra cy Za gra nicz nej kon ty nu ował ka ta lo go wa nie ar ty ku -
łów pra so wych po zy ska nych w kon tak tach z Fran cją i Mek sy kiem.

EKWA DOR

29 lipca – 16 sierpnia 2008

Z wy pra wy do Ame ry ki Ła ciń skiej przy wieź li śmy 7000 zdjęć, od wie dzi li -
śmy 25 miej sco wych ar chi wów i bi blio tek, prze pro wa dzi li śmy kil ka na ście wy -
wia dów z oso ba mi, któ re mia ły kon takt z Ja nem Paw łem II. Przy wieź li śmy
pa miąt ki, książ ki, ga ze ty z cza su piel grzy mek pa pie skich, prze by li śmy na miej -
scu ok. 10 tys. km. W Ekwa do rze od wie dzi li śmy wszyst kie mia sta, do któ rych
piel grzy mo wał pa pież: Qu ito, Gu ay aqu il, Gu asmo. W wie lu miej scach znaj du -
ją się tam po mni ki Ja na Paw ła II, ta bli ce pa miąt ko we oraz krzy że pa pie skie.
Na uwa gę za słu gu je zde cy do wa na prze mia na śro do wisk, w ja kich od by wa ły się
spo tka nia Oj ca Świę te go z wier ny mi. Wie le z nich zo sta ło za go spo da ro wa nych,
a nie użyt ki sta ły się no wy mi pa ra fia mi, par ka mi, sta dio na mi. Ze wspar cia fi nan -
so we go, któ re go udzie lił pa pież pod czas swo jej piel grzym ki, po wsta ło kil ka pro -
jek tów, m.in. Ca sa Cam pe si na w La ta cun ga, Co me dor po pu lar w Gu asmo.

PE RU

17 sierpnia – 10 września 2008

Pro gram ba daw czy wy pra wy do Pe ru obej mo wał mia sta: Li ma, Piu ra,
Tru jil lo, Ay acu cho, Cu sco, Are qu ipa, Iqu itos. Naj istot niej szą czę ścią przy -

Kie dy od by wam apo stol skie piel grzym ki po świe cie, oży wia
mnie sta łe pra gnie nie nie sie nia orę dzia oraz współ pra cy, któ ra
jest bar dzo skrom na, lecz od któ rej, na ile jest to w mej mo cy,

nie mo gę się uchy lić – aże by w ludz kich ser cach prze wa ży ło 
au ten tycz ne zro zu mie nie czło wie ka. 

Jan Pa weł II, Co im bra 1982



13

wie zio ne go ma te ria łu są ar ty ku ły i cza so pism z ro ku 1985 oraz pra -
wie 1300 zdjęć. Uda ło się rów nież do trzeć do pa mią tek przy po mi na -
ją cych obec ność Ja na Paw ła II w Pe ru (po pier sia, krzy że pa pie skie,
ta bli ce pa miąt ko we). Do tar li śmy do nie któ rych bi sku pów oraz księ ży
i dzien ni ka rzy, któ rzy ob słu gi wa li piel grzym kę pa pie ską w ro ku 1985. 

CHRYSTUS – KOŚCIÓŁ – CZŁOWIEK.
VATICANUM II – JAN PAWEŁ II
28 – 30 października 2008, Rzym

Trzy dnio we sym po zjum mię dzy na ro do we, w któ rym uczest ni czy li -
śmy, zor ga ni zo wa ne w Rzy mie przez Ośro dek Do ku men ta cji i Stu dium
Pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II oraz Pa pie ski Wy dział Teo lo gicz ny – „Se ra -
phi cum” w Rzy mie kon cen tro wa ło się na sy tu acji Ko ścio ła w świe cie
współ cze snym. Kon fe ren cja by ła oka zją do pod ję cia re flek sji nad pon -
ty fi ka tem Ja na Paw ła II i stwo rzy ła fo rum wy mia ny do świad czeń osób
i in sty tu cji za in te re so wa nych ży ciem i na ucza niem Pa pie ża Po la ka.

PO KŁO SIE PO DRÓ ŻY

Prze past ne ar chi wum do ku men tu ją ce na sze pro jek ty ba daw cze wy -
ma ga rze tel ne go me ry to rycz ne go opra co wa nia. Stop nio wo ka ta lo gu je -
my wszyst kie ma te ria ły, po zy ska ne do tej po ry przez Dział Współ pra cy
Za gra nicz nej w kon tak tach za gra nicz nych z Mek sy kiem i Fran cją, a do -
ty czą ce piel grzy mek pa pie skich do tych kra jów. Ak tu al nie pra cu je my
nad ba zą ar ty ku łółw po cho dzących z cza so pism mek sy kań skich:
„El Uni ver sal”, „El Sol de Me xi co”, „Ova cio nes”, „No ve da des”, „La
Jor na da i Excel sior”, a tak że fran cu skich: „La Cro ix”, „Co ur rier In ter -
na tio nal”, „Le Po int”, „Le Mon de”, „L’Hu ma ni te”.
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Na sza Bi blio te ka gro ma dzi, prze cho wu je i opra co wu je książ ki, cza so pi -
sma i in ne ma te ria ły, któ re w spo sób bez po śred ni lub po śred ni na wią zu ją
do oso by, dzia łal no ści i na ucza nia Ja na Paw ła II. Po zo sta łe pu bli ka cje na -
le żą do sze ro ko po ję tej dzie dzi ny hu ma ni sty ki, ży cia Ko ścio ła, je go hi sto rii,
teo lo gii, wy daw nictw in for ma cyj nych ta kich jak: en cy klo pe die, słow ni ki,
lek sy ko ny. W mi nio nym ro ku zbio ry bi blio te ki po więk szy ły się o 1009 wo -
lu mi nów po zy cji zwar tych, któ re zo sta ły zin wen ta ry zo wa ne. W grud niu
do bi blio te ki tra fił naj więk szy za kup ksią żek ok. 1200 wo lu mi nów.

Książ ki i cza so pi sma opra co wy wa ne są w sys te mie bi blio tecz nym MAK
pod wzglę dem for mal nym i rze czo wym. Ba zy da nych są cią gle uzu peł nia -
ne, do ty czy to ksią żek no wych, jak też tych opra co wa nych wstęp nie, do któ -
rych są spo rzą dza ne szcze gó ło we opi sy bi blio gra ficz ne. Książ ki przy dzie la ne
są do róż nych dzia łów ka ta lo gu te ma tycz ne go, któ ry jest roz sze rza ny i uak -
tu al nia ny na bie żą co.

Pra cow ni cy bi blio te ki bio rą udział w im pre zach do ty czą cych ści śle warsz -
ta tu pra cy bi blio te ka rza. W tym ro ku by ły to: udział w VI Ogól no kra jo wej
Na ra dzie Bi blio gra fów w Bi blio te ce Na ro do wej w dniach 23-24 paź dzier ni -
ka 2008 r., a tak że uczest nic two w kur sie For mat MARC dla po trzeb bi blio -
gra fii re gio nal nej w dniach 9-10 grud nia 2008 r.

Tab. 1. Struk tu ra wpły wów ksią żek ze wzglę du na spo sób na by cia 2008 r. (bez uwzględnienia
zakupów grudniowych)

KSIĄŻKI

Za kup ksią żek od by wa się przy oka zji udzia łu w tar gach książ ki, wi zyt
w księ gar niach i wy daw nic twach, po przez zbie ra nie ofert i fol de rów, kwe -
ren dy w bi blio te kach, prze gląd new slet te rów wy daw ców i in sty tu cji, bie żą -
ce śle dze nie cza so pism ka to lic kich oraz stron in ter ne to wych wy daw ców
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Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem
świadczy o rozwoju kultury. 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,
solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.

Jan Paweł II, 11 czerwca 1999

Dary od instytucji
Dary od osób
prywatnych

Zakupy Łącznie

408 wol. 330 wol. 271 wol. 1009 wol.
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i dys try bu to rów ksią żek). Pra ce w za kre sie zbie ra nia i opra co wy wa nia
pro po zy cji do ko lej nych za ku pów ma ją cha rak ter cią gły. W ra mach
na szych po szu ki wań od wie dzi li śmy m.in.:

XIV Tar gi Wy daw ców Ka to lic kich

28 – 30 mar ca 2008, Ste gny

W ra mach tar gów swo ją ofer tę za pre zen to wa ło pra wie 90 wy staw -
ców. By ły wśród nich ofi cy ny zna ne i za słu żo ne: ZNAK, Pal lot ti num,
W dro dze, Wy daw nic two WAM, Księ gar nia św. Jac ka, Wy daw nic two
Sióstr Lo re ta nek, jak rów nież no we, de biu tu ją ce na ryn ku wy daw ni -
czym, jak In sty tut Pa pie ża Ja na Paw ła II w War sza wie. 

53. Mię dzy na ro do we Tar gi Książ ki w War sza wie

15 – 18 ma ja 2008

W cza sie tar gów kon ty nu owa na by ła za po cząt ko wa na w ubie głym
ro ku ak cja Na ro dy świa ta prze pi su ją Bi blię. Każ dy z 20 ty się cy 137
uczest ni ków tej ak cji (ty le wer sów li czy Bi blia) po wła sno ręcz nym
prze pi sa niu wer su Świę tej Księ gi otrzy my wał cer ty fi kat uczest nic twa.
Dla wie lu go ści tar gi by ły oka zją do za ku pu tań szych ksią żek. Wy staw -
cy ofe ro wa li ra ba ty, śred nio od 10 do 25%, z cze go sko rzy sta li śmy do -
ko nu jąc za ku pu kil ku dzie się ciu wo lu mi nów ksią żek do zbio rów.

XVII Tar gi Książ ki Hi sto rycz nej

27 – 30 li sto pa da 2008, War sza wa

Pod czas tar gów księ go zbiór bi blio te ki Instytutu po więk szył o kil -
ka dzie siąt zakupionych po zy cji. Na wią za no rów nież współ pra cę z kil -
ko ma an ty kwa riu sza mi war szaw ski mi w ce lu po zy ska nia trud no
do stęp nych ksią żek.

CZASOPISMA

Więk szość in wen ta ry zo wa nych rocz ni ków cza so pism po cho dzi z pre nu -
me ra ty. Jed nak że do bi blio te ki tra fia ją rów nież ar chi wal ne nu me ry ty tu -
łów, któ re są spraw dza ne, aby wy klu czyć ewen tu al ne du ble ty. Następnie
zostają wpro wa dza ne do ka ta lo gu cza so pism w sys te mie bi blio tecz nym.
W ro ku 2008 zbio ry zo sta ły uzu peł nio ne o 50 to mów kwar tal ni ka
„Ethos” z lat 1988-2006, któ re otrzy ma li śmy w da rze. Kon ty nu owa na jest
pre nu me ra ta cza so pi sma „To tus Tu us” – Mie sięcz ni ka Po stu la cji do Spraw
Be aty fi ka cji i Ka no ni za cji Słu gi Bo że go Ja na Paw ła II.
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Na rok 2009 za mó wio no pre nu me ra tę 62 ty tu łów dzien ni ków i ty go dni ków:

1. Ga ze ta Praw na
2. Ga ze ta Wy bor cza
3. Gość Nie dziel ny
4. Idziemy
5. Naj wyż szy Czas
6. Nasz Dzien nik
7. New swe ek (ang.)
8 New swe ek (pol.)
9. Nie dzie la
10. Polityka
11. Rzecz po spo li ta 
12. Ty go dnik Po wszech ny
13. Wprost

oraz cza so pism na uko wych z róż nych dzie dzin i społeczno-kulturalnych:

14. Ak ta Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski
15. Ana lec ta Cra co vien sia
16. Ar che ion
17. Bi blio te karz 
18. Chip
19. Cha rak te ry
20. Com mun nio
21. Ethos
22. Ety ka
23. Fron da
24. Ho ry zon ty Wy cho wa nia
25. Kar ta
26. Ka te che za. Ro dzi na, pa ra fia i szko ła
27. Kom pu ter Świat
28. Kwar tal nik Fi lo zo ficz ny
29. L’Osse rva to re Ro ma no
30. Mo ni tor Za mó wień Pu blicz nych
31. Mó wią Wie ki
32. Na sza Prze szłość
33. No tes Wy daw ni czy
34. No we Książ ki
35. Pa mięt nik Li te rac ki
36. Pa sto res
37. PC World Kom pu ter
38. Pe da go gia Chri stia na
39. Po znaj Swój Kraj
40. Po znaj Świat
41. Pra wo Ka no nicz ne
42. Prze gląd Hu ma ni stycz ny
43. Prze gląd Ka to lic ki
44. Prze gląd Po wszech ny
45. Przy ro da Pol ska
46. Rocz nik Stra te gicz ny
47. Rocz nik Teo lo gii Ka to lic kiej
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48. Rocz ni ki Fi lo zo ficz ne KUL
49. Rocz ni ki Teo lo gicz ne KUL
50. Spo tka nia z Za byt ka mi
51. Spra wy Mię dzy na ro do we
52. Stu dia nad Ro dzi ną
53. Stu dia Teo lo gi ca Var sa vien sia
54. Te atr
55. Teo lo gia Pol ska na XXI wiek
56. To tus Tu us
57. W dro dze
58 War szaw skie Stu dia Teo lo gicz ne
59. Więź
60. Wy cho waw ca
61. Ze szy ty Na uko we KUL
62. Znak

IN NE

Do zbio rów Bi blio te ki tra fia ją rów nież ma te ria ły in ne niż po zy cje
książ ko we np.: oko licz no ścio we pla ka ty, za pro sze nia i in ne do ku men -
ty ży cia spo łecz ne go zwią za ne z dzia łal no ścią kul tu ral ną. Pro wa dzo ne
są i na bie żą co uzu peł nia ne tecz ki z wy cin ka mi pra so wy mi i in for ma -
cja mi z In ter ne tu (tecz ki te ma tycz ne: „Świą ty nia Świę tej Bo żej Opatrz -
no ści” oraz „In sty tut Pa pie ża Ja na Paw ła II”). Osob ną gru pę sta no wią
zbio ry mul ti me dial ne i do ku men ty otrzy ma ne w pro ce sie di gi ta lia zji
np. pły ty zwie ra ją ce ar ty ku ły do ty czą ce piel grzy mek Pa pie ża Ja na Paw -
ła II do Mek sy ku, Pe ru, Ekwa do ru, Fran cji, Bel gii. Ta kie ma te ria ły wy -
ko rzy sty wa ne są do two rze nia bi blio gra fii te ma tycz nych. W tym ro ku
zo sta ło spo rzą dzo nych po nad 1880 opi sów bi blio gra ficz nych ar ty ku -
łów i za miesz czo nych w po szcze gól nych dzia łach te ma tycz nych.

WSPÓŁ PRA CA

Od po cząt ku ist nie nia Bi blio te ka otrzy mu je da ry w po sta ci ksią żek, cza -
so pism i in nych ma te ria łów od osób pry wat nych i in sty tu cji. Na szy mi dar -
czyń ca mi są m.in. J. E. Jó zef Kar dy nał Glemp Pry mas Pol ski, ks. Wal de mar
Mac ko pro boszcz pa ra fii św. An ny w Wi la no wie, Wy daw nic two „M”, In -
sty tut Ja na Paw ła II Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go, Cen tral na Bi -
blio te ka Woj sko wa, Bi blio te ka POSK w Lon dy nie.

W przy pad ku in sty tu cji i bi blio tek wy mia na ma cha rak ter cią gły
i otwar ty. Oka zją do pro mo wa nia wy daw nictw wła snych In sty tu tu Pa -
pie ża Ja na Paw ła II sta ją się licz ne im pre zy kul tu ral ne, na uko we i mniej -
sze o cha rak te rze lo kal nym. W Milanówku przy parafii Matki Boskiej
Bolesnej 14 wrze śnia 2008 r. od by ły się uro czy sto ści od pu sto we. Pod -
czas fe sty nu z tej oka zji pra cow ni cy bi blio te ki zor ga ni zo wa li sto isko,
na któ rym moż na by ło na być po zy cje wy da ne na kła dem In sty tu tu.
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RE GI NA COE LI/ TRYP TYK RZYM SKI

2 kwiet nia 2008, Świą ty nia Świę tej Bo żej Opatrz no ści

Uro czy stość po świę co ną pa mię ci Jana Pawła II, w 3. rocz ni cę je go odej -
ścia, zor ga ni zo wa li śmy ra zem z Wy dzia łem Kul tu ry Dziel ni cy Wi la nów
m. st. War sza wy, w dol nym ko ście le Świą ty ni Świę tej Bo żej Opatrz no ści.
Po na bo żeń stwie Re gi na Coe li, zo stał wy sta wio ny spek takl po etyc ko -mu -
zycz ny Tryp tyk Rzym ski, w któ rym wy stą pi li: Da riusz Ja ku bow ski (re cy ta -
cja), Syl wia Knap (so pran), Mo ni ka Po la czek -Prze strzel ska (for te pian),
To masz Chmie larz (trąb ka). W spek ta klu zo sta ły wy ko rzy sta ne tek sty po -
cho dzą ce z Tryp ty ku Rzym skie go Ja na Paw ła II. Po etyc kim sło wom to wa -
rzy szy ła pięk na kla sycz na mu zy ka na głos so pra no wy, trąb kę i for te pian.
Wy słu cha li śmy m. in. utwo rów: Ave Ma ria G. Cac ci nie go, Seu fzer tra nen –
arii z Kan ta ty BWV 21 Ich hat te viel Be kum mer nis (trans kryp cja na trąb -

kę i for te pian) J. S. Ba cha, oraz Re jo ice gre atly – arii z ora to rium Me sjasz,
Eter nal so ur ce of li ght Di vi ne – arii z Ody na uro dzi ny Kró lo wej An ny i Let
the bri ght Se ra phim – arii z ora to rium Sam son G. F. Ha en dla, a tak że Módl
się, du szo mo ja – of fer to rium z Mszy Pol skiej F. Ma kla kie wi cza, Ave Ma ria
F. Schu ber ta i Lar go z VIII So na ty A. Co rel lie go.

MA ZOW SZE JA NO WI PAW ŁO WI II

3 kwiet nia 2008, Te atr Pol ski

Wie lu wzru szeń do star czył za pro szo nym kon cert w hoł dzie Ja no wi
Paw ło wi II, któ ry od był się dzię ki za an ga żo wa niu In sty tu tu, Te atru Pol -
skie go i Ze spo łu Ma zow sze, ob cho dzą ce go w tym ro ku 60. rocz ni cę ist nie -
nia. Pół to ra go dzin ny spek takl łą czył tra dy cyj ne pol skie pie śni i tań ce
lu do we z re cy ta cją frag men tów książ ki Ja na Paw ła II Wstań cie, chodź my!,
w wy ko na niu Ewy Go łę biow skiej -Ma ko ma ski, Igna ce go Go go lew skie go,
Krzysz to fa Ku mo ra i Ma cie ja Mi ko łaj czy ka. Chcie li śmy, aby ten kon cert,
od by wa ją cy się w dniu bli skim ko lej nej rocz ni cy odej ścia Ja na Paw -
ła II do Do mu Oj ca, zgro ma dził lu dzi, dla któ rych Oj ciec Świę ty, je go na -
ucza nie i ży cie by ły zna czą ce. W tym ro ku upły wa ją już trzy la ta
od pas chy pa pie ża. Trwa pro ces be aty fi ka cyj ny, który potwier dza to,
o czym wie dział tłum już w dniu po grze bu, a co wy ra ził wo ła jąc na pla -

K
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Im większe jest czyjeś „dobro” kulturalne, tym bardziej musi być
ono użyte – świadomie, czynnie, odpowiedzialnie i po chrześcijańsku

– jako wartość „dla drugich”.

Jan Pa weł II, Bo lo nia 1982
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cu Św. Pio tra: San to sub i to! Na za koń cze nie kon cer tu, pod prze wod -
nic twem J. E. abp. Ka zi mie rza Ny cza, od mówiona zo sta ła mo dli twa
o be aty fi ka cję Słu gi Bo że go Ja na Paw ła II.

PIEŚŃ O BO GU UKRY TYM – TRA SA KON CER TO WA

28 mar ca – 3 kwiet nia 2008, Ma zow sze

Od 28 mar ca do 3 kwiet nia 2008 na Ma zow szu (Ży rar dów
– Ostro łę ka – Gro dzisk Ma zo wiec ki – Mińsk Ma zo wiec ki – Płock)
mia ła miej sce tra sa kon cer to wa Pieśń o Bo gu ukry tym, któ rą or ga ni -
zo wa li śmy z Urzę dem Mar szał kow ski Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go. Pa tro nat nad tra są ob jął J. E. Kar dy nał Sta ni sław Dzi wisz i pan
Adam Stru zik, Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go. W pro gra -
mie kon cer tu pre zen to wa ne by ły mu zycz ne in ter pre ta cje po ezji Ka -
ro la Woj ty ły w wy ko na niu pio sen ka rza i kom po zy to ra, Mar ci na
Stycz nia, wzbo ga co ne ko men ta rzem dok to ra teo lo gii, dzien ni ka rza,
au to ra ksią żek o Ja nie Paw le II, Grze go rza Łę cic kie go. Moż na by ło
wy słu chać rów nież au tor skich pio se nek Mar ci na Stycz nia: Mo dli twa
mo dlą ce go się, Niech (utwór, któ ry po wstał w cza sie pra cy kom po -
zy tor skiej nad twór czo ścią Ka ro la Woj ty ły) oraz San to sub i to (bę dą -
cy hoł dem dla Ja na Paw ła II). Ar ty stycz ny pro gram tra sy Pieśń
o Bo gu ukry tym bli ski był kli ma tom pio sen ki po etyc kiej, ale nie brak
w nim tak że rock’n’rol lo wej eks pre sji czy orien tal nej i la ty no skiej
pul sa cji. Mu zy cy, któ rzy wzię li udział w tra sie są świet ny mi in stru -
men ta li sta mi, współ pra cu ją cy mi na co dzień z gwiaz da mi pol skiej
sce ny mu zycz nej: Ku ba Chmie lar ski (gi ta ry), Fi lip Krze mień (in stru -
men ty kla wi szo we), Mi ki Wi lec ki (in stru men ty per ku syj ne), Pa weł
Ma zur czak (kon tra bas).

I KRA JO WE FO RUM INI CJA TYW PA PIE SKICH

5 kwiet nia 2008, In sty tut Pa pie ża Ja na Paw ła II

Bez pre ce den so we wy da rze nie – spo tka nie przed sta wi cie li or ga -
ni za cji, któ rym pa tro nu je Jan Pa weł II, mia ło miej sce w kwiet niu,
w sie dzi bie na sze go In sty tu tu. I kra jo we Fo rum Ini cja tyw Pa pie -
skich od by ło się dzię ki wspar ciu Sto wa rzy sze nia Pa mięć Ja na Paw -
ła II oraz Por ta lu in ter ne to we go Po ko le nie -jp2. pl. W wi la now skim
spo tka niu wzię ły udział oso by i przed sta wi cie le in sty tu cji, któ rych
łą czy po dob ny cel – by oso ba pa pie ża i je go na ucza nie nie mi ja ły
bez echa, ale mia ły szan sę na trwa łe wy ryć się w ser cach jesz cze
wie lu po ko leń. Szcze gól nym go ściem Fo rum Ini cja tyw Pa pie skich
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był Dy rek tor Va ti can Se rvi ce News – ks. Ja ro sław Cie lec ki, któ ry wy gło -
sił re fe rat na te mat prze bie gu pro ce su be aty fi ka cyj ne go i ka no ni za cyj ne -
go Ja na Paw ła II.

Na spo tka niu, po za or ga ni za to ra mi go ści li przed sta wi cie le:

– gru py „San to Sub i to” dzia ła ją cej przy par. pw. Św. Oj ca Pio w War sza -
wie na Ka ba tach, 

– Fun da cji AVE re ali zu ją cej pro jekt pa pie ski AKK JPII z War sza wy, 
– Sto wa rzy sze nia Brac twa Wię zien ne go z Byd gosz czy, które re ali zu je

re so cja li za cję w za kła dach kar nych we dług my śli i wska zań papieża
Ja na Paw ła II,

– Ro dzi ny Szkół im. Ja na Paw ła II, 
– Zgro ma dze nia Sióstr Nie po ka la nek z Szy ma no wa, 
– Sto wa rzy sze nia spor to wo -edu ka cyj ne go „PE TRUS” z Łap, 
– Za ko nu Ka no ni ków Re gu lar nych La te rań skich z Kra ko wa,
– Fun da cji Rów ne Szan se”,
– KI Ku z Bia łe go sto ku oraz War sza wy, 
– Sto wa rzy sze nia „Dzie ci Serc” z Ra dzie cho wy, 
– Ośrod ka Spe cjal ne go z Żyw ca, 
– ser wi su in ter ne to we go „Edu ka cja me dial na”, 
– por ta lu in ter ne to we go du cho wy. pl, 
– por ta lu in ter ne to we go „Sa ma ry ta nin”, 
– por ta lu in ter ne to we go „Wia ra”, 
– cza so pi sma „Przyjdź”, które jest po świę co ne  od kry wa niu du cho wo ści

Jana Pawła II,
– ofi cy ny wy daw ni czo -po li gra ficz nej „ADAM” z War sza wy, 
– Za chod niej Wyż szej Szko ły Han dlu i Fi nan sów Mię dzy na ro do wych

im. Ja na Paw ła II w Zie lo nej Gó rze. 

URO DZI NY KSIĘ DZA TWAR DOW SKIE GO

2 czerw ca 2008, Ko ściól Sióstr Wi zy tek i Świą ty nia Św. Bo zej Opatrz no ści

1 czerw ca przy pa da ła ko lej na rocz ni ca uro dzin świętej pamięci ks. Ja na
Twar dow skie go. Z tej wła śnie oka zji – 2 czerw ca za pro si li śmy szko ły
noszące imię ks. Ja na do wspól ne go świę to wa nia. W ko ście le sióstr Wi zy -
tek w War sza wie zo sta ła od pra wio na Msza św. pod prze wod nic twem ks.
abp. Ka zi mie rza Ny cza w in ten cji ks. Twar dow skie go. W części artystycznej
opartej na twórczości Księdza, któ ry pi sał wier sze, jak sam o so bie mó wił,
wy stą pił chór Tim bre ze Szkoły Podstawowej nr 306 im. ks. Ja na Twar -
dow skie go oraz ze spół Kra kow skie Przed mie ście. Na za koń cze nie ucznio -
wie mie li moż li wość na wie dze nia gro bu ks. Ja na w Świą ty ni Św. Bo żej
Opatrz no ści w Wi la no wie.
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KON CER TY DLA KSIĘ DZA TWAR DOW SKIE GOW OGRO DACH

KOLEGIACKICH

1-22 czerw ca 2008, Ogro dy Ko le giac kie w Wi la no wie

W pięk nej sce ne rii Ogro dów Ko le giac kich w Wi la no wie,
przy sprzy ja ją cej wio sen no -let niej au rze, zor ga ni zo wa li śmy cykl kon -
cer tów po świę co nych pa mię ci ks. Ja na Twar dow skie go. Spek ta kle,
któ re opie ką ar ty stycz ną oto czy ła p. An na Se niuk, od by wa ły się
w każ dą nie dzie lę czerw ca.

Zgo da na świat 1 czerw ca, godz. 16.00. Wy stą pi li: Te re sa Bu dzisz -
-Krzy ża now ska i kwar tet smycz ko wy Opium (wy jąt ko wo w Ko le gia -
cie św. An ny w Wi la no wie); Z ob ło ków na zie mię 8 czerw ca,
godz. 15.00. Wy stą pi li: Jan No wic ki z ze spo łem De Pro fun dis; Jan
od Bie dron ki 15 czerw ca, godz. 17.00. Wy stą pi li: An na Se niuk i Wło -
dzi mierz Na hor ny; O rę kach, no gach, anio łach i zwie rza kach 22 czerw -
ca, godz. 12.30. Wy stą pi li: Ewa Kon stan cja Buł hak i Ta de usz
Chu dec ki z udzia łem dzie ci.

POL SKI SA MO CHÓD DLA JA NA PAW ŁA II

15 czerw ca 2008, Sta ra cho wi ce

W ko lej ną rocz ni cę pierw szej piel grzym ki do Oj czy zny Ja na Paw -
ła II, w Sta ra cho wi cach mia ła miej sce nad zwy czaj na pre zen ta cja zre -
kon stru owa ne go pol skie go pa pa mo bi le, którym poruszał się
wówczas papież. Pokaz został po łą czo ny z pro mo cją książ ki An ny
Zy skow skiej Pol ski sa mo chód dla Ja na Paw ła II, wy da nej na kła dem
In sty tu tu. W ra mach wy da rze nia od by ła się kon fe ren cja po świę co -
na hi sto rii po jaz du, spo tka nie z au tor ką książ ki oraz uro czy sta
Eucharystia, podczas której został po świę cony Ko śció ł pw. Wszyst -
kich Świę tych oraz zre kon stru owa ny sa mo chó d. W czę ści me ry to -
rycz nej głos za bra li: Da riusz Dą brow ski (je den z po szu ku ją cych
pa pie skie go po jaz du), Pa weł Ko ło dziej ski (pra cow nik Mu zeum), An -
na Zy skow ska (au tor ka książ ki) oraz Sta ni sław Szczę sny (w imie niu
Dzia łu Wy daw ni cze go In sty tu tu Pa pie ża Ja na Paw ła II w War sza -
wie). Pierw szym wy po wie dziom to wa rzy szy ła pro jek cja mul ti me -
dial na, któ ra pokazała ze bra nym, iż od zy ska nie pod wo zia wo zu
by ło wiel kim wy zwa niem, wy ma ga ją cym ol brzy mie go za an ga żo wa -
nia i de ter mi na cji poszukujących.

Uro czy stość, w któ rej tłum nie wzię li udział miesz kań cy mia sta,
zo sta ła zor ga ni zo wa na przez Mu zeum Przy ro dy i Tech ni ki w Sta ra -
cho wi cach oraz nasz In sty tut.
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Za le ży nam na zgłę bia niu kwe stii, któ re pa pież wska zy wał ja ko bar dzo waż -
ne. Dla te go do na szych pro jek tów na uko wych za pra sza my wy bit nych ba da czy
wie lu dzie dzin, a tak że znaw ców te ma ty ki pa pie skiej, któ rzy dzię ki swo im stu -
diom, rze tel nie i z pa sją po ma ga ją od kry wać wie lo wy mia ro wość na ucza nia Ja -
na Paw ła II. W 2008 ro ku zor ga ni zo wa li śmy 11 sym po zjów i spo tkań, nad
4 ob ję li śmy pa tro nat ho no ro wy. Go ści li śmy tak że w in nych ośrod kach, gdzie
na si pra cow ni cy na uko wi wy gło si li 5 od czy tów. Po nie waż ak tyw ność na uko wa
In sty tu tu jest co raz więk sza, po sta no wi li śmy za ini cjo wać no wą se rię wy daw ni -
czą Sym po zja In sty tu tu Pa pie ża Ja na Paw ła II. Bę dą one obej mo wa ły treść re fe -
ra tów, wy gła sza nych w cza sie na szych kon fe ren cji. A oto te ma ty, któ rym
po świę ci li śmy te go rocz ne se sje:

WY DŹWIĘK PIEL GRZY MEK JA NA PAW ŁA II DO MEK SY KU

27 lu te go 2008, UKSW

Sym po zjum uka za ło wpływ obec no ści i dzia ła nia Pa pie ża z Pol ski na zmia -
ny spo łecz ne i po li tycz ne w Mek sy ku. Re fe ra ty wy gło szo ne przez ba da czy an -
tro po lo gów, so cjo lo gów i mi sjo lo gów, uka zy wa ły róż ne aspek ty ewan ge li za cji
po tom ków Az te ków i Ma jów. Kon fe ren cję za szczy cił swo ją obec no ścią am ba sa -
dor Mek sy ku w Pol sce pan Ra pha el Ste ger Ca ta no, któ ry opo wie dział o zna cze -
niu piel grzy mek Ja na Paw ła II do Mek sy ku. Wśród pre le gen tów zna leź li się:
prof. dr hab. Mag da le na Śnia dec ka -Ko tar ska (CE SLA UW, UŁ), ks. bp prof.
dr hab. An drzej Dziu ba, mgr Te re sa Wa len dziak (Pań stwo we Mu zeum Et no gra -
ficz ne w War sza wie), s. dr Jo lan ta An na Her nik RMI, ks. dr Zdzi sław Stru zik
(In sty tut Pa pie ża Ja na Paw ła II w War sza wie), ks. dr To masz Szysz ka (UKSW).

CYKL SPO TKAŃ – JAN PA WEŁ II WO BEC TO TA LI TA RY ZMÓW

kwie cień -gru dzień 2008

Ra zem z Do mem Spo tkań z Hi sto rią or ga ni zu je my cykl kon fron ta cji: Jan
Pa weł II wo bec to ta li ta ry zmów, pod czas któ rych za pro sze ni go ście – hi sto -
ry cy, dzien ni ka rze, świad ko wie hi sto rii – opo wia da ją o ro li Pa pie ża w do pro -
wa dze niu do upad ku sys te mów to ta li tar nych w Pol sce i na świe cie,
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i społeczeństwa, jak posługa myślenia. „Posługa myślenia”, o której
mówię, to w swej istocie nic innego jak służba prawdzie w wymiarze
społecznym. Każdy intelektualista, bez względu na przekonania, jest
powołany do tego, by kierując się tym wzniosłym i trudnym ideałem,

spełniał funkcję sumienia krytycznego wobec tego wszystkiego, 
co człowieczeństwu zagraża lub go pomniejsza.

Jan Pa weł II, 8 czerw ca 1997
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o ku li sach wy da rzeń hi sto rycz nych, cen zu rze i trud nych kon tak tach
pań stwo -ko ściół. Spo tka nia wzbo ga co ne są po ka za mi ma te ria łów fil -
mo wych i fo to gra ficz nych. 

KA ROL WOJ TY ŁA WSPIE RA OPO ZY CJĘ, PA PIEŻ WSPIE RA „SO LI DAR NOŚĆ”

1 kwiet nia 2008, Dom Spo tkań z Hi sto rią

W przed dzień trze ciej rocz ni cy śmier ci pa pie ża, od by ło się pierw sze
spo tka nie cy klu. Go ściem red. Jac ka Mo skwy był prof. Boh dan Cy wiń -
ski. W dys ku sji po ru sza no wą tek spo tka nia kar dy na ła Woj ty ły z Jac -
kiem Ku ro niem, Ja nem Jó ze fem Lip skim, An to nim Ma cie re wi czem
i Pio trem Na im skim, któ re od by ło się w War sza wie je sie nią ‘77 ro ku
oraz kon tak tów Pa pie ża z ru chem So li dar ność. Pa nel ilu stro wa ły frag -
men ty fil mu w reż. Jac ka Mo skwy Znak sprze ci wu o wpły wie Ja na Paw -
ła II na prze ło mo we wy da rze nia w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej.

I PIEL GRZYM KA JA NA PAW ŁA II DO POL SKI – DWA PUNK TY WI DZE NIA

10 czerw ca 2008, Dom Spo tkań z Hi sto rią 

Mo ty wem prze wod nim czerw co we go spo tka nia, w na wią za niu
do przy pa da ją cej w tym mie sią cu rocz ni cy, by ła pierw sza piel grzym ka
do Pol ski Ja na Paw ła II w 1979 r. W dys ku sji wzię li udział ks. in fu łat
Zdzi sław Król, ów cze sny Kanc lerz Ku rii Ar chi die ce zji War szaw skiej oraz
Ka zi mierz Ką kol, Mi ni ster -Kie row nik Urzę du ds. Wy znań w rzą dach
Pio tra Ja ro sze wi cza. Spo tka nie mo de ro wał red. Ja cek Mo skwa. Go ście
przy bli ży li ów cze sną sy tu ację po li tycz ną, opo wie dzie li o oba wach pe ere -
low skich władz oraz na dziei i ocze ki wa niu pol skie go Ko ścio ła, zwią za -
nych z wi zy tą Ja na Paw ła II. Kom plet pu blicz no ści za po wia dał burz li wą
dys ku sję, jed nak, za pro szo ny na spo tka nie przed sta wi ciel ów cze snej
stro ny rzą do wej, na więk szość py tań nie od po wie dział, za sła nia jąc się
nie pa mię cią. W ra mach spo tka nia za pre zen to wa ne zo sta ły frag men ty
fil mu z 1979 ro ku, pt. Piel grzym w re ży se rii A. Trzos a-Ra sta wiec kie go. 

NIEM CY – WI NA I PO JED NA NIE

21 paź dzier ni ka 2008, Dom Spo tkań z Hi sto rią

Pod czas de ba ty go ście: prof. Klaus Bach mann – au tor ksią żek o te -
ma ty ce pol sko -nie miec kiej, wie lo let ni ko re spon dent za gra nicz ny w Pol -
sce, red. Kry sty na Grzy bow ska – pu bli cyst ka zaj mu ją ca się po li ty ką
za gra nicz ną, szcze gól nie sto sun ka mi pol sko -nie miec ki mi oraz nie miec -
ki ksiądz ka to lic ki, dr Man fred De se la ers, za an ga żo wa ny w pra cę
nad po jed na niem nie miec ko -pol skim w Cen trum Dia lo gu i Mo dli twy
w Oświę ci miu – dys ku to wa li o tym, jak dzi siaj Niem cy od no szą się
do cza sów ostat niej woj ny, co uczy nił Ko ściół ka to lic ki dla po jed na nia
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mię dzy Po la ka mi i Niem ca mi, a tak że o od bio rze na ucza nia i oso by Ja na Paw -
ła II nad Ła bą i Re nem. W spo tka niu wy ko rzy sta no frag men ty fil mów z piel -
grzy mek Ja na Paw ła II do Pol ski i Nie miec.

CZY PA PIEŻ ZA MIE RZAŁ ZDO BYĆ KREML?
9 grud nia 2008, Dom Spo tkań z Hi sto rią

Te mat spo tka nia do ty czył re la cji mię dzy wschod nim i za chod nim chrze ści -
jań stwem oraz wpły wu Ja na Paw ła II na upa dek ko mu ni zmu w ZSSR. Go ść -
mi pa ne lu pro wa dzo ne go przez red. Ja na Ośko by li: Krzysz tof Za nus si, re ży ser,
sce na rzy sta i pro du cent fil mo wy, dr An drzej Gra jew ski, pu bli cy sta „Go ścia
Nie dziel ne go” oraz Sta ni sław Cio sek, po li tyk, by ły am ba sa dor RP w Mo skwie.

JAN PA WEŁ II – CZŁO WIEK KUL TU RY

2 kwiet nia 2008, UKSW

W rocz ni cę śmier ci Ja na Paw ła II współ or ga ni zo wa li śmy kon fe ren cję na -
uko wo -ar ty stycz ną po świę co ną pa pie żo wi ja ko twór cy kul tu ry i jej du cho we -
mu kre ato ro wi. W spotkaniu wzięli udział wy bit ni spe cja li ści z za kre su teo lo gii,
te atru, li te ra tu ry i kul tu ro znaw stwa, m.in. prof. Ja cek Sa lij OP, ks. dr Wi told
Ka wec ki CSsR, prof. Wie sław Oszaj ca SJ, prof. Bo le sław Ta bor ski, dr hab. Lech
So kół, prof. Zo fia Za rę bian ka. Pre le gen ci wie le miej sca po świę ci li dra ma tom
Woj ty ły, oma wia jąc m.in. sztu ki: Przed skle pem ju bi le ra i Brat na sze go Bo ga.
O swo im spo tka niu z Ka ro lem Woj ty łą ak to rem opo wia dali prof. Da nu ta Mi -
cha łow ska oraz prof. An drzej Zie liń ski, któ ry na le żał do dusz pa ster stwa 
ks. Woj ty ły tzw. Śro do wi ska. Sym po zjum za koń czy ła część ar ty stycz na po świę -
co na ulu bio nym po etom Ja na Paw ła II: Ja się w tych wier szach uczę mó wić, za -
nim za cznę roz ma wiać. Da nu ta Mi cha łow ska, Ire na Jun, Wie sław Ko ma sa oraz
Ka ta rzy na Fla der re cy to wa li m.in. fragm.: Króla Ducha Sło wac kie go, Pro me thi -
diona Nor wi da, Pa na Ta de usza Mickiewicza oraz utwo ry Ja na Paw ła II. Usły -
sze li śmy też re flek syj ne pie śni Ja ro sła wa Choj nac kie go. Uro czy stość za koń czy ła
wspól na mo dli twa i ulu bio na pieśń pa pie ska Bar ka.

ŚLA DA MI JA NA PAW ŁA II W UGAN DZIE I ZA MBII

9 kwiet nia 2008, UKSW

Wspól nie z Sek cją Mi sjo lo gii UKSW w kwiet niu zor ga ni zo wa li śmy sym po -
zjum po świę co ne sy tu acji ko ścio ła ka to lic kie go w Afry ce, w szcze gól no ści po -
dró żom apo stol skim Oj ca Świę te go do Za mbii (2-4 ma ja 1989) i Ugan dy
(5-10 lu te go 1993). Ko ścio ły środ ko wej i po łu dnio wej Afry ki w po rów na niu
z in ny mi kon ty nen ta mi są sto sun ko wo mło de i nie ma ją jesz cze tak sil nie
ugrun to wa nej tra dy cji. Dla te go wi zy ty pa pie skie w tych kra jach mia ły tym
więk sze zna cze nie dla wspól not lo kal nych. Mi mo że są to kra je o róż nych do -
świad cze niach, od mien nej dro dze do wol no ści i ka to li cy zmu, to za da nia naj -
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bar dziej pa lą ce dla ich miesz kań ców są wspól ne: po trze ba kon ty nu owa -
nia dzie ła mi syj ne go, otwar cia na na ukę Ko ścio ła, któ ry wska zu je, jak
zma gać się z ra si zmem, nie rów no ścią i nie spra wie dli wo ścią. Na sym po -
zjum po ru sza ne by ły też wąt ki do ty czą ce sy tu acji po li tycz no -spo łecz -
nej Ugan dy, tra dy cyj nych re li gii Za mbii, dzia łal no ści pol skich
mi sjo na rzy. Za pre zen to wa ny rów nież zo stał słow nik an giel sko -mam -
bwe, wy nik wie lo let nich sta rań prze tłu ma cze nia ję zy ka czło wie ka bia -
łe go na ję zyk za mbij ski. Sym po zjum to wa rzy szy ła wy sta wa Ży cie Je zu sa
we dług Ma fa, na któ rą zło ży ły się ob ra zy in spi ro wa ne kul tu rą Afry ki.
Wśród pre le gen tów zna leź li się: ks. dr Fri de rick Tu sin gi re (Ugan da),
dr Ma rek Pa weł czak (UW), ks. Alek san der Se niuk (In sty tut Pa pie ża Ja -
na Paw ła II w War sza wie), ks. dr Ry szard Dziu ra (En cy klo pe dia Ka to lic -
ka KUL), ks. prof. UKSW Ja ro sław Ró żań ski (UKSW).

ROZ WA ŻA NIA O WIE KU SĘ DZI WYM

23 kwiet nia 2008, Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku w Ra dzy niu Pod la skim

W kwiet niu zo sta li śmy za pro sze ni na spo tka nie po pu lar no nau ko we
zatytułowane Roz wa ża nia o wie ku sę dzi wym, zor ga ni zo wa ne przez fi lię
KUL -u w Ra dzy niu Pod la skim. Spo tka nie ad re so wa ne by ło do słu cha -
czy Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku, a je go mot tem sta ły się sło wa wy ję -
te z Li stu Ja na Paw ła II Do mo ich bra ci i sióstr – lu dzi w po de szłym wie ku
(1999): „Ten czas trze ba twór czo spo żyt ko wać…” List pa pie ski przy bli -
żył ze bra nym pra cow nik na uko wy na sze go In sty tu tu, Sta ni sław Szczę -
sny. Ja ko kon tekst przy wo ła no ob ra zy wie ku sę dzi we go, uka zy wa ne tak
w Sta rym Te sta men cie, jak rów nież w krę gu kul tu ry śród ziem no mor -
skiej. Na se sję zło ży ły się czte ry re fe ra ty. Dr Zo fia Za or ska, prze wod ni -
czą ca za rzą du Uni wer sy te tu w Lu bli nie, roz wa ży ła ce chy mą dro ści
doj rza łej. Ob szer ny i po par ty przy kła da mi re fe rat o ro li se nio rów w pro -
ce sie wy cho wa nia wy gło sił dr Da riusz Szew czuk. Ks. dr Ja cek Szo sta kie -
wicz z praw dzi wym za an ga żo wa niem omó wił jed ną z naj słyn niej szych
for muł Sta re go Te sta men tu: va ni tas va ni ta tum et omnia va ni tas.

WY CHO WY WAĆ ALE JAK?
13 ma ja 2008, In sty tut Stu diów nad Ro dzi ną UKSW

Podczas sym po zjum po święconego pro ble mom wy cho waw czym we
współ cze snej szko le, pod kre śla no pa lą cą po trze bę two rze nia pro gra mów
wy cho waw czych opar tych na war to ściach i do sto so wa nych do po trzeb
mło dzie ży i wy cho waw ców. Dy rek tor In sty tu tu ks. dr Zdzi sław Stru zik
oma wiał za gad nie nie: Wy cho wa nie do war to ści we dług na ucza nia Ja -
na Paw ła II. Ja ko spad ko bier cy dzie dzic twa na uki pa pie ża Po la ka mo że -
my czer pać z je go na uki, przed sta wia jąc mło dzie ży i wy cho waw com,
sko or dy no wa ne pro gra my wy cho waw cze opar te na war to ściach pod sta -
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wo wych i klu czo wych: mi ło ści, spra wie dli wo ści, po ko ju, so li dar no ści i wol no -
ści. Kul ty wo wa nie tych war to ści mo że uła twić two rze nie au ten tycz nych wspól -
not na ro do wych i mię dzy na ro do wych w Eu ro pie. 

JAN PA WEŁ II O PO KO JU, WOJ NIE I WOJ SKU

16 paź dzier ni ka 2008, Cen tral na Bi blio te ka Woj sko wa w War sza wie

Se sję na uko wą po świę co ną na uce Ja na Paw ła II o po ko ju, woj nie i woj sku
zor ga ni zo wa ła Cen tral na Bi blio te ka Woj sko wą w War sza wie. Ze stro ny In sty -
tu tu Pa pie ża Ja na Paw ła II wy kład na te mat Prze sła nia pa pie skich Orę dzi
na Świa to we Dni Po ko ju wy gło si ła dr Do mi ni ka Żu kow ska. Jed ną z głów nych
osi na ucza nia pa pie skie go by ło we zwa nie do za nie cha nia wo jen oraz wza jem -
ne po jed na nie. Spe cy fi ka Orę dzi o po ko ju, któ re zy ska ły waż ny sta tus na grun -
cie po li ty ki mię dzy na ro do wej, po le ga na tym, że Pa pież przy wra ca po ję ciu
po ko ju wy miar mo ral ny i etycz ny. Za gad nie nie po ko ju jest przez Pa pie ża roz -
wi ja ne przede wszyst kim z per spek ty wy per so na li zmu, w myśl któ re go do bro
czło wie ka sta no wi cen trum dzia łań po li tycz nych, mi li tar nych, eko no micz nych
i spo łecz nych. Dro go wska zem dla wszyst kich po win no być pa pie skie prze sła -
nie: Gdy czło wiek nie ży je w po ko ju z Bo giem, nie ma po ko ju na zie mi.

CZY NA UKA XXI JEST W KON FLIK CIE Z WIA RĄ?
20-21 paź dzier ni ka 2008, UKSW

Wspie ra li śmy przy go to wa nie sym po zjum z oka zji 10. rocz ni cy en cy kli ki
Fi des et ra tio pod ho no ro wym pa tro na tem kard. Jó ze fa Glem pa Pry ma sa Pol -
ski oraz Ada ma Stru zi ka, Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go. Se sja
po dzie lo na by ła na trzy czę ści: Wo kół En cy kli ki Fi des et Ra tio, Fi des et Ra -
tio w ba da niach na uko wych oraz Fi des et ra tio na uni wer sy te tach. Na za -
koń cze nie wrę czo no me dal Fi des et ra tio Wie sła wo wi Ochma no wi. Ca łość
za mknę ła część ar ty stycz na – kon cert Edy ty Ge pert.

NA UKA JA NA PAW ŁA II W MO IM ŻY CIU

22 paź dzier ni ka 2008, ZSSGL im. Ja na Paw ła II w War sza wie

Kon fe ren cję dla pe da go gów i uczniów szkół no szą cych imię Ja na Paw ła II,
zor ga ni zo wa li śmy wspól nie z Ze spo łem Szkół Spo żyw czo -Ga stro no micz nych
im. Ja na Paw ła II w War sza wie. Sym po zjum od by ło się w Ze spo le Szkół
przy ul. Ko mor skiej. Otwar cia do ko na ła Pa ni Ewa La da, dy rek tor szko ły oraz
red. Pa weł Zuch nie wicz, dzien ni karz, pu bli cy sta, pi sarz, znaw ca te ma ty ki do -
ty czą cej Ja na Paw ła II. Od czy ta no rów nież list J. E. ks. kard. Sta ni sła wa Dzi -
wi sza. Ucznio wie za pre zen to wa li ory gi nal ny pro gram ar ty stycz ny, po czym
na stą pi ło ofi cjal ne ogło sze nie wy ni ków kon kur su li te rac ko -pla stycz ne go: Na -
uka Ja na Paw ła II w mo im ży ciu. Dru ga część kon fe ren cji by ła skie ro wa na
do na uczy cie li. Z re fe ra tem wpro wa dza ją cym Wy cho wa nie w na ucza niu Ja na

Sy
m

po
zj

a 
Sp

ot
ka

ni
a 

K
on

fe
re

nc
je



27

Paw ła II wy stą pi ła dr Do mi ni ka Żu kow ska z In sty tu tu Pa pie ża Ja na
Paw ła II, na stęp nie głos za brał red. Pa weł Zuch nie wicz pre zen tu jąc te -
mat Jan Pa weł II wy cho waw ca. Sym po zjum za koń czył pa nel dys ku syj ny
z udzia łem na uczy cie li i za pro szo nych go ści.

WY CHO WA NIE DO WAR TO ŚCI W NA UCZA NIU JA NA PAW ŁA II
12 li sto pa da 2008, Wyż sza Szko ła Eko no mii i In no wa cji w Lu bli nie

Ob ję li śmy pa tro nat nad mię dzy na ro do wą kon fe ren cją or ga ni zo wa ną
z oka zji 30. rocz ni cy wy bo ru Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża. W skład ko mi -
te tu ho no ro we go po za ks. dr Zdzi sła wem Stru zi kiem, dy rek to rem In sty tu -
tu, we szli: J. E. ks. prof. zw. dr hab. Jó zef Ży ciń ski, prof. zw. dr hab. Bar ba ra
Ku dryc ka, Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, Krzysz tof Grab czuk,
Mar sza łek Wo je wódz twa Lu bel skie go, Krzysz tof Ba bisz, Lu bel ski Ku ra tor
Oświa ty, J. M. prof. zw. dr hab. Ma rek Żmi grodz ki, Rek tor WSEI w Lu bli -
nie, mgr Te re sa Bo gac ka, Kanc lerz WSEI. Re fe ra ty do ty czy ły te ma ty ki god -
no ści czło wie ka, świę to ści, pe da go gi ki, pa trio ty zmu oraz god no ści pra cy
ludz kiej w kon tek ście na ucza nia pa pie skie go.

EWAN GE LIA ŻY CIA A UTY LI TA RYZM W NA UCZA NIU

JA NA PAW ŁA II
19 li sto pa da 2008, UKSW

Wy cho dząc na prze ciw dzi siej szym po trze bom re li gij nym i kul tu ro -
wym, zor ga ni zo wa li śmy sym po zjum in ter dy scy pli nar ne po świę co ne
za gad nie niu uty li ta ry zmu. Za pro sze ni pre le gen ci, w za leż no ści od wła -
snych po szu ki wań na uko wych w za kre sie teo lo gii, me dy cy ny, pra wa,
dusz pa ster stwa, fi lo zo fii, ję zy ko znaw stwa, hi sto rii, uwzględniając różne
punkty widzenia, mówili o sty ku dwóch rze czy wi sto ści, w ja kich funk -
cjo nu je współ cze sny czło wiek: cy wi li za cji ży cia – mi ło ści oraz cy wi li -
za cji śmier ci – uty li ta ry zmu. Sym po zjum po dzie lo ne zo sta ło na trzy
części te ma tycz ne. W pierw szej pre le gen ci za sta na wia li się nad de fi ni -
cją uty li ta ry zmu. W dru giej – nad spo so ba mi ra dze nia so bie z je go skut -
ka mi. Na ko niec przed sta wi li głów ne ry sy chrze ści jań skiej cy wi li za cji
ży cia. Na sym po zjum za pre zen to wa no książ kę wy da ną z oka zji kon fe -
ren cji, za wier ją cą re fe ra ty pre le gen tów, któ ry mi by li: ks. dr W. Ka wec -
ki (In sty tut Wie dzy o Kul tu rze UKSW), dr Z. Be ne dyk to wicz (In sty tut
Et no lo gii i An tro po lo gii Kul tu ro wej UW), ks. prof. dr hab. S. Wa rze -
szak (Pa pie ski Wy dział Teo lo gicz ny w War sza wie), se na tor A. Szy mań -
ski (Pol ska Fe de ra cja Ru chów Obro ny Ży cia), dr A. Grę ziak (Ka to lic kie
Sto wa rzy sze nie Le ka rzy Pol skich), dr A. Ko złow ska (In sty tut Fi lo lo gii
Pol skiej UKSW), prof. dr hab. K. Dyb ciak (Ka te dra Li te ra tu ry XX wie -
ku UKSW), ks. W. Oszaj ca SJ (Bo bo la num).
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y Pamiętajcie, że także wśród dorosłych wielkim jest ten
człowiek, który zawsze chce się czegoś nauczyć, podczas gdy

taki, który twierdzi, że wie już wszystko – w istocie jest pełen
samego siebie, materialnego, co za tym idzie – jest pozbawiony

tych wspaniałych cech naprawdę wzbogacających życie.

Jan Paweł II, 1980

Po za na uko wym nur tem na szej dzia łal no ści, po dej mu je my też roż ne
ini cja ty wy po pu la ry zu ją ce na ucza nie pa pie ża. Chce my an ga żo wać, szcze -
gól nie mło dzież, do twór cze go od kry wa nia mą dro ści, pły ną cej z dzie dzic -
twa Ja na Paw ła II. Dla te go chęt nie or ga ni zu je my lub wspie ra my
or ga ni za cję kon kur sów i pro jek tów, któ re po przez za ba wę, i po dej mo wa -
nie wy zwań, utrwa la ją to, co w na ucza niu Ja na Paw ła naj cen niej sze.

MA ZO WIEC KI KON KURS PA PIE SKI

11 mar ca od by ła się uro czy sta ga la koń czą ca Ma zo wiec ki Kon kurs Pa pie -
ski dla Gim na zja li stów 2007/2008. Go ść mi ho no ro wy mi im pre zy by li:
J. E. Jó zef Kar dy nał Glemp Pry mas Pol ski, J. E. Ar cy bi skup Ka zi mierz Nycz
Me tro po li ta War szaw ski, Je rzy Ber ta, Ma zo wiec ki Wi ce ku ra tor Oświa ty,
Adam Ce pak, Dy rek tor Biu ra Fun da cji Dzie ło No we go Ty siąc le cia. Uro czy -
stość uświet nił wy stęp wy bit ne go pia ni sty, Ra do sła wa Sob cza ka. Przy po -
mnij my, że kon kurs, or ga ni zo wa ny przez In sty tut na zle ce nie Ma zo wiec kie go
Ku ra to ra Oświa ty, zo stał ogło szo ny w paź dzier ni ku 2007. Zgło si ło się po -
nad 1500 gim na zja li stów z ca łej Pol ski, głów nie jed nak z Ma zow sza.

W pierw szym eta pie mło dzież mia ła za za da nie na pi sać pra cę na je den
z dzie się ciu te ma tów zwią za nych z na ucza niem i bio gra fią Ja na Paw ła II.
Ko lej ny etap – test, opar ty na tek stach pa pie skich – wy ło nił fi na li stów, któ -
rzy na wy jeź dzie edu ka cyj nym do Kra ko wa i Wa do wic śla da mi Ka ro la Woj -
ty ły, po de szli do ostat nie go stop nia eli mi na cji kon kur so wych. Ko mi sja
mia ła nie ła twe za da nie, po nie waż gim na zja li ści wy ka za li się świet ną zna -
jo mo ścią te ma ty ki pa pie skiej i po ziom wie dzy był wy rów na ny. Osta tecz nie
jed nak 17 uczest ni ków otrzy ma ło ty tuł lau re ata, a 25 ty tuł fi na li sty Ma zo -
wiec kie go Kon kur su Pa pie skie go. Naj lep si z naj lep szych w na gro dę po je -
cha li do Rzy mu.

JAN PA WEŁ II WI DZIA NY MO IMI OCZA MI

Wie le cie ka wych prac pla stycz nych na pły nę ło na ogło szo ny przez Wo je -
wódz ki Szpi tal „Drew ni ca” kon kurs Jan Pa weł II wi dzia ny mo imi ocza mi.
Kon kurs ad re so wa ny był głów nie do pa cjen tów szpi ta la.
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Za ska ku ją ca by ła róż no rod ność tech nik zgło szo nych prac, po śród
któ rych zna la zły się akwa re le, ko la że, ha fty, wier sze, bal la dy, pre zen ta -
cje mul ti me dial ne. W ko mi sji kon kur so wej za sie dli: Wal de mar Gi za,
An na Du dek, Elż bie ta Strzą ska, Ge no we fa Guz oraz Al do na Żo łyń ska.

7 kwiet nia w sie dzi bie In sty tu tu od by ło się roz da nie na gród zwy cięz -
com. Wy róż nio ne pra ce zo sta ły prze ka za ne do zbio rów In sty tu tu Pa pie -
ża Ja na Paw ła II, fun da to ra na gród dla lau re atów i fi na li stów kon kur su.

A oto zwy cię skie pra ce: 
Wi dzia łem piel grzy ma mi ło sier dzia wol no ści, 
Chwi la za du my, 
Jan Pa weł II (1920-2005) – Apo stoł mi ło ści. 

III KON KURS RE CY TA TOR SKI TWÓR CZO ŚCI

KS. JA NA TWAR DOW SKIE GO

Kon kurs od był się 17 czerw ca w Bia ło łęc kim Ośrod ku, wień cząc
do rocz ne Imie ni ny Księ dza Ja na. Zo stał zor ga ni zo wa ny przez Fun da -
cję AVE, przy wspar ciu na sze go In sty tu tu. W im pre zie udział wzię ła
ak tor ka, pa ni Te re sa Li pow ska. Re cy to wa ła wier sze Księ dza i opo wia -
da ła o swo ich z nim spo tka niach: o ślu bie, któ re go jej udzie lał,
o śmiesz nych przy pad kach z pe ru ką, o 90. uro dzi nach, wresz cie o tym,
jak wie lo krot nie po ka płań sku i ludz ku po ma gał na ży cio wych za krę -
tach. Wzru sza ją cy był tak że po kaz fil mu Tak, do ku men tu ją ce go ostat -
nie mie sią ce ży cia księ dza. Był też oczy wi ście tort. W tym ro ku
w kształ cie ser ca, ob sy pa ny pach ną cy mi płat ka mi róż, wpi su ją cy się
w mot to te go rocz nej edy cji Mi łość da je to, cze go nie da je. 

Du żym prze ży ciem dla uczest ni ków był też tra dy cyj ny już ob rzęd
przyj mo wa nia do „ro dzi ny Twar dow skie go”, pod czas któ re go wszy scy
uczest ni cy kon kur su wspól nie sta ją na sce nie i na kła da ją ko szul ki
z na dru ko wa ny mi cy ta ta mi z po ezji ks. Twar dow skie go. Od tej chwi -
li sta ją się emi sa riu sza mi po etyc kie go prze sła nia.

SŁO WA NIE NA WIATR

Szu ka my hi sto rii osób, któ rych ży cie zmie ni ło się pod wpły wem
słów Ja na Paw ła II. Pro jekt, któ ry ma nam w tym po móc, ruszył
16 października 2008 r. Je go mot tem jest frag ment prze mó wie nia pa -
pie ża z 1991 r., wy gło szo ne go w Ra do miu: Moż na by na wią zać do (...)
po wie dze nia: pa pież rzu ca sło wa na wiatr. Istot nie, rzu ca sło wa na wiatr!
Bo wie rzy w wiatr. Wie rzy w ta ki po tęż ny wiatr, któ ry wstrzą snął ścia na -
mi wie czer ni ka w Je ro zo li mie. W tym wie trze wy ra zi ło się przez si łę na -
tu ry tchnie nie Du cha Świę te go.
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Uczest ni cy mo gli nad sy łać swo je świa dec twa do 31 grud nia 2008. Wy -
bra ne hi sto rie zo sta ną opu bli ko wa ne w książ ce. Pu bli ka cja an to lo gii świa -
dectw pla no wa na jest na 2 kwiet nia 2009. Książ ka zo sta nie przed sta wio na
pod czas uro czy sto ści pro mo cyj nej, na któ rą za pro sze ni zo sta ną wszy scy au -
to rzy opu bli ko wa nych tek stów.

NA UKA JA NA PAW ŁA II W MO IM ŻY CIU

Kon kurs od by wał się pod ho no ro wym pa tro na tem Je go Eks ce len cji Ar -
cy bi sku pa Hen ry ka Ho se ra, Or dy na riu sza Die ce zji War szaw sko -Pra skiej.
Roz strzy gnię cie kon kur su od by ło się 22 paź dzier ni ka 2008 pod czas kon fe -
ren cji pod ty tu łem Na uka Ja na Paw ła II w mo im ży ciu, w Ze spo le Szkół Spo -
żyw czo -Ga stro no micz nych im. Ja na Paw ła II w War sza wie. Kon kurs
obej mo wał część li te rac ką na naj lep szy esej oraz pla stycz ną na naj lep szą
pra cę w do wol nej tech ni ce. Ad re so wa ny był do uczniów szkół po nad gim -
na zjal nych oraz li ce ów, szcze gól nie do szkół ma ją cych za swe go pa tro na
Pa pie ża Ja na Paw ła II. 

Mło dzież mo gła wy bie rać spo śród kil ku za pro po no wa nych za gad nień: 

1. Po ko le nie JP2, kim był i jest Pa pież dla mło de go po ko le nia? 

2. Ho mi lia Ja na Paw ła II, któ ra wy war ła na mnie ogrom ne wra że nie,

3. Prze czy ta ne dzie ło Ja na Paw ła II – któ re z nich sta ło się dla cie bie dro go wska zem w ży ciu? 

4. Mo je spo tka nie z Ja nem Paw łem II. Re flek sje i prze my śle nia.

Na kon kurs wpły nę ło bli sko 100 prac, naj czę ściej wy bie ra nym te ma tem
był te mat pierw szy. Fi na li ści otrzy ma li na gro dy pie nięż ne i książ ko we. Zo -
sta ło rów nież wrę czo nych kil ka wy róż nień.

VII MI SYJ NA OLIM PIA DA ZNA JO MO ŚCI AFRY KI

Wspie ra my, or ga ni zo wa ną przez Sek cję Mi sjo lo gii na Wy dzia le Teo lo -
gicz nym UKSW, VII edy cję Mi syj nej Olim pia dy Zna jo mo ści Afry ki
(MOZA). Ce lem Olim pia dy jest pro mo cja kon ty nen tu afry kań skie go,
przy zwró ce niu szcze gól nej uwa gi na dzia łal ność na szych ro da ków – bo gac -
two pra cy pol skich mi sjo na rzy i mi sjo na rek, am ba sa do rów na sze go kra ju
oraz lu dzi, wśród któ rych ży ją. Po nad to uczest nic two w kon kur sie skupia
uczniów wokół idei wy cho wa nia w du chu to le ran cji, sza cun ku dla dru gie -
go czło wie ka bez wzglę du na je go po cho dze nie oraz uczy wraż li wo ści,
otwar to ści na in ne na ro dy i kul tu ry. W ra mach przy go to wań do olim pia dy
ucznio wie zgłę bia ją li te ra tu rę przed mio to wą, wśród któ rej waż ne miej sce
zaj mu ją wy po wie dzi Ja na Paw ła II do ty czą ce kon ty nen tu afry kań skie go.
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W ra mach do sko na le nia za wo do we go pra cow ni ków zor ga ni zo wa no sze -

reg szko leń, któ rych ce lem by ło zdo by cie umie jęt no ści po zwa la ją cych na jak

naj lep szą re ali za cję za dań sta tu to wych. Oto naj waż niej sze z nich:

– kurs bi blio te ko znaw stwa,
– warsz ta ty udo sko na la ją ce z za kre su bi blio gra fii, 
– kurs „Marc 21 dla po trzeb bi blio gra fii re gio nal nej”,
– szko le nie z pro gra mów kom pu te ro wych: In De sign oraz Qu ark,
– szko le nie z za kre su Qu ark Xpress v 8.0,
– Mię dzy na ro do wy Fun dusz Wy szeh radz ki (ce lem szko le nia by ło za po -

zna nie się z moż li wo ścia mi fi nan so wa nia pro jek tów z ww. fun du szu,
– na uka ob słu gi in ter ne to we go for mu la rza apli ka cji ME WA, 
– bu do wa, ob słu ga i bie żą ca eks plo ata cja hy bry do we go sko ja rzo ne go

sys te mu grzew cze go, 
– praw no-or ga ni za cyj ne, fi nan so we i księ go we aspek ty pro wa dze nia

dzia łal no ści kul tu ral nej w in sty tu cjach kul tu ry,
– dla no wych pra cow ni ków prze pro wa dzo no szko le nia z za kre su BHP. 

W ro ku 2008 In sty tut kon ty nu ował pra ce zwią za ne z za koń cze niem ro -
bót bu dow la nych w do ce lo wej sie dzi bie In sty tu tu w Do mu Die ce zjal no -Pa -
ra fial nym przy Świą ty ni Bo żej Opatrz no ści. 

Pro wa dzo no m.in. pra ce zwią za ne z ro bo ta mi wy koń cze nio wy mi i ele wa -
cyj ny mi. Za koń czo no część prac in sta la cyj nych i pra ce sa ni tar ne. Kon ty nu -
owa no pra ce nad uru cho mie niem hy bry do we go sko ja rzo ne go ukła du
grzew cze go znaj du ją ce go się na po zio mie piw ni cy bu dyn ku.

Wy ko na no sze reg prac wy koń cze nio wych i aran ża cyj nych, któ rych ce -
lem jest stop nio we przy sto so wy wa nie bu dyn ku do przy szłych funk cji ja ko
sie dzi by In sty tu tu.
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Przed mio ty, któ re by ły świad ka mi pon ty fi ka tu, nie za po mnia ne chwi -
le za trzy ma ne w fo to gra ficz nym ka drze, sło wa, któ re po ru sza ły tłu my,
za pi sa ne na ścież ce dźwię ko wej… Tak waż ne świa dec twa hi sto rii sta no -
wi ły by bez ład ny zbiór, gdy by nie pra ca ar chi wi stów, któ rzy opra co wu -
ją je w po rząd ku uła twia ją cym peł ne wy ko rzy sta nie i oce nę ich
war to ści. Jed nym z istot niej szych kie run ków na szej dzia łal no ści jest rze -
tel na do ku men ta cja pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II.

ZBIORY OŚRODKA DOKUMENTACJI I STUDIUM PONTYFIKATU

JANA PAWŁA II W RZYMIE

Wspól nie z rzym skim ośrod kiem pra cu je my nad in wen ta ry za cją i di -
gi ta li za cją pa mią tek po Ja nie Paw le II. Prze wa ża ją ca część obiek tów to
da ry dla Oj ca Świę te go otrzy ma ne od pol skich piel grzy mów pod czas au -
dien cji i po dró ży apo stol skich. Są to m.in. ob ra zy, rzeź by, nu mi zma ty, tka -
ni ny, gra fi ka oraz cen ne pa miąt ki hi sto rycz ne. Eks po na ty ka ta lo gu je my
w pro gra mie ewi den cji obiek tów mu ze al nych MU SNET. W 2008 ro ku
opra co wa no 1365 kart pa pie skich eks po na tów nu mi zma tycz nych
oraz 917 kart obiek tów ar ty stycz no -hi sto rycz nych, w su mie 2282 kar ty.
Zbio ry po dzie lo ne są na na stę pu ją ce dzia ły: Klu cze do miast, Lam py gór -
ni cze, Me da le ko ro na cyj ne, Me da le piel grzym ko we, Me da le rocz ni co we,
Me da le uni wer sy tec kie, Mi ne ra ły, Mo ne ty, Pla kie ty, Pła sko rzeź by, Pu cha -
ry, Ryn gra fy, Rzeź by, Ta le rze, Wa zo ny.

KO LEK CJA MU ZE ALIÓW PRY MA SA POL SKI

Dział Do ku men ta cji Ar chi wal nej i Fo to gra ficz no -Fil mo wej opra co wu je
rów nież szcze gól ną ko lek cję ks. Pry ma sa Jó ze fa Kar dy na ła Glem pa, obej -
mu ją cą mię dzy in ny mi da ry, któ re mia ły zo stać ofia ro wa ne Ja no wi Paw ło -
wi II, a tak że in ne obiek ty ar ty stycz ne zwią za ne z oso bą Pa pie ża Po la ka
– ob ra zy, rzeź by, me da le, na czy nia itp. Do sys te mu MU SNET wpro wa dzo -
no da ne do ty czą ce 900 eks po na tów. Do zin wen ta ry zo wa nia po zo sta ło jesz -
cze oko ło 1730 obiek tów. 
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Człowiek nie tylko podlega nurtowi wydarzeń, nie tylko

w określony sposób działa i postępuje jako jednostka i jako należący
do grupy, ale ma zdolność refleksji nad własną historią

i obiektywizacji, opisywania jej powiązanych biegów zdarzeń.

Jan Pa weł II, „Pa mięć i toż sa mość”
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FOR MY RZEŹ BIAR SKIE I ŻY WE PO MNI KI JA NA PAW ŁA II

Sta ra my się ze brać moż li wie peł ną in for ma cję o for mach rzeź biar skich
i ży wych po mni kach Ja na Paw ła II, w pierw szej ko lej no ści tych, któ re
znaj du ją się na te re nie Pol ski. Obec nie in ten syw ne pra ce nad pro jek tem
trwa ją w wo je wódz twie za chod nio po mor skim. W die ce zji szcze ciń sko -
-ka mień skiej do tar li śmy do 13 obiek tów (2 po mni ków, rzeź by, 7 płyt
i ta blic, me da lio nu, wi tra żu oraz ob ra zu olej ne go) wią żą cych się z po sta -
cią Oj ca Świę te go. Wszyst kie in for ma cje o obiek tach ewi den cjo no wa ne
są w ba zie MU SNET. W to ku są tak że pra ce nad ka ta lo go wa niem pa pie -
skich form rzeź biar skich na Ma zow szu. Do koń ca li sto pa da uzu peł nio -
ne zo sta ły in for ma cje o ko lej nych 11 obiek tach (6 po mni ków, 4 ta bli ce
pa miąt ko we 1 rzeź ba).

DO KU MEN TA CJA FO TO GRA FICZ NA

Sta ra my się do trzeć z apa ra tem wszę dzie tam, gdzie dzie ją się wy da -
rze nia or ga ni zo wa ne przez In sty tut. Do ku men tu je my w ten spo sób na -
szą hi sto rię. W mi nio nym ro ku in sty tu to wy al bum po więk szył się
o spo rą ko lek cję zdjęć z im prez ple ne ro wych, sym po zjów, pa ne li dys ku -
syj nych, ga li kon kur so wych itd. Na sze ba zy zdję cio we po sze rza ją się stop -
nio wo tak że po przez na by wa nie od agen cji fo to gra ficz nych fo to gra fii
zwią za nych z dzia łal no ścią pa pie ża. Wy ko rzy sty wa ne są one na bie żą co
do ce lów pro mo cyj nych i wy daw ni czych.

DA RY OSÓB PRY WAT NYCH

W mi ja ją cym ro ku na sze zbio ry po więk szy ły się o 19 ka set vi deo
z fil ma mi o tre ści re li gij nej i 46 ka set ma gne to fo no wych, w tym 30
prze ka za nych przez dr Ta de usza Za pa łow skie go, z prze mó wie nia mi Ja -
na Paw ła II oraz pol skich bi sku pów z sze ściu Piel grzy mek Oj ca Świę -
te go do Pol ski (z 1979, 1983, 1987, 1991, 1997 i 1999 ro ku). Ma te riał
z ka set ana lo go wych zo stał prze nie sio ny na no śni ki cy fro we. Po nad to
ar chi wum po sze rzy ło się o pły ty DVD z fil ma mi i pro gra ma mi te le wi -
zyj ny mi o te ma ty ce pa pie skiej, pły ty au dio z na gra nia mi pa ne li współ -
or ga ni zo wa nych przez In sty tut wraz z Do mem Spo tkań z Hi sto rią,
oraz pły ty za wie ra ją ce fo to gra fie w for mie cy fro wej oraz ma te ria ły pro -
mo cyj ne In sty tu tu.
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