
1Instytut Papieża Jana Pawła II • RAPORT 2015

I N S T Y T U T  PA P I E Ż A  J A N A  PAW Ł A  I I

2
0

1
5

R
A

P
O

R
T



1Instytut Papieża Jana Pawła II • RAPORT 2015

I n s t y t u t  Pa p i e ż a  J a n a  Pa w ł a  I I
 Raport z działalności  2015



5Instytut Papieża Jana Pawła II • RAPORT 2015

I. Konkursy

II. Wydarzenia

IV. Biblioteka 

III. Konferencje

V. Publikacje

VI. Archiwum

SPIS T
R

EŚC
I



6 Instytut Papieża Jana Pawła II • RAPORT 2015



7Instytut Papieża Jana Pawła II • RAPORT 2015

S ł o wo  w s t ę p n e

Przekazujemy Raport z działalności Instytutu Papieża Jana 
Pawła II 2015. Raport ten prezentuje owoce pracy nasze-
go Zespołu w mijającym roku.

Rok 2015 był rokiem szczególnym w naszej działalności. 
Najpierw Sejm RP ogłosił rok 2015 rokiem św. Jana Pawła II, 
nastepnie z inicjatywy samorządu województwa mazowieckiego 
patronem roku 2015 na Mazowszu został ks. Jan Twardowski. 
Instytut Papieża Jana Pawła II jako instytucja papieska 
i samorządowa włączył się czynnie w upamiętnienie obu 
patronów.

Treść Raportu została podzielona na dwa bloki 
tematyczne. W I rozdziale przedstawione zostały konkursy 
zorganizowane w szkołach i na uczelniach;  II rozdział 
nawiązuje do wydarzeń związanych z ważniejszymi datami 
o charakterze kulturalnym, historycznym i społecznym. 
III blok zawiera informacje o konferencjach naukowych 
i popularnonaukowych; IV blok przedstawia inicjatywy 
podejmowane przez Bibliotekę Instytutu Papieża Jana Pawła II. 
V blok dotyczy publikacji, jakie ukazały się staraniem Działu 
Wydawniczego;  VI blok szczegółowo naświetla prace Działu 
Archiwalnego.

W Raporcie znalazły się także zapowiedzi, które mamy na-
dzieję, zainteresują Czytelników. Zapraszamy i zachęcamy także 
do zapoznania się z działalnością statutową Instytutu Papieża 
Jana Pawła II.

D r o d z y  C z y t e l n i c y !

Ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW
Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II
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V edycja ogólnopolskiego konkursu Archiwum Wspomnień

  

W  dniach  22-24 czerwca 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie laureatów V edycji ogólnopolskiego 
konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II. Pobyt w Warszawie, szkolenie dziennikarskie i szereg 

innych atrakcji to nagrody w konkursie, którego organizatorami są Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Fundacja 
Wspomagania Wsi.

Prace nadsyłane w ramach Archiwum Wspomnień Jana Pawła 
II mają charakter wywiadu połączonego z umiejętnościami 
rejestrowania i montowania filmu. Dla laureatów 
przygotowano warsztaty związane z pracą dziennikarską. 
Warsztaty poprowadził dziennikarz, producent nagrań 
wideo i programów telewizyjnych, Mateusz Kalbarczyk. 
Uczniowie zwiedzali siedzibę Polskiego Radia, studio 
nagrań, od zaplecza poznając tajniki rejestrowania audycji.

W tym corocznym konkursie mogły brać udział 
kilkuosobowe zespoły ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy przygotowywali 
wywiady lub reportaże ze świadkami wizyt Jana 
Pawła II do Polski. W tym roku twórcy czterech 
najbardziej interesujących wywiadów zostali 
zaproszeni do Warszawy, a ponadto otrzymali 
nagrody rzeczowe, m.in. tablety.
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V edycja ogólnopolskiego konkursu Archiwum Wspomnień

  

Oprócz charakterystycznych miejsc w stolicy, takich 
jak Stare Miasto i Krakowskie Przedmieście, Pałac 
Kultury i Nauki, Łazienki Królewskie, młodzież 
wraz z opiekunami zwiedziła także kościół 
ss. Wizytek oraz mieszkanie ks. Jana Twardowskiego 
przylegające do klasztoru. Laureaci odwiedzili 
również Dom Spotkań z Historią i Muzeum 
Fryderyka Chopina. Wzorem poprzednich lat nie 
zabrakło wyjścia do teatru – tym razem na sztukę 
Prapremiera Dreszczowca do Och-Teatru Krystyny 
Jandy.
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Ogólnopolski konkurs plastyczny Przez okulary wiary

We współpracy z Zespołem Szkół Integracyjnych nr 71 w Warszawie Instytut Papieża Jana Pawła II 
zorganizował konkurs plastyczny Przez okulary wiary dla uczniów szkół podstawowych. Celem 

konkursu było przybliżenie postaci bł. Edmunda Bojanowskiego, propagowanie wartości religijnych, 
moralnych i patriotycznych wśród dzieci oraz kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie wła-
snych prac w dowolnych technikach. Konkurs skierowany był dla klas 0-6 szkół podstawowych.  Z całej 
Polski wpłynęło łącznie 460 prac.
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W trakcie gali finałowej konkursu swoje umiejętności zaprezentowały najmłodsze dzieci – baletnica Elene 
Babliga, uczennica klasy II Szkoły Podstawowej nr 216 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, któ-
ra wystąpiła w repertuarze zatytułowanym Umierający łabędź, a następnie grupa przedszkolaków z tańcami 
i piosenkami.
Część finałowa gali – najprzyjemniejsza dla laureatów i ich opiekunów – poprowadzona została przez 
pomysłodawczynię konkursu, s. Ezechielę Szewczyk. Dzieci cieszyły się z pięknych dyplomów i nagród, które 
otrzymały od organizatorów konkursu.
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Uroczysta gala finałowa konkursu
Odejść na zawsze, by stale być blisko  – ks. Jan Twardowski w oczach młodych 

W środę 27 maja w Instytucie Papieża Jana Pawła II odbyło się uroczyste spotkanie laureatów projektu 
Odejść na zawsze, by stale być blisko – ks. Jan Twardowski w oczach młodych, zorganizowanego przez 

Fundcję BO WARTO, nad którym patronat objął Instytut. 

Kolejnym punktem gali było zwiedzanie Panteonu 
Wielkich Polaków i złożenie kwiatów przy gro-
bie ks. Jana Twardowskiego. 

Po przywitaniu gości nastąpiło podsumowanie 
prac konkursowych. Honorowym gościem była 
pani Aldona Kraus, przyjaciółka ks. Jana. Podzieli-
ła się z uczestnikami gali swoimi wspomnieniami 
o księdzu, który pisał wiersze.



13Instytut Papieża Jana Pawła II • RAPORT 2015

K
O

N
K

U
R

SY

Po zwiedzaniu przyszedł czas na długo wyczekiwany moment wręczenia nagród konkursowym zwycięz-
com oraz poczęstunek. Wszyscy udali się na Krakowskie Przedmieście, gdzie mogli zobaczyć mieszkanie 
i ławeczkę ks. Twardowskiego, a także wsłuchać się w wiersze recytowane głosem poety.
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X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Dnia 7 listopada br. w siedzibie Instytutu Papieża Jana Pawła II odbyła się uroczystość rozdania nagród X edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgim-

nazjalnych. 

Gala rozpoczęła się Mszą świętą w dolnym kościele Świąty-
ni Opatrzności Bożej, którą odprawił ks. prałat Aleksander 
Seniuk – wicedyrektor Instytutu i delegat ds. kultury Archi-
diecezji Warszawskiej. Po uroczystym powitaniu kolejną, 
niecierpliwie wyczekiwaną częścią programu było wręczenie 
nagród.
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Sobotnią galę uświetnił występ chrześcijańskiego zespo-
łu La Pallotina, którego liderem jest pallotyn, ks. Andrzej 
Daniewicz, wraz z towarzyszącą mu wokalistką – Martyną 
Melosik. 

Po zakończeniu gali jej uczestnicy mogli zwiedzić 
wystawę fotograficzną pt. Dom księdza Jana, przy-
gotowaną z okazji przypadającej w mijającym 
roku 100. rocznicy urodzin kapłana-poety. Aby 
przybliżyć realia historyczne, w jakich księdzu 
Twardowskiemu przyszło żyć i tworzyć (1915-
2006), gościom wręczano specjalną broszurę, 
opracowaną przez Instytut Papieża Jana Pawła II.
Laureaci oraz ich opiekunowie mieli również 
okazję obejrzeć ekspozycję pt. Święty Jan Paweł II.
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Dnia 11 stycznia 2015 r. w Niedzielę Chrztu Pańskiego, w Świątyni Opatrzności Bożej odbył się koncert Zespołu 
Pieśni i Tańca Zawiercie. Zespół wykonał kompilację różnorodnych muzycznie kolęd i pastorałek. Tancerzom i 

śpiewakom towarzyszyła ludowa kapela pod kierunkiem Anny Szymańskiej.

Zespół Pieśni i Tańca Zawiercie działa przy Miejskim Ośrodku 
Kultury w Zawierciu. Został założony przez Annę Szymańską 
w 1998 r. Członkowie zespołu to głównie wychowankowie pani 
dyrygent. Zawiercie występowało na scenach wielu państw. 
Artyści odwiedzili Włochy, Węgry, Turcję, Grecję, Meksyk, 
Litwę, Czechy i Słowację, uczestniczyli w wielu festiwalach 
folklorystycznych, oraz imprezach okolicznościowych, chary-
tatywnych i sportowych. Zespół posiada prestiżowy certyfikat 
CIOFF, który umożliwia mu reprezentowanie naszego kraju 
na festiwalach folklorystycznych na całym świecie.

Świąteczny Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Zawiercie
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W ostatni dzień października w siedzibie Instytutu Papieża Jana Pawła II  odbył się Bal ze Świętymi. 
Dzieci  przebrane  były  za  ulubionych świętych. Nie brakowało też biegających małych aniołków.  Z  głośników 

płynęła głównie chrześcijańska muzyka, w rytm której tańczyły nie tylko mali święci, ale także ich rodzice. 
Była też okazja do poznania i nauczenia się różnych tańców towarzyskich – klasycznych i latynoamerykańskich. 

Bal ze Świętymi

Bal to nie tylko taniec! Przyszedł też czas na… różaniec. 
Dzieci, wraz z obecnym na zabawie księdzem, wyśpiewały 
modlitwę na własnoręcznie wykonanych w domu różań-
cach. Te najbardziej pomysłowe zostały nawet nagrodzone. 
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Dzieci wzięły również udział w konkursie na scenkę, opowiadanie lub piosenkę o życiu wybranego 
świętego. I tym razem nasi mali parafianie wykazali się dużą wiedzą i talentami. Na koniec wieczoru 
zadowolone dzieci i ich rodzice zostali pobłogosławieni przez kapłana i rozeszli się do swych domów 
z uśmiechami na twarzy i balonami w rękach.
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Instytut na XXI Targach Wydawców Katolickich

Coroczne Targi Wydawców Katolickich dają możliowść zaprezentowania bogatej oferty wydawniczej 
Instytutu. Jest to impreza przyciągająca Czytelników zainteresowanych szczególnym segmentem rynku 

wydawniczego – książką katolicką.

W dniach 16-19 kwietnia spotykaliśmy się w gronie zaprzyjaźnionych 
wystawców i oglądaliśmy nowości polskie, zagraniczne, tytuły 
nagrodzone Feniksem,  interesujące wydania elektroniczne oraz 
piękne edycje książki religijnej dla dzieci.
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W tym roku po raz pierwszy Instytut pojawił się jako wystawca na Warszawskich 
Targach Książki na Stadionie Narodowym.
Pod sportowym dachem stadionu od 14 do 17 maja 2015 r. wydawnictwa, 
instytucje kultury uczestniczyły w wielkim wydarzeniu czytelniczym, obfitującym 
w dyskusje, warsztaty, spotkania z autorami, tłumaczami i ilustratorami.
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Instytut Papieża Jana Pawła II na XVIII Targach Wydawców Katolickich w Lublinie

W dniach 19-22 listopada br. Katolicki Uniwersytet Lubelski gościł wydawców katolickich. XVIII edycję targów 
uroczyście otworzył rektor KUL prof. Antoni Dębiński. Okolicznościowe przemówienie wygłosił ks. Roman 

Szpakowski, koordynator tej wydawniczej akcji.

Instytut Papieża Jana Pawła II po raz pierwszy miał okazję zaprezentować w Collegium Jana Pawła II nowości wydawnicze 
oraz starsze tytuły, które również cieszyły się powodzeniem wśród bibliotek i odbiorców indywidualnych. Sprzedaż 
książek odbywała się przez trzy dni. 
Odwiedzający oglądali publikacje dotyczące myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, pozycje poświęcone zagadnieniom 
rodziny, a także wielotomową edycję Dzieł zebranych księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stoisko Instytutu cieszyło 
się także zainteresowaniem uczestników odbywającego się równolegle sympozjum  katechetycznego. 
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Targi Wydawców Katolickich były także okazją do współpracy 
w zakresie wymiany książek oraz zakupienia nowości do Biblioteki 
Instytutu. W kuluarach toczyły się rozmowy o książkach, spotkaniach 
autorskich, problemach wydawców a także o nadchodzących imprezach 
wydawniczych. Ze strony organizatorów wystawców spotkała słodka 
niespodzianka z okazji „osiemnastki” targów w Lublinie.
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K S I Ą Ż K I  D L A  M A ŁY C H  PA C J E N T Ó W,

C Z Y L I  R A D O Ś Ć  Z  D A W A N I A

W tym roku także postanowiliśmy przyłączyć się do zbiórki 
książek prowadzonej przez Fundację Rozwój. Celem akcji 

jest stworzenie bibliotek dziecięcych w szpitalach i placówkach opie-
kuńczych. 
Wyniki zbiórki były imponujące. Dzięki współpracy ze szkołami 
udało się zebrać ponad 600 woluminów, które trafiły następnie do 
odbiorców w społecznych i szpitalnych bibliotekach. Akcję wsparli 
także czytelnicy z Wilanowa. Miłym finałowym akcentem tej akcji 
było spotkanie podczas którego gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół 
nr 2 im.  W. Rutkiewicz  w Warszawie. Uczniowie oglądając sztukę 
o rozbójniku Rumcajsie, bawili się wyśmienicie. Mieli także oka-
zję spotkać się z pisarzem Marcinem Brykczyńskim oraz aktorką 
Agnieszką Sienkiewicz.
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Zbiórka, wymiana i wysyłka książek 

Następną okazją do podzielenia się książkami był projekt Przygarnij i uwolnij książki. Akcja ta 
odbyła się 24 września i została przeprowadzona już po raz trzeci przez naszą Bibliotekę. Dzięki 

wymianie książek udało się zebrać około 700 woluminów. 

Część egzemplarzy została włączona do zbiorów Biblioteki, 
natomiast większość zagospodarowali nasi czytelnicy –  
miłośnicy literatury.
Przygotowaliśmy również trzy paczki, które przekazaliśmy 
do tworzącej się biblioteki polskiej w Łucku na Ukrainie. 
Dołączyliśmy do nich kilkadziesiąt własnych publikacji 
wydanych w trakcie blisko dziesięcioletniej działalności.
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W ramach Obchodów Święta Dziękczynienia Królowo Rodzin – dziękujemy i zawierzamy Instytut Papieża 

Jana Pawła II wspólnie z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II 

przygotował dla najmłodszych grę rodzinną pt. Dziękujemy za opiekę Maryi nad Janem Pawłem II.

Jak co roku obchody rozpoczęła uroczysta procesja z relikwiami świętych i błogosławionych, która przeszła 
ulicami Traktu Królewskiego do Świątyni Opatrzności Bożej. 
O godzinie 12 odprawiona została Msza św., której przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak. 
We Mszy św. uczestniczyli: Prezydent Elekt Andrzej Duda, prezydenci Miast Papieskich, przedstawiciele różnych 
środowisk i instytucji.

VIII Święto Dziękczynienia – Królowo Rodzin dziękujemy i zawierzamy
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Na stacji przygotowanej przez Instytut 
Papieża Jana Pawła II, Muzeum Jana Paw-
ła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Cen-
trum Myśli Jana Pawła II dzieci i ich ro-
dzice mogli dowiedzieć się w jaki sposób 
Maryja opiekowała się Janem Pawłem 
II. Oprócz gry były również inne zaba-
wy związane z obchodzonym świętem 
wdzięczności.
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K l u b  P r z y j a c i ó ł  L o l k a

Klub Przyjaciół Lolka  

został założony na początku 2014 r. z myślą o najmłodszych. 

Ze względu na duże zainteresowanie ze strony grup szkolnych 

również w 2015 r. w ramach klubu Instytut Papieża Jana Pawła II 

organizował warsztaty dla dzieci. Cel spotkań to przede wszystkim 

poznanie św. Jana Pawła II poprzez zabawę. 
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W ramach warsztatów organizowanych przez Instytut pro-

wadzone są zajęcia plastyczne, ruchowe i quizy podczas 

których dzieci miło spędzają czas, jednocześnie ucząc się 

o św. Janie Pawle II. Formuła warsztatów cały czas się rozwija, 

dlatego w drugim półroczu 2015 r. oraz w pierwszej połowie 

2016 r.  warsztaty będą poświęcone podróżom apostol-

skim św. Jana Pawła II. 
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Organizowane przez Instytut warsztaty odbywają się nie tylko 
w naszej siedzibie, ale również w szkołach.
Ich tematyka obejmuje zagadnienia związane ze świętością 
Jana Pawła II i sprawami jego codziennego życia.

Dzieci w czasie lekcji układają tort papieski, z którego mogą się 
dowiedzieć, jak wyglądał dzień Jana Pawła II na Watykanie.
Elementem warsztatów jest również rozmowa o podróżach 
apostolskich  Papieża w czasie 27-letniego pontyfikatu. Cel 
warsztatów to przybliżenie życia Jana Pawła II oraz jego 
charyzmatu.

Wydarzenia
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Uczestnicy XV Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego w Instytucie

W dniach 21-22 sierpnia Instytut Papieża Jana Pawła II gościł w swojej 
siedzibie uczestników XV Międzynarodowego Motocyklowego 

Rajdu Katyńskiego. Tradycyjnie odbyła się tu odprawa motocyklistów, którą 
poprowadził Wiktor Węgrzyn – komandor rajdu. Po porannej Mszy św., 
celebrowanej w dolnym kościele Świątyni Opatrzności Bożej, wielbiciele 
jednośladów wyruszyli na Plac Piłsudskiego, gdzie uroczyście, z udziałem 
żołnierzy Garnizonu Warszawa, rozpoczęli rajd.

W tym roku brało w imprezie udział ponad 70 motocyklistów z Polski i z zagranicy. W ciągu trzech tygodni moto-
cykliści pokonali ponad 8 500 km, by dotrzeć aż na Syberię, do Tobolska. Nigdy wcześniej podkomendni Wiktora 
Węgrzyna nie odwiedzili tak odległego od Polski miasta. Trasę XV Rajdu Katyńskiego przygotował jego kapelan, 
ks. harcmistrz Dariusz Stańczyk, który obecnie jest proboszczem kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tobolsku. 
Wyprawa motocyklistów zakończyła się w niedzielę 13 września przy Pomniku Katyńskim w Warszawie.
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Październik jest dla Instytutu Papieża Jana II miesiącem, w którym szczególnie chcemy docierać 
do najmłodszych z przesłaniem i nauką Jana Pawła II. Dla dzieci Papież jest już postacią historyczną, znaną 

ze słyszenia, dlatego też tak ważne jest przybliżenie jego życia i działalności.

Pa p i e s k i  pa ź d z i e r n i k  w  D z i a l e  O ś w i a t o w y m

Świetną okazją do tego są warsztaty dla uczniów klas 
0-III Superstar. Zajęcia powstały na podstawie książki 
dla najmłodszych o tym samym tytule. Opowiada ona 
historię pierwszego polskiego papamobile, który powstał 
w fabryce samochodów ciężarowych w Starachowicach. 
W książce to samochodzik jako główny bohater 
przybliża dzieciom Papieża i jego pierwszą pielgrzymkę 
do ojczyzny. Uczniowie dowiadują się podstawowych 
informacji o Papieżu, jego wizycie w Polsce, wpływie 
jaki wywarła na historię naszego kraju. Dzieci mają 
również niepowtarzalną okazję przejechać trasę 
pierwszej papieskiej pielgrzymki.
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Gra edukacyjna Superstar została zainagurowana 7 czerwca 2009 r. 
podczas obchodów II Dnia Dziękczynienia. 
W tym roku mieliśmy okazję zaprezentować nasze warsztaty w dwóch  
szkołach: Szkole Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja oraz Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 236. Dzieci z radością 
i zaciekawieniem przyjęły Superstara i jego historię. A przy okazji 
dowiedziały się wiele o papieżu Polaku.
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W grudniu 2015 r. mieliśmy przyjemność współorganizować wraz z Muzeum Sportu i Turystyki 
imprezę mikołajkową, połączoną z III edycją Piłkarskich Mistrzostw Instytucji Kultury. Zmagania 

w turnieju piłkarskim rozpoczęły się już w sobotę, natomiast w niedzielę odbyły się mecze półfinałowe 
i finałowe razem a także mecz pokazowy Reprezentacji Artystów Polskich z Reprezentacją Polski w AMP 
Futbolu. 

Mikołajki  na sportowo

Na uczestników – szczególnie tych najmłodszych, w wieku 
przedszkolnym i szkolnym – czekało tego dnia wiele atrakcji. 
Oprócz spotkania z Mikołajem, który rozdawał upominki było 
skakanie po dmuchanym zamku, malowanie buziek, tworzenie 
drużyny marzeń a także trening pod okiem mistrzów filipiń-
skich sztuk walki. Oczywiście nie zabrakło też stoiska przygoto-
wanego przez nasz Instytut, w którym uczestnicy układali wiel-
kie puzzle z mapą pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. 
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Po ułożeniu puzzli każdy z uczestników 
warsztatów dostał mapkę z wybraną pielgrzymką 
Papieża do Polski. Jego zadaniem było przyklejenie 
w odpowiednie miejsca naklejek z symbolem 
miasta, które odwiedził Jan Paweł II. Oczywiście 
wszystkie atrakcje – również nasza cieszyły się 
dużym powodzeniem wśród najmłodszych. Oprócz 
gier i zabaw bardzo ważnym punktem imprezy było 
polowanie na autografy. Po zakończeniu zawodów 
można było zdobyć autograf znanego bramkarza 
Reprezentacji Polski Radosława Majdana, czy też 
wybitnego trenera Andrzeja Strejlaua. Cieszymy 
się, że mogliśmy spędzić mikołajki bardzo 
aktywnie, dając dużo radości najmłodszym. 
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Mikołajki  w Instytutcie

Dnia 8 grudnia 2015 r. w Instytucie gościliśmy dwie klasy ze szkoły podstawowej z podwarszawskiego Wieliszewa. 
W ramach spotkania przygotowaliśmy dla uczniów wiele atrakcji. Spotkanie było podzielone na dwa bloki. 

Pierwszy składał się z warsztatów, których tematem przewodnim były pielgrzymki Jana Pawła II. 

Uczestnikom postawiono kilka zadań, w których musieli 
skorzystać między innymi ze znajomości mapy świata. 
Uczniowie wykazali się wysoką, jak na swój wiek, wiedzą 
geograficzną.

Każdy z uczestników dostał również przygotowaną 
wcześniej mapkę Polski z zaznaczonymi miejscami IV 
pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Uczniowie mieli 
za zadanie symbole miast umieścić na mapie, co wymaga-
ło niemałego skupienia i spostrzegawczości. 
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W ramach wtorkowego spotkania uczniowie zostali 
również oprowadzeni po przygotowanej przez 
Instytut ekspozycji fotograficznej zatytułowanej Dom 
księdza Jana. Wystawa składa się z 21 zdjęć formatu 
A2, przedstawiających wnętrze mieszkania, w którym 
w latach 1959–2006 żył i tworzył wybitny poeta 
ks. Jan Twardowski, oraz z 13 fotografii, ukazujących 
fasadę domu kapłanaUczniowie nie wahali się 
zadawać organizatorom pytań, dotyczących zdjęć, 
zaprezentowanych na wystawie. Każdy z nich 
zaopatrzył się w ulotkę informacyjną o ekspozycji.

Atrakcyjnym punktem wtorkowego spotkania 
było zwiedzanie razem z przewodnikiem Panteonu 
Wielkich Polaków. Dzieci dowiedziały się wielu 
ciekawostek zarówno o Świątyni Opatrzności Bożej, 
jak i o świętym Janie Pawle II. 
Dopełnieniem opisanych wyżej atrakcji był pokaz 
filmu animowanego o papieżu Polaku. 
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 Zjazd Szkół im. ks. Jana Twardowskiego

W niedzielę 21 czerwca odbył się wyjątkowy zjazd szkół, noszących imię ks. Jana Twardowskiego. 
Wyjątkowy, gdyż w tym roku minęła 100. rocznica urodzin sławnego kapłana i poety. 

O godzinie 13 w Świątyni Opatrzności Bożej rozpoczęła 
się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem kardynała 
Kazimierza Nycza metropolity warszawskiego. Jednym 
z koncelebransów był ks. prałat Aleksander Seniuk, rektor 
kościoła Sióstr Wizytek w Warszawie, który przez wiele lat 
współpracował z ks. Janem.

Już od godziny 11 przed gmachem Instytutu Papieża 
Jana Pawła II gromadziły się poczty sztandarowe. 
Barwne chorągwie przyciągały wzrok licznych foto-
grafów i operatorów kamer.
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Po zakończeniu Eucharystii głos zabra-
ła Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Pol-
skiej – Anna Komorowska. Wyraziła nadzie-
ję, że niezwykle cenna tradycja corocznych 
Zjazdów Szkół im. ks. Twardowskiego będzie 
kontynuowana w kolejnych latach, a w cza-
sie zbliżających się wakacji uczniowie chętniej 
sięgną po tomiki patrona ich szkoły. 

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz 
w swoim wystąpieniu podkreśliła fakt, iż od 
urodzenia aż do śmierci w 2006 r. ks. Jan mieszkał 
w stolicy, był świadkiem jej dramatycznych, ale 
i chwalebnych losów – brał między innymi udział 
w powstaniu warszawskim 1944 r. 
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C y k l  d e b a t  M y ś l ą c  z  W o j t y ł ą  . . .

W 2015 r. kontynuowaliśmy cykl debat  Myśląc 
z Wojtyłą… Celem spotkań było spojrzenie na 

ważne tematy, o których mówił i nauczał Jan Paweł II pod-
czas swojego pontyfikatu. Początkowo debaty miały od-
bywać się w cyklu comiesięcznym, aż do kanonizacji Jana 
Pawła II. Już po kanonizacji, ze względu na duże zainte-
resowanie spotkaniami, organizatorzy postanowili kon-
tynuować przedsięwzięcie. Odbyły się trzy debaty, pod-
czas których zaproszeni prelegenci zastanawiali się nad 
nauczaniem Jana Pawła II w perspektywie ważnych bie-
żących wydarzeń. Tematy debat dotyczyły papieża Fran-
ciszka, kobiety oraz ks. Tischnera. 

 
Organizatorami cyklu debat byli: Kardynał Kazimierz 
Nycz – metropolita warszawski oraz Instytut Papieża Jana 
Pawła II, Centrum Myśli Jana Pawła II, Papieski Wydział 
Teologiczny w Warszawie, Kwartalnik Więź, Fundacja 
Dzieło Nowego Tysiąclecia, Klub Inteligencji Katolickiej 
w Warszawie i Katolicka Agencja Informacyjna.
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1 0 0 .  r o c z n i c a  u r o d z i n 

  k s .  J a n a  T w a r d o w s k i e g o
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W ostatnią niedzielę maja, o godzinie 12, przed 
kościołem pokamedulskim parafii bł. Edwarda 

Detkensa na warszawskich Bielanach, Społeczny Komitet 
Organizacyjny Jubileuszu zorganizował performance 
znanego artysty Jerzego Kaliny pt. Wieszcz za kominem. 
Projekt ten jest związany z 100. rocznicą urodzin ks. Jana 
Twardowskiego. Tuż po Mszy św. mieszkańcy Bielan oraz 
goście z innych rejonów stolicy zgromadzili się wokół 
ceramicznego pieca kaflowego, zbudowanego na wzór 
tego, przy którym tworzył ks. Jan.

Performance rozpoczął obrzęd poświęcenia i okadzenia pieca przez 
proboszcza Wojciecha Drozdowicza. Obrzędowi towarzyszyły 
dźwięki melodii wykonywanych przez  Kapelę Bielańską. 
Szczególne zainteresowanie piec wzbudzał wśród najmłodszych.
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W y s t a wa  fo t o g ra f i c z n a 
M o ż n a  o d e j ś ć  n a  z a w s z e ,  b y  s t a l e  b y ć  b l i s k o . 
K s .  J a n  Twa rd o w s k i  w  1 0 0 - l e c i e  u ro d z i n

Z racji obchodzonego w 2015 r. jubileuszu Instytut Papieża Jana Pawła II, wraz z cenionym w Polsce  i  za granicą 

fotografem Czesławem Czaplińskim, przygotował wystawę Można odejść na zawsze, by stale być blisko. 

Ks. Jan Twardowski w 100-lecie urodzin. 

Składa się na nią 30 fotografii ukazujących ks. Jana w jego prywatnej, domowej przestrzeni. 
Prezentowane zdjęcia stanowią zapis spotkania dwóch artystów. Czesław Czapliński poznał 
poetę w 1985 r. w Nowym Jorku i od tamtego czasu wielokrotnie odwiedzał go w mieszkaniu 
przy Krakowskim Przedmieściu. Był też pierwszym fotografem, któremu ss. Wizytki pozwoliły 
wejść za bramę klasztoru z aparatem w ręku. 
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Wystawa prezentowana była podczas 
uroczystej gali inaugurującej Jubileusz 
100-lecia urodzin ks. Jana na Zamku 
Królewskim, a także podczas corocznego 
Zjazdu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego 
w Instytucie Papieża Jana Pawła II.
Przede wszystkim jednak wystawa 
pomyślana została jako projekt objazdowy 
– od października 2015 r. jest udostępniana 
szkołom (a także innym placówkom 
oświatowym) na terenie całej Polski, którym 
patronuje Ksiądz, który pisał wiersze. 
Na jej trasie znalazł się m.in. Białystok, 
Katowice, Wrocław, a także mniejsze miasta 
i miejscowości, jak choćby Biłgoraj, Oborniki 
czy Dębica.
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Uroczysta Sesja Jubileuszowa na Zamku Królewskim

Setne urodziny ks. Jana Twardowskiego stały się inspiracją do przygotowania wielu wydarzeń rocznicowych, 
w organizację których włączył się również Instytut Papieża Jana Pawła II. Uroczysta Sesja Inaguracyjna Jubileuszu 

ks. Jana Twardowskiego odbyła się 31 maja 2015 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Na Zamek 
Królewski zostali zaproszeni przyjaciele ks. Jana,  jego znajomi oraz osoby  z nim związane. 

Laudację na cześć ks. Jana wygłosiła prof. dr hab. Zofia 
Zarębianka. Podkreśliła, że w jego twórczości zbiegały się kon-
trastowo odmienne postawy: połączenie mądrości z dziecięcą 
bezradnością, wyjątkowej delikatności z przenikliwością, 
naiwności z niezłomną ufnością.

Tuż przed częścią muzyczną uroczystości głos zabrał 
Przewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu 
100-lecia Urodzin ks. Jana Twardowskiego, rektor 
kościoła sióstr Wizytek ks. prałat Aleksander Seniuk, 
który przez wiele lat towarzyszył ks. Janowi w posłudze 
duszpasterskiej. Opowiedział on o wielu ciekawych 
wątkach i wydarzeniach z życia kapłana, świadczących 
o jego wielkiej skromności, szczerości, wrażliwości oraz 
nieprzeciętnym poczuciu humoru.
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Podczas uroczystości Agnieszka Kłoda-Dębska zapre-
zentowała znaczek z wizerunkiem ks. Jana Śpieszmy się 
kochać ludzi wprowadzony do obiegu przez Pocztę Polską, 
upamiętniający setną rocznicę jego urodzin.

Sesję uświetnił koncert Sebastiana Szymańskiego 
Przebudzenie. To pięcioczęściowe dzieło ukazuje na 
podstawie wybranych fragmentów wierszy ks. Jana 
koncepcję drogi człowieka, który od narodzin aż do 
śmierci zmierza ku Bogu.

Po zakończeniu koncertu goście mieli okazję zapoznać się 
z ekspozycją przygotowaną przez Instytut Papieża Jana 
Pawła II, który był głównym współorganizatorem wigilij-
nej gali w Zamku Królewskim; wigilijnej, bo ks. Jan uro-
dził się 1 czerwca 1915 r.
Na wystawie zaprezentowano pamiątki z domu ks. Twar-
dowskiego, zdjęcia Czesława Czaplińskiego oraz grafi-
ki prof. Stanisława Baja z warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych.
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W kwietniu i październiku 2015 r. odbyły się debaty poświęcone relacji pomiędzy światem wierzących 
i niewierzących. Stanowią one okazję do spojrzenia na świat, politykę i wartości w kontekście przyszło-
ści, tak jak patrzyli na to kiedyś tzw. mężowie stanu – mówi ks. kardynał Kazimierz Nycz metropolita 
warszawski.

Dziedziniec Dialogu jest kontynuacją inicjatywy Benedykta XVI. Podobne wydarzenia miały miejsce 
na całym świecie. Pierwsza warszawska edycja Dziedzińca Dialogu odbyła się w 2013 r.

W kwietniu br. nastąpiło uroczyste otwarcie tegorocznego Dziedzińca Dialogu, w którym uczestniczył 
ks. kard. Gianfranco Ravasi – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, a dyskutowali m.in. Magdalena 
Środa, Marek Jurek, Adam Michnik, Andrzej Zoll oraz Jacek Hołówka. Jednym z partnerów cyklu debat był 
Instytut Papieża Jana Pawła II.
.
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KONGRES RODZINY Miłość i życie. 
Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości

M iędzynarodowy Kongres Rodziny był poświęcony roli małżeństwa i rodziny w budowaniu cywilizacji 
opartej na fundamencie miłości. Wzięli w nim udział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz 

nuncjusz apostolski w Polsce – abp Celestino Migliore, który wygłosił referat zatytułowany Świat wobec wyboru 
cywilizacji życia. Wśród prelegentów można wymienić m.in. abp. Henryka Hosera (Zadania rodziny w budowaniu 
cywilizacji miłości), ks. prof. Tadeusza Guza (Troska o dobro małżeństwa i rodziny – istotnym celem w budowaniu 
cywilizacji miłości), ks. dr hab. Zdzisława Struzika (Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę – przesłanie Jana Pawła 
II), dr hab. Dorotę Kornas-Bielę (Docenić macierzyństwo), oraz prof. Marię Kielar-Turską (Docenić dziecko). 
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Nauczanie Benedykta XVI i papieża Franciszka o rodzinie naświetlił słuchaczom ks. dr Dominik Koperski. 
Podczas trwania kongresu wręczono medal Fides et Ratio Jadwidze i Jackowi Pulikowskim. Ten ostatni przed-
stawił referat Docenić ojcostwo, odkrywać i ukazywać piękno życia i miłości. Poruszającym świadectwem o swoim 
nawróceniu podzieliła się modelka Anna Golędzinowska. W ramach kongresu odbyła się również projekcja filmu 
o Słudze Bożym, jezuicie Piotrze Skardze (1536–1612).
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Wartość życia

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się mię-
dzynarodowa konferencja naukowa Wartość życia. O współczesnych 

kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w 20. 
rocznicę ogłoszenia. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Wanda Półtawska, 
s. Barbara Chyrowicz, abp Henryk Hoser czy Rocco Buttiglione. Głównym 
celem tej konferencji jest pokazanie jak bardzo aktualna jest myśl Jana Pawła 
II – podkreślała dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik. Wskazała też, iż mimo 
upływu czasu przesłanie papieża Polaka nie zdezaktualizowało się. Prelegenci 
poruszyli tematy związane z wartością życia w nauczaniu św. Jana Pawła II, 
aktualności encykliki Evangelium vitae, a także podjęli się oceny regulacji 
prawnych w kontekście nauczania Karola Wojtyły. Podstawowym zada-
niem ustawodawcy jest dbałość o dobro wspólne. Nie ma dobra człowieka bez 
ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Mogę stwierdzić obiektywnie, 
że ustawodawca nie służy życiu. Przez te dwadzieścia lat poszerzyła się granica 
dbałości – wskazała prof. Alicja Grześkowiak. Wanda Półtawska podkreśliła, 
iż prawda o godności życia ludzkiego nie wymaga wykształcenia, ale rozsąd-
ku. Człowiek się musi urodzić, bo żyje. 

Abp Henryk Hoser w swojej prelekcji na temat aksjologii płodności 
zauważył, iż następuje dewaluacja wartości jaką jest płodność. Zaznaczył, iż 
płodność jest niszczona i desakralizowana: Płodność jest darem Boga, dlatego 
należy ją szanować – zaznaczył arcybiskup.

Konferencję zorganizował Instytut Jana Pawła II KUL, Katedra Prawa 
Karnego KUL, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz Instytut Papieża Jana 
Pawła II w Warszawie.
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W    listopadzie w siedzibie Instytutu Papieża Jana Pawła II odbyło się spotkanie pt. Zakochaj się na nowo 
skierowane do małżeństw. Warsztaty przeprowadziła Mira Jankowska – Pomysłodawczyni i rektor 

Mistrzowskiej Akademii Miłości, autorka i producent widowisk edukacyjnych oraz Spotkań Klubowych MAM. 
Głównym celem spotkania była pomoc w odświeżaniu miłosnej relacji i pogłębianie bliskości pary, a także 
trening w budowaniu relacji.
Podczas warsztatów uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się jak wyrażać miłość w sposób zrozumiały dla 
ukochanej osoby. 

WARSZTATY DLA MAŁŻEŃSTW Zakochaj się na nowo
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Instytut Papieża Jana Pawła II, Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 

oraz Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu zorganizowały konferencję Rodzina 
wobec życia konsekrowanego, która odbyła się w dniu 27 maja 2015 r. w auli 
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Podczas spotkania zostały przywołane biblijne opisy powołań, a także rola 
rodziny jako miejsca umożliwiającego rozpoznanie, realizację i pielęgnowanie 
powołania. Odniesiono się również do wizji rodziny w dokumentach kościelnych 
oraz do nauczania św. Jana Pawła II o powołaniu kapłańskim.

Patronat honorowy

Abp Józef Kupny

 Metropolita Wrocławski

Patronat medialny

9.30 otwarcie konferencji

9.40  Wizja rodziny w dokumentach Synodu Biskupów 2014 

bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski  

(Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

10.00  Nauczanie Jana Pawła II o powołaniu  

na podstawie listów do kapłanów 

ks. dr hab. Zdzisław Struzik  

(Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie) 

10.20  Miłość we współczesnym świecie 

ks. prof. PWT dr hab. Grzegorz Sokołowski  

(Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu)

10.40 dyskusja

11.00 przerwa

11.20  Rodzina miejscem powołania 

ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda  

(Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie)

11.40  „Święte” - „świeckie” - „poświęcone” w życiu rodziny 

prof. dr hab. Krystian Wojaczek (Uniwersytet Opolski)

12.00  Patologie życia rodzinnego a rozwój powołań 

ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko  

(Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych PWT we Wrocławiu) 

12.20  Ideał życia rodzinnego  

według św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski  

(Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie)

12.40 dyskusja

Wrocław, 27 maja 2015, aula PWT, pl. Katedralny 1

KONFERENCJA Rodzina wobec życia konsekrowanego

WARSZTATY Ku miłości. Wychowanie do życia w rodzinie. 
Metodyka i formy pracy z dziećmi i młodzieżą 

Warsztaty Ku miłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Metodyka i formy pracy z dziećmi i młodzieżą zostały zor-
ganizowane we współpracy z Podyplomowym Studium Relacji Interdyscyplinarnych i Profilaktyki Uzależnień 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ich celem było zachęcenie uczestników do zapoznania się z proble-
matyką odpowiedzialnego rodzicielstwa, pogłębienie umiejętności dotyczących relacji interpersonalnych, budowania 
więzi, a tym samym uzyskanie uprawnień do prowadzenia przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.
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WyŜsza Szkoła Handlowa w Radomiu 
Wydział Nauk Humanistycznych 

Wydział Nauk Prawnych 
Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych 

w partnerstwie z  

Utenos Kolegija,  

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 

WyŜsza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 

zapraszają do udziału  
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. 

INTEGRACJA A BEZPIECZEŃSTWO  

- WYBRANE ASPEKTY PRAWNE, ADMINISTRACYJNE, 

SPOŁECZNE I PEDAGOGICZNE 

Radom 25 kwietnia 2015 r. 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

In t e g r a c j a  a  b e z p i e c z e ń s t w o  –  w y b r a n e  a s p e k t y  p r a w n e ,  a d m i n i s t r a c y j n e , 
s p o ł e c z n e  i  p e d a g o g i c z n e

Dnia 25 kwietnia 2015 r. w Wyższej Szkole Handlowej 
w Radomiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa Integracja a bezpieczeństwo – wybrane aspekty prawne, 
administracyjne, społeczne i pedagogiczne. Wydarzenie zorganizowane 
zostało przez WSH w Radomiu w partnerstwie z Wyższą Szkołą Oficerską 
Sił Powietrznych w Dęblinie, Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem 
Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku i Utenos Kolegija.  Do udziału 
zaproszone zostały także inne placówki naukowe i instytucje – w tym 
Instytut Papieża Jana Pawła II. Głównym celem organizatorów konferencji 
było podjęcie debaty oraz wymiana doświadczeń z zakresu szeroko pojętej 
problematyki bezpieczeństwa i integracji.

Konferencja miała charakter panelowy. Równolegle odbywały 
się: główna sesja plenarna, pięć paneli tematycznych oraz panel 
studencki. Na jednym z paneli swój referat pt. Wychowanie 
do pokoju w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II wygłosił 
dyrektor Instytutu, ks. dr hab. Zdzisław Struzik. Nauczanie 
św. Jana Pawła II, który wychowywał do pokoju, wskazuje na 
Ewangelię, na godność człowieka, a szczególnie na obowiązek 
wprowadzania wartości pokoju. Wychowanie do pokoju jest 
szansą na to, że świat odstąpi od egoizmu i zrozumie, że pokój 
jest wartością życia wszystkich ludzi.
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KONFERENCJA NAUKOWA Język biblijno-religijny we współczesnych przekazach 
– perspektywa interdyscyplinarna

W   związku z rocznicą wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową w Wyższym Seminarium Duchownym im. Papieża 

Jana Pawła II w Łomży odbyła się konferencja naukowa Język biblijno-religijny we współczesnych przekazach 

– perspektywa interdyscyplinarna. W tym dniu Instytut Papieża Jana Pawła II zaprezentował wystawę numizmatyczną 

poświęconą papieżowi Polakowi, publikacje ze zbiorów Biblioteki Instytutu dotyczące języka i kultury oraz przekładów 

poezji i dramatów Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się również z darami ofiaro-

wanymi Ojcu Świętemu przez diecezję łomżyńską, w tym rektora Seminarium Duchownego w Łomży, przechowywane 

w zbiorach muzealnych Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.
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KONFERENCJA NAUKOWA Język biblijno-religijny we współczesnych przekazach 
– perspektywa interdyscyplinarna

Instytut Jana Pawła II KUL był organizatorem sesji naukowo-kulturalnej Karol Wojtyła 
– Jan Paweł II:  filozof, poeta, papież, święty, która odbyła się 22 października 2015 r. 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. 
prof. Marek Rembierz, prof. Mirosława Ołdakowska-Kufel, prof. Andrzej Szostek MIC, 
a także dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II – ks. dr hab. Zdzisław Struzik. W części 
artystycznej wystąpił Teatr ITP ze spektaklem Historie jubilera. Spotkanie uświetnił koncert 
fortepianowy muzyki polskiej w wykonaniu Andrzeja Bereżyńskiego. 

SE S J A  N A U K O W O - K U LT U R A L N A
Karol Wojtyła – Jan Paweł II :  Filozof, Poeta, Papież Święty
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W 2015 r. Instytut Papieża Jana Pawła II zorganizował cykl prelekcji poświęconych Podróżom Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Uczestnikami tego wydarzenia były osoby z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Pielgrzymowanie Świętego Jana Pawła II do Afryki – tej 
tematyki dotyczyła pierwsza z prelekcji, którą zaprezentował 
ks. prof. dr hab. Jarosław Różański.  
Wykładowca mówił o pozytywnych aspektach kultury 
i tradycji afrykańskiej, takich jak solidarność, gościnność, 
poszanowanie starszych, współistnienie pokojowe wielu 
grup etnicznych, wzrost demokracji oraz pokojowe 
rozwiązania konfliktów, które także mają tam miejsce. 

Cykl prelekcji Pielgrzymki Świętego Jana Pawła II
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Trzecie spotkanie pt. Pielgrzymowanie Jana Pawła II do Polski 
poprowadził znany dziennikarz, autor wielu bestsellerowych 
publikacji o papieżu z Polski Paweł Zuchniewicz. 
Opowiedział o pierwszej pielgrzymce św. Jana Pawła II do 
ojczyzny. Celem spotkania było nie tylko przypomnienie 
przebiegu pielgrzymki, ale także refleksja nad znaczeniem 
tej wizyty dla dziejów Polski.
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Gościem kolejnej prelekcji zatytułowanej Pielgrzy-

mowanie Świętego Jana Pawła II do Ameryki Łacińskiej 
i Ameryki Południowej był o. dr Tomasz Szyszka SVD.  

Zaprezentowany wykład skupiał się głównie na zna-
czeniu pielgrzymek papieskich dla przemian społecz-
nych w krajach Ameryki Łacińskiej (Boliwia, Ekwador, 
Peru). 
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Współczesne biblioteki, mimo, że rodzaj ich zbiorów 
znacznie się zmienił, pozostają nadal skarbnicami 

gromadzącymi, opracowującymi i udostępniającymi książ-
ki oraz czasopisma w formie drukowanej i elektronicznej. 
Tak też jest w przypadku naszej Biblioteki, która wyróżnia 
się tym, że ze szczególną uwagą dobiera materiały, które po-
święcone są historii pontyfikatu papieża Jana Pawła II, źródła 
zawierające treść nauczania papieskiego oraz piśmiennic-
two związane z osobą świętego Polaka. Biblioteka Instytutu 
Papieża Jana Pawła II, choć specjalistyczna z założenia, po-
siada także bogaty księgozbiór z zakresu historii Kościoła 
powszechnego i Kościołów lokalnych, monografie z takich 
dziedzin jak: historia, filozofia, psychologia, nauka o języku, 
teologia. Gromadzone są i chętnie wypożyczane przez czytel-
ników poradniki dotyczące relacji w małżeństwie i rodzinie, 
edukacji i wychowania dzieci.

Książki, czasopisma, multimedia
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W chwili obecnej zbiory książkowe Biblioteki Instytutu liczą ponad  12700 woluminów. Tak 
zróżnicowany i jednocześnie tematycznie zorientowany księgozbiór udało się zgromadzić poprzez 
planowe zakupy realizowane z funduszy celowych oraz dzięki wielu darczyńcom – instytucjom, 
z którymi prowadzimy stałą wymianę nowości. Ofiarodawcami książek są również przynoszące 
prywatne woluminy  podczas akcji  i kampanii czytelniczych. 
Wspólnie z Działem Archiwalnym podczas obchodów XV Dnia Papieskiego Biblioteka zorganizowała 
dzień otwarty, zapraszając czytelników do obejrzenia zbiorów numizmatów, a także udostępniając wybrane 
książki. Czytelnicy w tym dniu mogli zapisać się do Biblioteki, a także wypożyczyć książki z ekspozycji 
tematycznych przygotowanych specjalnie na ten dzień.

Archiwalne numery czasopism 
W tym roku dzięki pomocy Działu Archiwalnego Biblioteka 

opracowywała i  gromadziła pliki cyfrowe prasy i czasopism. 

Czytelnicy zainteresowani archiwalnymi wydaniami niektó-

rych dzienników i tygodników mogą skorzystać z takich wydań 

w Czytelni, gdzie udostępniane są pliki zeskanowanych arty-

kułów. 
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Dylematy dotyczące ludzkiej płodności
red. Maria Ryś

Publikacja o charakterze interdyscyplinarnym, obejmująca swoją tematyką róż-
norodne aspekty związane z ludzką płodnością. 

Problematyka ta została przedstawiona od strony pozytywnej, tj. od strony rozwoju 
człowieka, jego wzrastania, dojrzewania, piękna ludzkiej miłości otwartej na dar 
życia, jak również od strony pewnych zagrożeń, w tym psychologicznych skutków 
przerywania ciąży, czy związanych z pozaustrojowym zapłodnieniem in vitro. 
Książka jest zbiorem 15 artykułów z zakresu teologii, psychologii, genetyki 
i socjologii. 

Książka I fidanzati di frone alla fede, alla vita, alla feconditá ed all’educazione. 
Statistica (Narzeczeni wobec wiary, życia, płodności i wychowania. Statystyka) 

autorstwa ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, wydana w 2014 r. nakładem Instytutu 
Papieża Jana Pawła II, ukazała się w wersji dwujęzycznej – w języku włoskim i pol-
skim. Skierowana jest do środowiska włoskojęzycznego, zainteresowanego tematy-
ką wiary i jej odniesień w życiu ludzi młodych, przygotowujących się do zawarcia 
sakramentu małżeństwa. 

I fidanzati di frone alla fede, alla vita, alla feconditá ed all’educazione. 
Statistica 
(Narzeczeni wobec wiary, życia, płodności i wychowania. Statystyka) 
red. ks. dr. hab. Zdzisław Struzik

P u b l i k a c j e

DOTYCZĄCE
ludzkiej płodności

DYLEMATY•
 

dylematy dotyczące ludzkiej płodności •

Instytut Papieża Jana Pawła II
ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa
tel. 22 213 11 90, fax 22 213 11 92
www. ipjp2.pl, instytut@ipjp2.pl

ISBN 978-83-61250-77-7

Książka „Dylematy dotyczące ludzkiej 
płodności” ma charakter interdyscyplinarny. 
Podstawowym celem jej wydania jest zachęta 
do budowania cywilizacji miłości. Jej lektura 
pozwala spojrzeć na dar życia w aspekcie 
odkrywania prawdy o sobie i pogłębiania 
godności, przemyśleć problem troski Kościoła 
o życie ludzkie, zastanowić się nad odpowie-
dzialnością wynikającą z zawarcia związku 
małżeńskiego, pochylić się nad genealogią 
osoby.
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Myśląc z  Wojtyłą
re d .  k s .  A l e k s a n d e r  S e n i u k

Książka jest zapisem debat, jakie jesienią 2013 i wiosną 2014 r. 
odbyły się w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Ich zamysł 

nawiązywał do Dziedzińca Dialogu, podczas którego osoby 
o odmiennym światopoglądzie spotkały się, by rozmawiać o spra-
wach istotnych dla każdego człowieka – wierzącego i niewierzącego. 
Debaty Myśląc z Wojtyłą – z racji szczególnego dla Polaków czasu 
– były zarazem przygotowaniem do kanonizacji Jana Pawła II. 
Prezentowane tu teksty stanowią więc swoistą dokumentację sześciu 
wyjątkowych (ze względu na czas, miejsce i uczestników) spotkań 
poświęconych Bogu, człowiekowi, Kościołowi, Polsce, Europie oraz 
świętości. Jak zaznaczył w swoim słowie wstępnym metropolita 
warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz, gospodarz spotkań, czytel-
nicy tej książki (podobnie jak uczestnicy debat) nie znajdą w niej 
gotowych rozwiązań, jednak prezentowany tu materiał ma inną, 
niezwykle cenną wartość – jest mianowicie znakiem wspólnych 
poszukiwań, śladem rozmów opartych na wzajemnym szacunku 
i uważnym słuchaniu.    
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Instytut Papieża Jana Pawła II
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MIŁOŚĆ I ŻYCIE

Małżeństwo i rodzina
 w budowaniu 

cywilizacji miłości

Sympozja Instytutu Papieża 
Jana Pawła II w Warszawie

Warszawa, 20-22 marca 2015
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
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Miłość i życie. Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości
red. ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. Maria Ryś

  

P u b l i k a c j e

Do świadectw dobranych w 13 tomie Sympozjów należą głosy, w których 
małżonkowie występują wspólnie. Jarosław i Mirosława Pakurowie 
zajęli się sytuacją małżeństwa pokonującego kryzys. Jako takie, 
pozostające na krawędzi, może ono nieść nadzieję i świadczyć, iż związek 
sakramentalny w chrześcijaństwie da się odbudować, o ile małżonkom 
nie zabraknie odwagi, wyobraźni i wytrwałości. 

 
 
  

Zbiór ukazał się w serii: Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II 
w Warszawie jako tom 13. Książkę precyzyjnie określa podtytuł. 

Prace posłużą wszystkim odbiorcom zainteresowanym myśleniem nad 
rozwojem i trwaniem chrześcijańskiego modelu rodziny nie tylko w Polsce, 
ale w szerzej rozumianej współczesności XXI w.
Na część główną tomu XIII Sympozjów złożyły się analizy rozmaitych 
aspektów miłości i życia, wartości bytowych, dzięki którym małżeństwa 
i rodziny chrześcijańskie nadal mają szansę budować czy utrwalać 
cywilizację miłości, a częściej przezwyciężać grożące im kryzysy. Czytelnicy 
mogą sobie przybliżyć te prace w kilku blokach tematycznych. Badacze 
wybrali tematy zasadnicze tak dla rozwoju małżeństwa, jak i zaistnienia 
pełnej rodziny obdarzonej dziećmi. Prof. Maria Kielar-Turska już w tytule 
artykułu (Docenić dziecko) zwraca uwagę na niezbywalność pełnego 
szacunku oraz stosownego postępowania wobec dzieci, przy czym tekst 
jest próbą historycznego przeglądu stanowisk i zmian, jakie w pedagogice 
europejskiej dokonały się od XVII do XX w. Zofia Kończewska-Murdzek 
podjęła wątek wpływu mediów na obraz i jakość rodziny, zwłaszcza 
polskiej, z uwzględnieniem kultury popularnej, m. in. oglądanych przez 
Polaków seriali telewizyjnych. 
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Miłość i życie. Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości
red. ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. Maria Ryś

  

Święty Jan Paweł II, adres Niebo 
tekst i opracowanie Aleksandra Zapotoczyny

Święty Jan Paweł II, adres Niebo to publikacja ukazująca niezwykłą 
korespondencję dzieci i dorosłych kierowaną do Jana Pawła II. 

Jej autorka, Aleksandra Zapotoczny, przez wiele lat współpra-
cowała z Biurem Postulacji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji Jana 
Pawła II, dzięki czemu miała możliwość zapoznania się z treścią 
listów pisanych do papieża już po jego odejściu do Domu Ojca. 
Listy te zostawiane były na grobie Ojca Świętego, wysyłane 
z całego świata do Postulacji lub adresowane bezpośrednio do 
Jana Pawła II na adres: Niebo. Co ciekawe, nawet tak zaadresowane 
trafiały do bazyliki św. Piotra na Watykanie, a następnie do Biura 
postulatora ks. Sławomira Odera. Korespondencja ta jest świadec-
twem ciągłej obecności Jana Pawła II w życiu tysięcy ludzi, którzy 
kierują do niego swe prośby, podziękowania lub tylko kilka słów 
świadczących o bliskiej z nim więzi. Autorka zapoznaje czytelni-
ka z treścią listów, jak również opisuje historie osób, które piszą 
do Jana Pawła II – często są to świadectwa wyzdrowienia, nawró-
cenia, uratowania życia, odczytywane jako cud za wstawiennic-
twem Ojca Świętego. Książka jest ilustrowana fotografiami listów 
i rysunków, które zostały przekazane Postulacji i stanowią wyraz 
żywego kultu Jana Pawła II. Czytelnik znajdzie w niej również 
rozmowę z ks. prałatem Sławomirem Oderem.
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Publikacja Nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego o małżeństwie 
i rodzinie w okresie Wielkiej Nowenny ks. dr. hab. Zdzisława Struzika 

stanowi integralną część dorobku naukowego autora dotyczącego osoby 
i nauczania Prymasa Tysiąclecia. W książce został przedstawiony kontekst 
społeczno-polityczny, w którym ogłoszono i przeprowadzono program 
Wielkiej Nowenny, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ideologicznych 
i politycznych, jakie niósł ze sobą ateizm komunistyczny dla Kościoła 
katolickiego i dla społeczeństwa polskiego. Rodzina i małżeństwo były 
widziane przez Wyszyńskiego jako fundament odnowy moralnej narodu oraz 
podstawa do rozwoju osoby ludzkiej i społeczeństwa. Autor przeanalizował 
przemówienia, homilie i wystąpienia Prymasa oraz publikacje odnoszące się 
do Wielkiej Nowenny. Uwzględnił również piśmiennictwo z zakresu teologii, 
socjologii, psychologii, pedagogiki i filozofii, w tym najważniejsze dokumenty 
Kościoła i Soboru Watykańskiego II. 

Nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego o małżeństwie 
i rodzinie w okresie Wielkiej Nowenny 
red. ks. dr hab. Zdzisław Struzik

P u b l i k a c j e
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Zeszyt 22 Spotkania Małżeńskie gromadzi materiały formacyjne 
Ruchu opatrzone tytułem: Paście Stado Boże…W części głównej 

– dorobek zebrany po Międzynarodowym Zjeździe Animatorów 
Spotkań Małżeńskich, przybywających z Ośrodków Diecezjalnych do 
Zduńskiej Woli; wydarzenie to odbyło się w połowie września 2014 r. 
Przedstawione materiały to homilie, rozważania, modlitwy, punkty do 
medytacji, jak i zwięzłe lub nieco bardziej rozbudowane sprawozdania 
formalne z działalności Stowarzyszenia, relacje z wyborów do Zarządu, 
czy inne wskazania organizacyjne służące podtrzymaniu i rozwojowi 
działalności Ruchu, ważne również w wymiarze finansowym 
przedsięwzięcia.

Czytelnicy odnajdą stałe miejsca-działy wypełniające w sposób 
podobny treść – również w poprzednio wydawanych zeszytach. 
To np. List do Ciebie – rozmowa pary małżeńskiej liderów „ze sobą”, 
jak i z kapłanem-rekolekcjonistą, nt. zadań należących do dialogu 
małżeńskiego. To również tematycznie ujęte przemyślenia liderów, 
służące do pracy w grupach Spotkań Małżeńskich, rozpoczęte 
wprowadzeniem Ireny i Jerzego Grzybowskich. W Aneksie do 
Zeszytu 22 znalazł się tekst ks. dra hab. Zdzisława Struzika – 
dyrektora Instytutu Papieża Jana Pawła II – poświęcony zagadnieniu: 
Małżeństwo i rodzina jako instytucja w nauczaniu kard. Stefana 
Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. 

Spotkania Małżeńskie – 22 zeszyt materiałów formacyjnych Ruchu

red. Magdalena Szczepaniak-Czułba
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Jan Paweł II  w Argentynie
red. ks. dr hab. Zdzisław Struzik, o. dr  Tomasz Szyszka

Książka poświęcona jest przede wszystkim dwóm podróżom 
apostolskim św. Jana Pawła II do Argentyny. Pierwsza odbyła się 

w czerwcu 1982 r., a druga w kwietniu 1987 r. Publikację wydano jako 
12 tom w serii: Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie. 
W części wstępnej znalazły się wprowadzenie oraz dedykacja Ambasador 
Nadzwyczajnej i Pełnomocnej Republiki Argentyny w Polsce, pani Patricii 
Beatriz Salas. Na część główną zbioru złożyły się prace badawcze analizujące 
fakty i uwarunkowania (społeczne, polityczne, kulturowe, teologiczne) 
związane z tytułem tej książki. W Aneksie znalazły się przemówienia i homilie 
św. Jana Pawła II wygłoszone podczas obydwu pielgrzymek do Argentyny. 
Pięć tekstów papieża mniej znanych polskim odbiorcom – w tłumaczeniach 
z hiszpańskiego Dominiki Bitkowskiej-Sulich – zamieszczono w języku 
polskim specjalnie dla potrzeb tego zbioru. Publikację wzbogacono 
obszerniejszym (33 fotografie) materiałem zdjęciowym, ilustrującym pobyt 
papieża Polaka w tym kraju. Przed Aneksem znalazły się krótkie noty 
biograficzne o autorach. Na końcu spis tomów wydanych w serii Sympozjów .

P u b l i k a c j e

P u b l i k a c j e
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P u b l i k a c j e

Przewodnik po Mazowszu śladami Jana Pawła II, wyd. II 
red. ks. Aleksander Seniuk

Staraniem Instytutu Papieża Jana Pawła II ukazało się drugie poszerzone 
wydanie Przewodnika po Mazowszu śladami Jana Pawła II autorstwa 

doświadczonego i znanego przewodnika PTTK Stanisława Łucia. Pozycja 
składa się ze wstępu, osobnych tras tematycznych, podstawowej biblio-
grafii przedmiotu. Poszczególne trasy w regionie mazowieckim (płocka, 
łomżyńska, radomska, siedlecka, Warszawski Szlak Papieski) otwiera-
ją przed czytelnikiem na nowo obraz dróg, z których niegdyś korzystał 
jeden z najwybitniejszych Polaków. Komentarz naświetla wielokrotną, 
w różnorodny sposób kontynuowaną, obecność Papieża – od wczesnych 
lat kapłaństwa ks. Karola Wojtyły, aż po pielgrzymki do kraju, w tym 
Mazowsza jako serca Polski.Od pierwszego wydania Przewodnika 
minęły cztery lata. Sporo się zmieniło. Jan Paweł II został beatyfikowany 
i kanonizowany. Stał się dla nas już nie tylko wzorem do naśladowania, ale 
również pośrednikiem w modlitwie i pomocnikiem na krętych życiowych 
szlakach. Dzisiaj chodzimy drogami, którymi chodził człowiek święty. 
Jego ścieżki na Mazowszu nie mają formy ciągłych szlaków, jednak wędru-
jąc po zaproponowanych w Przewodniku trasach, odwiedzamy miejsca, 
gdzie zostawił swoje ślady, czasem także pamiątki, które z czasem stają 
się rodzajem relikwii. Kult Świętego jest na Mazowszu bardzo żywy, po-
wstają nowe pomniki, witraże, obrazy, czasem ołtarze jemu poświęcone. 
Budowane są nowe kościoły pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Szczególnie 
ważne miejsce zajmują żywe pomniki, a więc instytucje, szkoły, inicjatywy.
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MATE RI AŁY  ED UKAC YJN E 
Nauczanie społeczne Jana Pawła II 

Teczki edukacyjne  dla nauczycieli szkół 
ponadpodstawowych. Zawierają scenariusz 

lekcji oraz teksty źródłowe (m.in. nauczanie 
Jana Pawła II), jak również materiał  ikonogra-
ficzny. Teczki mogą zostać  wykorzystane do 
przeprowadzenia lekcji z przedmiotu wiedza 
o  społeczeństwie  lub  historia.   
Komplet  składa   się z 5  teczek  dotyczących  tematyki:  
1. Praca  – Prawa pracownicze;  
2. Wartości  społeczne – Ład społeczny;
3. Rodzina – Relacje społeczne; 
4. Wolność – Solidarność; 
5. Naród – Państwo. 

Do każdej teczki dołączona  jest płytka CD 
z zapisem video wypowiedzi osób znanych 
i o  niekwestionowanym autorytecie  odnośnie do 
tematu lekcji. Wśród nich są m.in. Henryk Wujec, 
prof. Ewa Łętowska, Krzysztof Zanussi, Krzysztof 
Ziemiec, Radosław Pazura, ks. Jan Kaczkowski.
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DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU 

W 2015 r. do Działu Dokumentacji Archiwalnej włączono 41 zespołów fotografii (2309 zdjęć 
cyfrowych), 10 filmów, 1 nagranie audio oraz 7 folderów z materiałami filmowymi, dokumentują-

cymi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i kulturalną Instytutu. Do zasobów wcielono ponadto 
fotografie z 3 innych imprez, w których przygotowanie Instytut był zaangażowany.
Archiwum wzbogaciło swoje zbiory o 12 filmów nadesłanych na V edycję konkursu Archiwum 
Wspomnień Jana Pawła II oraz 9 płyt DVD z fotografiami, wykonanymi w Chile i w Argentynie, 
związanymi z pielgrzymkami Jana Pawła II do tych południowoamerykańskich krajów.
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DIGITALIZACJA 
Dział Dokumentacji Archiwalnej digitalizował 
ukazujące się w polskich periodykach materiały 
prasowe, związane bezpośrednio lub pośrednio 
z osobą Karola Wojtyły – Jana Pawła II. 

MONTAŻ FILMÓW 
Na przestrzeni omawianego okresu wykonano mon-
taże 4 filmów z Międzynarodowego Kongresu Rodzi-
ny pt. Miłość i życie. Małżeństwo i rodzina w budowaniu 
cywilizacji miłości (20-22 marca 2015 r., UKSW, Warszawa), 
dwóch wersji filmu zatytułowanego Gawęda o Przyjacielu. 
Wspomnienie Aldony Kraus o ks. Janie Twardowskim. 
Filmy te zostały zamieszczone na stronach internetowych 
Instytutu. 

FILMY I NAGRANIA 
Archiwum wzbogaciło swoje zbiory 
o 25 filmów i nagrań. Wśród nich nale-
ży wymienić wyjątkowo interesujące fil-
my dokumentalne takie jak: Apartament. 
Jan Paweł II prywatnie (reż. M. Czaj-
kowski, P. Haüser) czy Metr od świętości 
(reż. P. Haüser, C. Grzesiuk). Dział zakupił 
również filmy edukacyjne, obraz fabularny 
pt. Bóg nie umarł (reż. Harold Cronk) oraz 
filmy animowane dla dzieci. Archiwum 
zasiliły płyty z archiwalnymi nagraniami 
kard. Stefana Wyszyńskiego.
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NUMIZMATY 
 W tym roku Dział Archiwalny poszerzył swoje zbiory numizmatyczno-medalierskie. Sygnatury otrzymały 
43 numizmaty i medale z wizerunkiem Jana Pawła II. Do najcenniejszych należą:
• medal Święci Jan Paweł II i Jan XXIII, na którym po raz pierwszy umieszczono portret podwójny świętych papieży 
(stop metali platerowany 24-karatowym złotem, Skarbnica Narodowa, 2014 r.),
• moneta pamiątkowa w kształcie kostki Święty Jan Paweł II o nominale 25 dolarów, będąca nowozelandzkim prawnym 
środkiem płatniczym (oksydowane srebro próby 999, Skarbiec Mennicy Polskiej, 2014 r.),
• moneta pamiątkowa Pro Memoria, wybita z okazji 10. rocznicy śmierci Jana Pawła II, o nominale 2 dolarów 
nowozelandzkich, będąca prawnym środkiem płatniczym na wyspie Niue na Oceanie Spokojnym (srebro próby 999,9; 
Skarbiec Mennicy Polskiej, 2015 r.), 
• moneta pamiątkowa w kształcie krzyża Święty Jan Paweł II o nominale 25 dolarów, będącą nowozelandzkim środkiem 
płatniczym (srebro próby 999 platerowane złotem, nakład: 115 sztuk, Skarbiec Mennicy Polskiej, 2014 r.).
Pozyskano również wiele innych medali i numizmatów wybitych w Mennicy Polskiej S.A. oraz katowickiej Mennicy 
Piętka.
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MATERIAŁY DRUKOWANE, FILATELISTYKA  
W minionym roku włączono do Archiwum liczne materiały drukowane, z których większość przekazała 
Instytutowi w darze Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dział wzbogaciły m.in: folder ze znaczkami, 
upamiętniającymi kanonizację Jana Pawła II oraz Jana XXIII, będącymi wspólną emisją Polski i Watykanu, folder 
Śpieszmy się kochać ludzi ze znaczkiem opatrzonym wizerunkiem ks. Jana Twardowskiego, wydrukowanym 
z okazji 100. rocznicy urodzin kapłana poety o nominale 1,75 zł oraz materiały Biura Prasowego Polskiej Agencji 
Informacyjnej, Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, dotyczące IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, która odbyła 
się w 1991 r. 
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 W Y S TA W Y

Na uroczystym otwarciu obchodów Jubileuszu 100-lecia Urodzin 
ks. Jana Twardowskiego na Zamku Królewskim można było oglądać 

przygotowaną na tę okazję ekspozycję muzealną Pamiątki z domu księdza 
Jana połączoną z wystawą grafik wybitnego malarza Stanisława Baja, 
profesora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
W czerwcu z wystawą stałą Karol Wojtyła – Jan Paweł II zapoznało się 
kilkunastu finalistów Powiatowego Konkursu Plastyczno-Recytatorskiego 
pt. Rwane prosto z krzaka, czyli poezja ks. Jana Twardowskiego.
W niedzielę 11 października, w XV Dzień Papieski, otwarto w Czytelni 
Instytutu wystawę numizmatyczno-medalierską pt. Święty Jan Paweł 
II. Można ją było zwiedzać do 23 października. W 37. rocznicę wyboru 
kard. Karola Wojtyły na papieża, dnia 16 października 2015 r., ekspozycję 
zaprezentowano w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży podczas 
konferencji zatytułowanej: Język biblijno-religijny we współczesnych 
przekazach - perspektywa interdyscyplinarna. Od 5 listopada do 30 grudnia, 
w Instytucie była prezentowana wystawa fotograficzna pt. Dom księdza 
Jana [Twardowskiego]. Na ekspozycję składało się 20 plansz formatu A2 
ze zdjęciami oraz fotografie. Dział Archiwalny wraz z Działem Oświatowym 
opracował specjalnie na tę okazję mały, wystawowy katalog. Ekspozycji 
towarzyszyła opisana już wyżej prezentacja medali i numizmatów. 
Wystawy mieli okazję podziwiać między innymi finaliści X Ogólnopolskiego 
Konkursu Papieskiego oraz grupy młodzieży gimnazjalnej.
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W y k a z  p r o j e k t ó w  z r e a l i z o w a n y c h 
p r z e z  I n s t y t u t  Pa p i e ż a  J a n a  Pa w ł a  I I  w  2 0 1 5  r.
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1/2015 Konkurs Można odejść na zawsze, by stale być blisko. Ks. Jan Twardowski w 100-lecie urodzin
2/2015 Warsztaty Ku miłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Metodyka i formy 
3/2015 Konferencja Małżeństwo i rodzina w budowie cywilizacji miłości
4/2015 Publikacja Święty Jan Paweł II, adres NIEBO
5/2015 Święty Jan Paweł II jako propagator sportu
6/2015 Świąteczny koncert kolęd i pastorałek zespołu Zawiercie
8/2015 Publikacja Cielesność człowieka -wolność czy ograniczenia
9/2015 Publikacja Nauczanie ks. kard. Stefana Wyszyńskiego o małżeństwie i rodzinie 
 w okresie Wielkiej Nowenny
10/2015 Publikacja Paście stado Boże! Materiały dla animatorów Spotkań Małżeńskich
11/2015 Sympozjum i publikacja Jan Paweł II w Argentynie
14/2015 Międzyszkolny Konkurs Papieski
15/2015 V edycja Konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II
16/2015 X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego
17/2015 Konferencja Rodzina wobec życia konsekrowanego
18/2015 Akcja zbiórki książek Zaczytani
19/2015 Warsztaty aksjologiczne dla nauczycieli. Wprowadzenie do Programu 
20/2015 Międzynarodowa wystawa książek Instytutu Papieża Jana Pawła II
21/2015 Cykl prelekcji dla seniorów o podróżach Jana Pawła II 
22/2015 Wystawa fotograficzna dla szkół im. Jana Twardowskiego Można odejść na zawsze, by stale być 

blisko. Ks. Jan Twardowski w 100-lecie urodzin
23/2015 Jubileusz 100-lecia urodzin ks. Jana Twardowskiego Koncert muzyki symfonicznej z okazji 
 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego
24/2015 Uroczystość 100-lecia urodzin ks. Jana Twardowskiego
25/2015 Targi Wydawców Katolickich
26/2015 Warszawskie Targi Książki 
27/2015 Konkurs multimedialny Święty Jan Paweł II – patron rodziny
28/2015 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Przez okulary wiary
29/2015 Publikacja Przewodnik po Mazowszu śladami Jana Pawła II
30/2015 Konferencja naukowa Integracja a bezpieczeństwo. Wybrane aspekty prawne, administracyjne, 
społeczne i pedagogiczne.
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31/2015 II Cykl debat pogłębiających wiedzę o nauczaniu św. Jana  Pawła II Myśląc z Wojtyłą
32/2015 Konkurs Można odejść na zawsze, by stale być blisko. Ks. Jan Twardowski w 100-lecie urodzin
33/2015 Warsztaty z dziećmi Klub Przyjaciół LOLKA
34/2015 Publikacja Święty Jan Paweł II adres NIEBO
35/2015 Teczki edukacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych Wartości w nauczaniu społecznym 

papieża Jana Pawła II
36/2015 Publikacja Rodzina, trud, praca, świętowanie w świetle nauczania Jana Pawła II i Benedykta 

XVII
38/2015 Publikacja Poradnictwo rodzinne w teorii i praktyce
39/2015 Publikacja Przesłanie Świętego Jana Pawła II. Materiały edukacyjne. Orędzia na Światowe Dni 

Pokoju
40/2015 Publikacja dwujęzyczna Narzeczeni wobec wiary życia płodności i wychowania
41/2015 Konferencja CELAM Puebla 1979 oraz publikacja materiałów
42/2015 VI Gminny Konkurs Papieski Poznaj Jana Pawła II
43/2015 Publikacja Myśląc z Wojtyłą – cykl debat przed kanonizacją Jana Pawła II
45/2015 Program zwalczania bezrobocia przez edukację. Afisze i ulotki
46/2015 Publikacja Miłość i życie
47/2015 Olimpiada Znajomość Afryki. Jana Paweł II w Afryce
48/2015 Pomoc edukacyjna dla dzieci i młodzieży
49/2015 Konkurs szkolny Poezja ks. Jana Twardowskiego. Świat w oczach dziecka
50/2015 Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski Rwane prosto z krzaka czyli poezja księdza Jana  
 Twardowskiego
51/2015 Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni   
 Świętej Rodziny, prowadź nas
52/2015 Konkurs w hołdzie Janowi Pawłowi II
53/2015 Ekspozycja pamiątek po ks. Janie Twardowskim
55/2015 Święto Dziękczynienia Dziękujemy za opiekę Maryi nad Janem Pawłem II
56/2015 Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa
57/2015 Jan Paweł II i ks. Jan Twardowski – pobyt młodzieży w Warszawie
58/2015 Publikacja Rodzina wobec życia konsekrowanego
59/2015 Objazdowa wystawa fotograficzna dla szkół im. ks. Jana Twardowskiego
60/2015 Program wychowawczy według twórczości ks. Jana Twardowskiego
62/2015 Sesja naukowa Św. Jan Paweł II – papież rodziny
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63/2015 Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona Encyklice Evangelium vitae 
64/2015 Jan Paweł II w Chile. Przygotowanie do Konferencji naukowej 
65/2015 Wystawa numizmatyków z wizerunkiem papieża Jana Pawła II
66/2017 Montaż materiałów filmowych i fotograficznych
68/2015 Publikacja W rękach Boga Ojca. Rozważania o Opatrzności Bożej
69/2015 III edycja akcji Uwolnij i przygarnij książki
70/2015 Obchody kanonizacji Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
71/2015 Warsztaty dla dzieci Gra terenowa PAPAMOBIL 
72/2015 Warsztaty dla dzieci Gra terenowa PAPAMOBIL 
73/2015 Debata Raport Jasnogórski 2016
74/2015 Wystawa fotografii Dom księdza Jana
75/2015  Obchody Dnia Papieskiego
76/2015 Konferencja naukowa Język biblijno-religijny we współczesnych przekazach- perspektywa   
 interdyscyplinarna
77/2015 Książki dla polskiej Biblioteki Liceum Technologicznego w Łucku
78/2015 VIII Gminny Konkurs Papieski Drodzy młodzi! Bądźcie… solą ziemi, i światłem świata
80/2015 Projekt edukacyjno-formacyjny nt. Wszystkich Świętych
81/2015 Targi Wydawców Katolickich w Lublinie
82/2015 Publikacja Raport. 20-lecie Evangelium vitae
83/2015 Konferencja Wsparcie rodziny w obszarze pomocy społecznej jako zadanie i powinność
84/2015 Przewodnik po wystawie fotograficznej o ks. J. Twardowskim
85/2015 Warsztaty dla małżeństw Zakochaj się na nowo 
86/2015 Publikacja Miłosierni na wzór Ojca – „splanchnidzonai” w trzeciej Ewangelii 
87/2015 Publikacja W rękach dobrego Ojca. Rozważania o Opatrzności Bożej
88/2015 Mikołajki z Janem Pawłem II 
89/2015 Montaż filmu o wystawie Dom ks. Jana
90/2015 Publikacja Przesłanie Świętego Jana Pawła II. Materiały edukacyjne
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