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UchwałaNr26/06
SejmikuWojewództwaMazowieckiego

zdnia13marca2006roku

wsprawieutworzeniainstytucjikulturypodnazwąInstytutPapieŜaJanaPawłaII

Napodstawieart.18pkt19lit.fustawyzdnia5czerwca1998r.osamorządziewojewództwa(Dz.U.z2001r.
Nr142,poz.1590zpóźn.zm.1)orazart.21ust.2,3i5ustawyzdnia25października1991r.o
organizowaniuiprowadzeniudziałalnościkulturalnej(Dz.U.z2001r.Nr13,poz.123zpóźn.zm.2)–uchwala
się,conastępuje:

§1

1.WyraŜasięzgodęnautworzeniesamorządowejinstytucjikulturypodnazwąInstytutPapieŜaJanaPawłaII
prowadzonejwspólnieprzezWojewództwoMazowieckieiArchidiecezjęWarszawską.
2.UpowaŜniasięZarządWojewództwaMazowieckiegodozawarciaumowywsprawieutworzeniainstytucji
kulturypodnazwąInstytutPapieŜaJanaPawłaII,wbrzmieniuokreślonymwzałącznikunr1douchwały.
3.NadajesięstatutInstytutowiPapieŜaJanaPawłaII,wbrzmieniuokreślonymwzałącznikunr2douchwały.

§2

WykonanieuchwałypowierzasięZarządowiWojewództwaMazowieckiego.

§3

UchwaławchodziwŜyciepoupływie14dnioddniaogłoszeniawDziennikuUrzędowymWojewództwa
Mazowieckiego,ztym,Ŝe§1ust.1iust.3stosujesięoddatyzawarciaumowy,októrejmowaw§1ust.2
uchwały.

PrzewodniczącySejmiku
WojewództwaMazowieckiego

PiotrFogler 


1Zmianytekstujednolitegowymienionejustawyzostałyogłoszonew:Dz.U.z2002r.Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr
153,poz.1271iNr214,poz.1806,z2003r.Nr162,poz.1568orazDz.U.z2004r.Nr102poz.1055iNr116poz.1206.
2Zmianytekstujednolitegowymienionejustawyzostałyogłoszonew:Dz.U.z2002r.Nr41,poz.364,z2003r.Nr96,poz.
874,Nr162,poz.1568,Nr213poz.2081,z2004r.Nr11poz.96,Nr261,poz.2598orazz2005r.Nr131,poz.1091,Nr
132,poz.1111.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:

BiorącpoduwagędecyzjęJózefaKardynałaGlempaArcybiskupaMetropolityWarszawskiegoPrymasaPolskio
budowieŚwiątyniOpatrznościBoŜejnaPolachWilanowskichwWarszawieorazdecyzjęSejmikuWojewództwa
MazowieckiegouczczeniapamięciNajwiększegoPolaka,PapieŜaJanaPawłaIIobiestronywyraziłyintencję
podjęciawspólnychdziałańwceluutworzeniainstytucjikulturypodnazwąInstytutPapieŜaJanaPawłaII.

InstytutbędziesamorządowąinstytucjąkulturyprowadzonąprzezWojewództwoMazowieckiewspólniez
ArchidiecezjąWarszawską.PodstawąutworzeniaInstytutubędziepodpisanieumowyprzezobiestrony.

CelempowołaniaInstytutujestupamiętnienieosoby,ŜyciaidziełaOjcaŚwiętegoJanaPawłaIIwielkiego
humanisty,człowiekaogłębokiejwiedzy,wielkiejkulturze,któregoukształtowałapolskatradycjaorazochrona
dziedzictwanarodowego,jakiestanowispuściznapoNim.

PrzedmiotemdziałalnościInstytutubędziewszczególnościgromadzeniewszelkichpamiątekzwiązanychz
osobąJanaPawłaII,ichkatalogowanieinaukoweopracowywaniezgromadzonychmateriałów,organizowanie
badańiekspedycjinaukowych,prowadzeniedziałalnościedukacyjnejiwydawniczej.

ArchidiecezjaprzekaŜedodysponowaniaprzezInstytutśrodkitrwałe,wartościniematerialneiprawnebędącew
bezpośrednimwładaniuFundacjiBudowyŚwiątyniOpatrznościBoŜej

WbudŜecieWojewództwaMazowieckiegona2006r.zarezerwowano20mlnzłzprzeznaczeniemnautworzenie
Instytutuijegodziałalność.

Treśćzapisu§3uchwałyjestwarunkowanatym,iŜpodstawęutworzeniaw/winstytucjiinadaniajejstatutu
stanowiuprzedniezawarcieumowywsprawieutworzeniatejinstytucjipomiędzyArchidiecezjąWarszawskąa
WojewództwemMazowieckim.
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O Instytucie

Poprzednia siedziba Instytutu Papieża Jana Pawła II
przy ul. Kolegiackiej 1a w Warszawie

Obecna siedziba Instytutu Papieża Jana Pawła II
przy ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1 w Warszawie
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● Misja Instytutu
Jesteśmy po to, by pamięć o Janie Pawle II utrwalać i przekazywać następnym pokoleniom. Od momentu założenia w 2006 roku staramy się wypełniać 

naszą misję statutową na różnych polach działalności kulturalnej.

● Czym się zajmujemy ?
- publikujemy monografie i opracowania prezentujące nauczanie Jana Pawła II

- wychodzimy z ofertą edukacyjną do szkół, przybliżając wartości wskazywane przez Ojca Świętego

- prowadzimy badania dotyczące przyjmowania papieskiej nauki w Polsce i zagranicą

- pozyskujemy, katalogujemy i opracowujemy materiały archiwalne związane z osobą Karola Wojtyły

- tworzymy bibliotekę Jana Pawła II

- organizujemy sympozja, koncerty, przedstawienia i wystawy popularyzujące nauczanie Jana Pawła II

Ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW
Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II

Ks. prałat Aleksander Seniuk
Wicedyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II

Dyrektorzy

fot. Jet Events
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Papieskie kalendarium

Zwykle ważne daty z papieskiego kalendarium, takie jak rocznica inauguracji pon-

tyfikatu, 16 X, data odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, 2 IV, urodziny czy imieniny 

Karola Wojtyły, podkreślają przeprowadzane przez nas akcje, konkursy i projekty. 

Wtedy też staramy się stworzyć okazję do refleksji nad dziełem Jana Pawła II pod-

czas koncertów i spektakli inspirowanych jego życiem i twórczością, lub napisanych 

w hołdzie naszemu Rodakowi. Te uroczystości są formą podtrzymywania zbiorowej 

pamięci. Niezapomnianych przeżyć dostarczyły publiczności koncerty okoliczno-

ściowe m.in. „Mazowsze Janowi Pawłowi II” w Teatrze Polskim w Warszawie, w kwiet-

niu 2008, czy rok później – premierowe wykonanie oratorium Piotra Rubika i Jac-

ka Cygana „Santo subito. Cantobiografi a Jana Pawła II” w Sali Kongresowej.

► 15 X 2006 „Misterium” – „Ukryty ja”. Koncert z okazji 28. Rocz-

nicy inauguracji pontyfikatu papieża Jana Pawła II (sł. Karol Woj-

tyła, muz. Stanisław Fijałkowski)

► 2 IV 2007 „Regina coeli” i „Tryptyk Rzymski”. W drugą roczni-

cę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca

► 16 X 2007 „Piękno, które zbawia” (sł. Jan Paweł II, 

muz. F. Chopin, I.J. Paderewski)

► 21 X 2007 Koncert zespołu Trebunie Tutki „Jan Paweł II – na-

uka z mocą”

► III-IV 2008 Trasa koncertowa „Pieśń o Bogu ukrytym”

(sł. Karol Wojtyła, muz. Marcin Styczeń)

► 2 IV 2008 Mazowsze Janowi Pawłowi II

► VI 2008 Cykl koncertów letnich w Ogrodach Kolegiackich 

inspirowanych twórczością ks. J. Twardowskiego

► 16 III 2009 Koncert charytatywny na rzecz Fundacji Sue Ry-

der (Sinfonietta Bydgoska pod batutą M. Niesiołowskiego)

► 5 IV 2009 „Santo subito”. Cantobiografi a Jana Pawła II 

(sł. J. Cygan, muz. P. Rubik)



 ♦ 7

♦10 lat Instytutu Papieża Jana Pawła II

Konkursy zrealizowane i wspierane przez 
Instytut w latach 2006-2009:

► „Dzisiaj w Betlejem” (konkurs fotograficzny 

inspirowany papieskim przesłaniem pokoju)

► „Bardowie Jana Pawła II” (konkurs poetycki na 

balladę o pontyfikacie Jana Pawła II)

► „Mój szkolny kolega z misji” (konkurs ogólnopolski)

Mazowiecki Konkurs Papieski dla gimnazjalistów 
(mazowiecki konkurs kuratoryjny)

► XXII Międzynarodowy Festiwal 
Filmów i Multimediów Katolickich (konkurs filmowy)

► „Jan Paweł II widziany moimi oczami” 
(interdyscyplinarny konkurs dla osób upośledzonych 

umysłowo)

► III Konkurs Recytatorski Twórczości ks. Jana 
Twardowskiego 
► „Nauka Jana Pawła II w moim życiu” (konkurs 

plastyczno-literacki)

► VII Misyjna Olimpiada znajomości Afryki
► „Najchętniej grał na bramce”(konkurs na 

najlepszego bramkarza młodzika)

► Ogólnopolski Konkurs Papieski (konkurs literacki)

►  „Papież Słowianin” – Ogólnopolski Konkurs wiedzy 

o czasach i osobie Karola Wojtyły (ogólnopolski

konkurs kuratoryjny)

Poza naukowym nurtem naszej działalności, podejmujemy inicjatywy popularyzują-

ce nauczanie Papieża. Staramy się angażować szczególnie młodzież do twórczego 

odkrywania mądrości płynącej z dziedzictwa Jana Pawła II. Dlatego chętnie orga-

nizujemy i wspieramy konkursy oraz projekty, które poprzez zabawę utrwalają to, co 

w nauczaniu Jana Pawła II najcenniejsze.

Mazowiecki konkurs papieski

Konkurs, który w roku szkolnym 2007/08 przygotowaliśmy na zlecenie Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty frekwencyjnie był największym naszym sukcesem. Do udziału zgłosiło 

się ponad 1500 gimnazjalistów z całej Polski. Ideą konkursu było w pierwszej kolejności 

zainteresowanie młodzieży polskiej i polonijnej systematycznym poznawaniem 

dziedzictwa Jana Pawła II, a także zachęcenie jej do brania odpowiedzialności za 

własną młodość, w oparciu o nauczanie Ojca Świętego. W pierwszym etapie konkursu 

uczniowie mieli za zadanie przygotować pracę na jeden z 10 zagadnień związanych 

z papieskim nauczaniem, a także biografią. Kolejny etap – test oparty na tekstach 

Papieża – wyłonił finalistów, którzy na wyjeździe edukacyjnym do Krakowa i Wadowic, 

śladami Karola Wojtyły, podeszli do ostatniego stopnia eliminacji konkursowych. 

Komisja miała trudne zadanie, ponieważ gimnazjaliści prezentowali bardzo wysoki 

poziom przygotowania. Ostatecznie 17 uczestników otrzymało tytuł laureata, a 25 tytuł 

finalisty. Zwycięzcy w nagrodę pojechali do Rzymu i otrzymali specjalne uprawnienia 

przyznawane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
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Dział  Naukowo-badawczy

● sesje

● panele

● sympozja
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Dział  Naukowo-badawczy

Niewiele jest „rzeczy” równie ważnych w życiu 
człowieka 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 Paweł II

Wybrane inicjatywy naukowe organizowane lub wspierane przez Instytut:

9 VI 2007 „Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna” (Wyższa 

Szkoła im. Bohdana Jańskiego)

2 V 2007 „Prawda o Bożej Opatrzności rozumiana dzisiaj” (Dom Kolegiacki w Wilanowie)

27 II 2008 „Wydźwięk pielgrzymek Jana Pawła II do Meksyku” (UKSW)

2 IV 2008 „Jan Paweł II – Człowiek kultury” (UKSW)

9 VI 2008 „Śladami Jana Pawła II w Ugandzie i Zambii” (UKSW)

13 V 2008 „Wychowywać, ale jak?” (Instytut Studiów nad Rodziną)

23 IV 2008 „Rozważania o wieku sędziwym” (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Radzyniu Podlaskim)

16 X 2008 „Jan Paweł II o pokoju, wojnie i wojsku” (Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie)

20-21 X 2008 „Czy nauka jest w konflikcie z wiarą?” (UKSW)

28-30 X 2008 „Chrystus – Kościół – Człowiek. Vaticanum II – Jan Paweł II” (Papieski Wydział Teologiczny 

Seraphicum w Rzymie)

22 X 2008 „Nauka Jana Pawła II w moim życiu” (ZSGL im. Jana Pawła II w Warszawie)

12 XI 2008  „Wychowanie do wartości w nauczaniu Jana Pawła II” (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie)

19 XI 2008 „Ewangelia życia a utylitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II” (UKSW)

14 I 2009 „Jan Paweł II w Ekwadorze” (UKSW)

18 III 2009 „Pielgrzymki Jana Pawła II do Peru” (UKSW)

2 VI 2009 „Sesja naukowa w 4. rocznicę śmierci JP2 „(ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim)

4 VI 2009 „Otoczmy troską życie” (UKSW)

6 V 2009 „Słowo w kulturze współczesnej” (UKSW)

14 V 2009 „Miłość wobec kryzysu wartości w nauczaniu Jana Pawła II” (UKSW)

16 V 2009 „In vitro – nadzieja czy utrapienie?” (Centrum „Nie lękajcie się” w Krakowie)

20 V 2009 „Prawa małego człowieka w nauczaniu Jana Pawła II”(PG 123 im. Jana Pawła II)

26 XI 2009 „Jan Paweł II w Boliwii” (UKSW)

1 XII 2009 „Prawda, pamięć, tożsamość Katynia i Golgoty Wschodu” (Galeria Porczyńskich w Warszawie)
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Sympozja, sesje, panele

Od ponad 8 lat angażujemy się w bardzo wiele inicjatyw naukowych – organizując sympozja, 

obejmując patronatem inicjatywy zapoczątkowane przez inne ośrodki badawcze, uczestnicząc 

aktywnie w panelach i konferencjach krajowych i międzynarodowych. Zapraszamy do udziału 

w naszych projektach badaczy różnych dziedzin oraz znawców tematyki papieskiej, którzy dzięki 

swoim studiom rzetelnie i z pasją pomagają odkrywać wielowymiarowość nauczania Jana Pawła II.

„Jan Paweł II wobec totalitaryzmów”

Wspólnie z Domem Spotkań z Historią zorganizowaliśmy cykl paneli dyskusyjnych poświęconych 

poglądom i postawom Jana Pawła II wobec systemów totalitarnych współczesnego świata. 

Podczas konfrontacji zaproszeni goście – historycy, dziennikarze, świadkowie historii – opowiadali 

o roli Papieża w doprowadzeniu do upadku systemów totalitarnych w Polsce i na świecie, o kulisach 

tych wydarzeń, cenzurze, trudnych kontaktach państwo – Kościół. Spotkania prowadzone przez red. 

Jacka Moskwę i Jana Ośko, były wzbogacone pokazami materiałów filmowych i fotograficznych. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: prof. Bohdan Cywiński, ks. infułat Zdzisław Król, Kazimierz 

Kąkol, prof. Klaus Bachmann, red. Krystyna Grzybowska, ks. dr Manfred Deselaers, Krzysztof Zanussi, 

dr Andrzej Grajewski, Stanisław Ciosek, prof. Magdalena Śniadecka-Kotarska, ks. dr Tomasz Szyszka, 

dr David Heros Musial.

W cyklu „Jan Paweł II wobec totalitaryzmów” odbyły się spotkania:
► Karol Wojtyła wspiera opozycję, Papież wspiera „Solidarność” (1 kwietnia 2008)
► I Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – dwa punkty widzenia (10 czerwca 2008)
► Niemcy – wina i pojednanie (10 czerwca 2008)
► Czy Papież zamierzał zdobyć Kreml? (9 grudnia 2008)
► Chrystus i Che Guevara (12 marca 2009)
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JAN PAWEŁ IIw Ekwadorze

1500    Rozpoczęcie konferencji•  Powitanie gości i otwarcie sympozjum ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (Dziekan Wydziału Teolo-

gicznego UKSW)
•   Wprowadzenie w tematykę sympozjum ks. dr Tomasz Szyszka (UKSW)
1515 - 1630    Część I•   Ogólna charakterystyka Ekwadoru Karolina Dziewulska (Naukowe Koło

Misjologów)
•   Główne fakty z historii Kościoła w Ekwadorze mgr Elżbieta Rotter

(Podyplomowe Studium Misjologiczne)•   Podstawowe dane z historii Ekwadoru mgr Jędrzej Kotarski (Uniwersy-

tet Łódzki)
•   Polscy misjonarze w Ekwadorze Aleksandra
Szklarska (Naukowe Koło Misjologów)•   Kalendarium pielgrzymki Jana Pawła II do
Ekwadoru Kamil Wesołowski i Tomasz Białek (Naukowe Koło Misjo-

logów)
•   Beatyfikacja siostry Mercedes de Jesus Molina przez

Jana Pawła II w Ekwadorze Urszula Wróbel (Naukowe Koło

Misjologów)
•   Percepcja Jana Pawła II w Ekwadorze na podstawie
prasy ekwadorskiej mgr Marta Kwaśnicka (Papieska
Akademia Teologiczna)

1645 - 1815    Część II•   Próba ewaluacji i oceny wizyty Jana 
Pawła II w Ekwadorze JE dr Fernando Flores
(Ambasador Ekwadoru w Polsce)•   Kontekst społeczno-polityczny pielgrzymki
Jana Pawła II w Ekwadorze prof. dr hab. Magda-
lena Śniadecka-Kotarska (CESLA UW, UŁ)•   Tematyka Nauczania Jana Pawła II podczas
pielgrzymki do Ekwadoru ks. dr Zdzisław Struzik
(UKSW, IPJP2)
•   Spotkania Jana Pawła II z ludnością autochto-
niczną Ekwadoru ks. dr Tomasz Szyszka (UKSW)

Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie 
i Sekcja Misjologii UKSW zapraszają na konferencję

14 stycznia 2009
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
(sala kinowa w łączniku)

Program konferencji

Jan P
aweł

II

wobe
c tot

alita
ryzm

ów

w
cy
klu 12 m

arca
2009

godz
. 18

00

ul. Ka
rowa

20

w Wa
rszaw

ie

Goś
ćmi

spo
tka

nia
będ

ą:

pro
f.

Mag
dal

ena

Śni
ade

cka
-Ko

tar
ska

ant
rop

olo
g,

lat
yno

ame
ryk

ani
stk

a,

Uni
wer

syt
et

Łód
zki

ks.
dr

Tom
asz

Szy
szk

a

dłu
gol

etn
i mis

jon
arz

w Bol
iwi

i,

wyk
ład

owc
a UKS

W

dr
Dav

id
Her

os
Mus

ial

Bra
zyl

ijc
zyk

, eks
per

t

ds.
A me

ryk
i Łac

ińs
kie

j

Uni
wer

syt
et

Nav
arr

a

Pro
wad

zen
ie

Jan
Ośk

o

CHRY
STUS

I CHE
GUEV

ARA



 ♦ 11

♦10 lat Instytutu Papieża Jana Pawła II

Biennale – papieskie ankiety
„Z wiarą wiar”

W kwietniu 2007 roku Instytut zainicjował dość szczególne forum 

wypowiedzi Polaków, związanych z Ojcem Świętym. Zorganizo-

waliśmy wtedy wielką narodową ankietę – „2 kwietnia 2005 – Co 

wtedy myślałeś i czułeś?” Odzew przerósł nasze oczekiwania. 

Wybrane świadectwa zostały wydane w formie antologii. W Pa-

łacu w Wilanowie odbyła się promocja z udziałem autorów. Nie 

było wątpliwości, że ten rodzaj akcji jest potrzebny, a uczestnicy 

zobowiązali nas do stwarzania kolejnych możliwości wypowie-

dzi. Najciekawsze było to, że na łamach jednej książki spotkały 

się wyznania osób przeróżnych profesji, stanów, ludzi znajdują-

cych się w odmiennych sytuacjach życiowych. Swoim przeży-

ciem chcieli podzielić się młodzi ludzie, matki, ojcowie rodzin, 

nawrócony więzień, osoba chora na raka, poeta, naukowiec, 

małżeństwo rolników. Teksty okazały się tak nośne, że grupa 

artystów opracowała je w formie płyty, na której znajdują się 

recytacje Anny Seniuk, Piotra Adamczyka, Agnieszki Grochow-

skiej, w aranżacji muzycznej Piotra Woźniaka.

Spisywanie i gromadzenie opowieści
o wydarzeniach, które nie popadając
w egzaltację religijną, nazwać można
„świętymi” podobne jest trochę do działania
ewangelistów. Są rzeczy warte opowiedzenia
przez naocznych świadków. Także tych, którzy
nie są dziennikarzami, ani zawodowymi
historykami, ani poetami, ani socjologami
religii, ale byli, widzieli, przeżyli i zapamiętali.
Nawet szczególnie przez nich. Z ich świadectwa
rodzi się pamięć społeczna o własnej historii”.

Z recenzji wydawniczej dr Magdaleny Saganiak

Z głębi serca pragnę wyrazić podziękowanie za
zorganizowanie promocji książki „Z wiarą wiar”,
wybranie mego utworu, zaproszenie mnie.
Ten cudowny, pełen ciepła i serdeczności dzień
okazanej nam miłości, do końca życia pozostanie
w mej pamięci i uważać go będę za najpiękniejszy
w życiu (…). Spotykając współautorów książki,
zrozumiałam, że są to osoby, które tak samo jak
ja mocno cierpiały po śmierci Papieża, a pisząc,
wyrażają swoje przywiązanie, miłość, wszelkie
uczucia związane ze świętą osobą naszego Papieża”.

   Z listu autorki, Elżbiety Stecz

Dział  Naukowo-badawczy
rok 2007
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Słowa „nie” na wiatr

W przekonaniu, że jest jeszcze wiele nieopowiedzianych historii, które być może, nie włączone w pro-

ces beatyfikacyjny Karola Wojtyły, bardzo wyraźnie wskazują na jego świętość, w październiku 2008 

roku przeprowadziliśmy już drugą z kolei sondę papieską. Na łamach tygodników katolickich, poprzez 

spoty radiowe oraz akcje plakatowe i mailingowe zachęcaliśmy Polaków do podzielenia się tym, jaki 

wpływ na ich życie miały słowa Jana Pawła II. Efektem końcowym projektu stała się antologia, zapre-

zentowana 13 grudnia 2009 podczas kolejnego „święta autorów” w wilanowskim pałacu. Obecny na 

uroczystości Arcybiskup Kazimierz Nycz zapewnił, że rok 2010 będzie rokiem beatyfikacji Jana Pawła II. 

I ta myśl stała się inspiracją do kolejnej ankiety. 

Pojawiają się nowe świadectwa, że spotkanie z Janem 
Pawłem II i słowami Jego nauczania zmieniło życie bardzo 
wielu ludzi. Niektórzy wyszli z uzależnień i słabości. Inni prze-
żyli nawrócenie i pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem 
oraz z Kościołem. Fenomen tego człowieka i jego posługi 
ciągle fascynuje i owocuje wielością różnych inicjatyw, bu-
dujących lepszy świat. Ten tomik świadectw jest potwier-
dzeniem, że osoba Jana Pawła II wpisała się na trwałe nie 
tylko w historię Kościoła Powszechnego, ale także w histo-
rię życia kokretnych ludzi”.

 Ze wstępu J.E. Abp. Kazimierza Nycza

Dział  Naukowo-badawczy
rok 2008
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sesje aksjologiczne „Wartości w nauczaniu Jana Pawła II”

Po sukcesie publikacji opracowanej i wydanej nakładem Instytutu „Program wychowawczy oparty na 

wartościach w nauczaniu Jana Pawła II” dostrzegliśmy duże zainteresowanie środowisk edukacyjnych 

tematyką aksjologiczną. Tak zrodził się pomysł na realizację cyklu konferencji „Edukacja aksjologiczna. 

Wartości ogniwem integrującym środowisko szkolne”. 

W 2010 roku odbyło się osiem sesji: w Płocku, Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, Pułtusku, Olsztynie i dwie 

w Warszawie, w których wzięło udział ponad 1000 dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych oraz wycho-

wawców. W organizację konferencji włączyło się także Mazowieckie Samorządowe Centrum Dosko-

nalenia Nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Warszawie i w Olsztynie. Podczas całego cyklu towarzyszył 

nam zespół autorytetów w dziedzinie aksjologii wykorzystujących różne metody badawcze dostępne 

naukom pedagogicznym, psychologicznym, teologicznym, etycznym oraz socjologicznym.

Wykłady wygłosili: 

● prof. KUL dr hab. Krystyna Chałas, 

● ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJP2 w Krakowie,

● ks. prof. Stanisław Dziekoński Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW,

● ks. dr Stanisław Chrobak, Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW,

● dr Ewa Jancewicz z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 

● ks. dr hab. Adam Maj – KUL, dr Maria Szymańska –Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, 

● Krystyna Mucha – Dyrektor Wydziału Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty, 

● Barbara Gełczewska z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Dział  Naukowo-badawczy
rok 2010
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konferencja „Wartość płodności”

Instytut współpracuje z wieloma instytucjami  zajmującymi  się problematyką 

płodności, seksualności i związanymi z tą sferą aspektami wychowawczymi. 

Cielesność jako jeden z głównych elementów budowania tożsamości człowieka 

powinna zostać prawidłowo rozpoznana, uszanowana i doceniona.

Tożsamość ciała i związane z nimi zagadnienia wartości płodności oraz wychowania 

do czystości wiążą się z działaniami podejmowanymi na rzecz godności drugiej 

osoby. Karol Wojtyła nazywał to normą personalistyczną, która jako punkt wyjścia 

przyjmuje osobę jako (równocześnie) podmiot godności i podmiot miłości. W wyniku 

współpracy w tym zakresie problemowym 22 października w salach konferencyjnych 

Instytutu wspólnie z Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny zorganizowaliśmy 

konferencję „Wartość płodności”. W spotkaniu uczestniczyło około 150 nauczycieli 

i instruktorów NPR z całej Polski oraz osoby zainteresowane tematem i sympatycy 

obydwu instytutów. 

Podczas niej referaty wygłosili:

Elizabeth Rötzer (córka Josefa Rötzera – twórcy metody objawowo-termicznej), 

ks. dr hab. Zdzisław Struzik – dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II, Lechosław 

Dokowicz – niezależny producent i operator filmowy („Cywilizacja aborcji, „Syndrom”) 

oraz prof. Akademii Medycznej we Wrocławiu Marian Gabryś.

Być czystym znaczy: mieć „przejrzysty” stosunek
do osoby drugiej płci – czystość to tyle

co „przejrzystość” wnętrza, bez której miłość
nie jest sobą, nie jest bowiem sobą tak

długo, jak długo chęć „używania” nie została
podporządkowana gotowości „miłowania”

w każdej sytuacji. 

    Jan Paweł II

Dział  Naukowo-badawczy
rok 2011
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Przy współpracy Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW, 22 i 26 listopada 2011 roku  

w Łomiankach została zorganizowana konferencja pod tytułem „30. rocznica 

adhortacji apostolskiej Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świe-

cie współczesnym Familiaris consortio”. Rodzina jako podstawa społeczeństwa, 

jej rola w życiu społecznym oraz w misji Kościoła stały się punktem wyjścia do roz-

ważań nad problematyką związaną z sytuacją polskiej rodziny oraz postawienia 

pytań o aktualność adhortacji apostolskiej Familiaris consortio.

konferencja „30. rocznica adhortacji apostolskiej Jana Pawła II o zadaniach rodziny 
chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris consortio”

Wśród prelegentów byli:
• ks. biskup Stanisław Stefanek,
• ks. prof. Ireneusz Mroczkowski,
• ks. dr hab. Andrzej Najda,
• ks. prof. Mieczysław Ozorowski,
• dr Andrzej Mazan,
• prof. Elżbieta Osewska,
• dr Agnieszka Regulska,
• ks. dr Mirosław Brzeziński,
• ks. dr hab. Zdzisław Struzik,
• ks. dr Wojciech Turowski,
• ks. dr Krzysztof Wolski,
• ks. dr Cezary Naumowicz,
• ks. dr Wiesław Jankowski,
• ks. dr Józef Młyński,
• dr Bożena Bassa,
• ks. dr Dariusz Tułowiecki,
• ks. prof. Adam Skreczko.
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sympozjum misjologiczne  „Jan Pawe ł II w Puebla”

Dla historii Ameryki Południowej równie ważnym momentem jak papieskie podróże apostolskie 
było wypracowanie przez Kościół Latynoamerykański dokumentu „Ewangelizacja teraźniejszo-

ści i w przyszłości w Ameryce Łacińskiej” (Puebla de Los Ángeles, Meksyk, styczeń – luty 1979 ). 
Jan Paweł II wywarł ogromny wpływ na ostateczną wersję tego dokumentu. Zawarte w nim 
postanowienia stanowią diagnozę ówczesnej sytuacji socjologicznej i religijnej Ameryki.

Instytut Papieża Jana Pawła II dokonał tłumaczenia ponad 

230 stron hiszpańskojęzycznego dokumentu, który będzie sta-

nowił bazę dla naukowej refleksji na temat znaczenia pontyfi-

katu papieża Polaka dla Ameryki Łacińskiej i całego Kościoła. 

Efektem pierwszych prac nad dokumentem wspólnie z Sekcją 

Misjologii UKSW 8 października 2012 roku było zorganizowa-

nie konferencji na temat miejsca i znaczenia nauczania Jana 

Pawła II w Puebla w 1979 roku.

Dział  Naukowo-badawczy
rok 2012
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konferencja „Jan Paweł II a problemy bezpieczeństwa”

Jak papież Polak reagował na konflikty międzynarodowe rozgrywające się podczas jego pontyfikatu? Jak w praktyce 

należy rozumieć papieskie przesłanie pokoju? Co oznacza ewangeliczne „nadstawianie drugiego policzka”, zwłaszcza 

w kontekście stosunków międzynarodowych i polityki obronnej państw? Wreszcie, czy gorliwe orędowanie Jana 

Pawła II na rzecz pokoju należy utożsamiać z pacyfizmem, czy wręcz angelizmem? Te i wiele innych pytań i kwestii 

podjęli uczestnicy konferencji naukowej, zorganizowanej we współpracy Akademii Obrony Narodowej i Instytutu 

Papieża Jana Pawła II. 

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się tak znakomici goście, jak 

nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Celestino Migliore, sekretarz stanu 

i pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego 

prof. Władysław Bartoszewski oraz poseł na Sejm RP dr Józef Zych. 

Wirtualnym wystąpieniem konferencję uświetnił także reżyser Krzysztof 

Zanussi. Podczas spotkania swoje referaty prezentowali również 

naukowcy z kilku polskich uczelni (m.in. z Akademii Obrony Narodowej, 

Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Warszawskiego, 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego). Wśród poruszanych tematów znalazły się takie 

zagadnienia, jak: wkład papieskich orędzi pokojowych w budowę 

stabilnej wspólnoty ludzkiej; Jan Paweł II wobec wojny o Falklandy; 

papieskie nauczanie wobec terroryzmu; Stolica Apostolska w polityce 

Izraela; wojna, pokój i bezpieczeństwo w chrześcijańskiej refleksji moralnej; 

„słuszna wojna” w kontekście V przykazania Dekalogu oraz nakazu miłości 

nieprzyjaciół.

Dział  Naukowo-badawczy
rok 2013
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„Jan Paweł II w Argentynie”

19 marca 2014 roku w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyło się sympozjum misjologiczne dotyczące pielgrzymek papieża Jana 

Pawła II do Argentyny w latach 1982 i 1987. Pierwszym prelegentem był Miguel Angel Cuña, konsul Argentyny, który opowiadał o znaczeniu 

wizyt apostolskich Jana Pawła II dla Argentyńczyków. Następnie ks. dr hab. Zdzisław Struzik, dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II, przed-

stawił tematykę nauczania papieża Polaka w czasie pielgrzymek do Argentyny. 

Z kolei dr Alicja Fijałkowska (UW, CESLA) przybliżyła kontekst społeczno-polityczny gospodarczy, a Grzegorz Polak (dziennikarz, publicysta, autor książek) ukazał relacje pomiędzy 

Janem Pawłem II i ówczesnym biskupem Bergoglio. Po przerwie, podczas której miała miejsca prezentacja sposobu przygotowania oraz degustacja oryginalnej herbaty (Yerba 

Mate), mgr Karolina Dziewulska (UKSW) omówiła temat posługi polskich misjonarzy w Argentynie, a ks. dr Tomasz Szyszka (UKSW) opisał metodologię pozyskiwania materiałów 

archiwalnych o pielgrzymkach Jana Pawła II .

Dział  Naukowo-badawczy
rok 2014
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20 października 2014 roku odbyła się konferencja dla 

młodzieży „Wartości w sporcie na rzecz wychowania 

człowieka”. Jej organizatorami były dwie instytucje: 

Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Muzeum Sportu i Tury-

styki w Warszawie. W czasie konferencji swój dorobek na-

ukowy i przemyślenia prezentowali uczestnicy-prelegen-

ci. Ks. dr hab. Zdzisław Struzik – dyrektor Instytutu Papieża 

Jana Pawła II nawiązywał do św. Jana Pawła II, do nauk 

i wypowiedzi, które wniósł papież Polak do dziedzictwa 

kulturowego. Tomasz Jagodziński – dyrektor Muzeum 

Sportu i Turystki przedstawił wiele faktów oraz ciekawo-

stek z życia Karola Wojtyły, dotyczących sportów, w ja-

kie angażował się przyszły papież. Prof. dr hab. Zbigniew 

Dziubiński rozwijał wątek teologiczno-moralny w odniesie-

niu do sportu i szacunku do ludzkiego ciała.

Katarzyna Wiśniewska – dyrektor Zespołu Ośrodków Wspar-

cia w Pruszkowie podjęła temat bardzo aktualny: „Sport al-

ternatywą dla przemocy”. Dr Dominika Żukowska-Gardzińska 

– wykładowca UKSW rozwinęła ważny temat teologii ciała, 

niezbędnego szacunku do ciała w sporcie oraz podejścia 

do własnego rozwoju osobowego w perspektywie upra-

wiania sportu. Michał Puszkarski – kierownik Działu Edu-

kacji i Promocji Muzeum Sportu i Turystyki referował temat 

„Wartości olimpizmu”. Ostatnim prelegentem była Katarzy-

na Szymańska z Muzeum Sportu i Turystyki, która mówiła o syl-

wetce greckiego atlety porównywanego ze współczesnym 

sportowcem. Specjalnym gościem konferencji była Katarzy-

na Bachleda-Curuś, olimpijka. Opowiadała o zmaganiach, 

nieodłącznych trudnościach, ale i radości związanej

konferencja „Wartości w sporcie na rzecz wychowania człowieka”

z byciem zawodowym sportowcem. Po sesji młodzież 

miała okazję zwiedzić wystawę w Muzeum Sportu 

i Turystyki, oglądając m.in. oryginalny kajak Karola Wojty-

ły, którym pływał w czasie spływów ze studentami. Obie 

wymienione instytucje pierwszy raz współpracowały przy 

organizacji takiego spotkania. Młodzież mogła dowie-

dzieć się wielu ciekawostek zarówno dotyczących tury-

styki i sportów, którymi się interesował Jan Paweł II, jak 

również nauk, które głosił w odniesieniu do wartości, ja-

kie daje nam sport. W związku z licznym udziałem osób 

i dużym zainteresowaniem konferencją, planowana jest 

dalsza współpraca Instytutu i Muzeum. Będzie miała na 

celu propagowanie wartości w sporcie i wychowaniu 

człowieka, szczególnie ludzi młodych.
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kongres rodziny „Miłość i życie. Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości”

Międzynarodowy 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 za-

tytułowany Świat wobec wyboru cywilizacji życia. Wśród prelegentów można wymienić m.in. abp. Henryka Hosera („Zadania rodziny w budo-

waniu 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”), a także prof. Marię Kielar-Turską („Docenić dziecko”).

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 przedstawił 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).

Dział  Naukowo-badawczy
rok 2015
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sesja naukowo-kulturalna 
„Karol Wojtyła – Jan Paweł II: filozof, poeta, papież święty”

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 roku na Katolickim Uniwersyte-

cie Lubelskim Jana Pawła II. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Marek Rembierz, prof. Miro-

sława 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 jubile-

ra”. Spotkanie uświetnił koncert fortepianowy muzyki polskiej w wykonaniu Andrzeja Bereżyńskiego.
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Wystawa fotograficzna  „Można odejść na zawsze, by stale być blisko. 
Ks. Jan Twardowski w 100-lecie urodzin”

Z racji obchodzonego w 2015 roku 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 mieszka-
niu przy Krakowskim Przedmieściu. Był też pierwszym fotografem, któremu ss. Wizytki pozwoliły 
wejść za bramę klasztoru z aparatem w ręku.

Wystawa prezentowana była podczas uroczystej gali inaugu-

rującej Jubileusz 100-lecia urodzin ks. Jana na Zamku Królew-

skim, 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 roku 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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konferencja „Jan Paweł II w Chile”

W dniu 3 marca br. odbyła się konferencja „Jan Paweł II w Chile”. Jej organizatorami byli Instytut Papieża 

Jana Pawła II oraz Katedra Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW. 

Podczas konferencji badacze analizowali wiele ciekawych wątków: Lorena Guzmán, I Sekretarz Ambasady 

Republiki Chile w Polsce – Juan Pablo II y Chile; prof. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska (UŁ) – Kontekst 

polityczno-społeczny pielgrzymki Jana Pawła II do Chile (prelekcję wygłosił dr Jędrzej Kotarski, UŁ); ks. dr hab. 

Zdzisław Struzik (UKSW, IPJP II) – Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Chile; mgr Teresa 

Walendziak (CESLA UW) – Znaczenie tradycji we współczesnej kulturze i życiu religijnym Indian Mapuche z Chile; 

ks. dr hab. Tomasz Szyszka (UKSW) – Znaczenie spotkania Jana Pawła II z Mapuche podczas pielgrzymki do 

Chile. Jan Paweł II odwiedził Chile tylko raz: 1–6 kwietnia 1987 r. Naród zgotował gorące przyjęcie, wyrażając 

w ten sposób swoją wdzięczność. Papież podkreślał, że głównym powodem pielgrzymki była „część 

duszpasterskiej misji Kościoła”. W czasie tej pielgrzymki spotkał się nie tylko z wiernymi, ale także z generałem 

Augusto Pinochetem na prywatnej rozmowie, oraz z demokratyczną, w tym lewicową opozycją. Choć Ojciec 

Święty oficjalnie unikał tematów politycznych, dało się wyczuć ich obecność. Jan Paweł II odmówił wspólnego 

pozdrowienia tłumu i fotografowania się z Pinochetem, jednak zmanipulowano przebieg wizyty. Na światło 

dzienne wyszły fałszywe zdjęcia. Papież podziękował duchownym za opiekowanie się ofiarami prześladowań. 

Przemawiał bardzo radykalnie, ale nie chodziło wyłącznie o politykę – była to odważna manifestacja wiary. 

Mimo oczekiwań junty papież skrytykował reżim Pinocheta, powtarzając w czasie spotkań z wiernymi, że 

„Ubodzy nie mogą czekać!”, co wielokrotnie powtarzali później demokratyczni opozycjoniści. Władze poczuły 

się zobowiązane do stopniowego dążenia ku demokracji. Niektórzy twierdzą nawet, że po kwietniu 1987 roku 

Chile stało się innym krajem. Konferencji towarzyszyła wystawa „Mapuche z Chile” zorganizowana przez 

Naukowe Koło Misjologów UKSW, przy współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, 

Muzeum Misyjno-Etnograficznym Księży Werbistów w Pieniężnie, Ambasadą Republiki Chile w Warszawie 

oraz Biblioteką Główną UKSW. Już wkrótce ukaże się książka pokonferencyjna. Będzie to kolejny tom w serii 

wydawniczej „Rozprawy i Monografie”.

Dział  Naukowo-badawczy
rok 2016
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Dział Współpracy z zagranicą

► Śladami Jana Pawła II po świecie
Ruszając w drogę śladami Papieża, staramy się zgromadzić jak najpełniejszy materiał dokumentacyjny, dotyczący 

recepcji jego nauczania w różnych krajach i jego wpływu na społeczności, które odwiedzał. Efektami naszych 

wypraw dzielimy się z innymi organizując sympozja, publikując opracowania monograficzne oraz udostępniając 

archiwum materiałów prasowych i audio z wywiadami zgromadzonymi podczas wyjazdów.
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Dział Współpracy z zagranicą

Pokłosie wypraw badawczych

Sympozja

► 27 II 2008 „Wydźwięk pielgrzymek Jana Pawła II w Meksyku”

► 9 IV 2008 „Śladami Jana Pawła II w Ugandzie i Zambii”

► 14 I 2009 „Jan Paweł II w Ekwadorze”

► 18 III 2009 „Pielgrzymki Jana Pawła II do Peru”

► 26 XI 2009 „Jan Paweł II w Boliwii”

Baza artykułów prasowych

Podczas każdej wyprawy pracownicy Instytutu docierają do archiwów i bibliotek 

gromadzących tytuły prasowe gazet świeckich i katolickich, aby dotrzeć do ma-

teriałów źródłowych – artykułów dokumentujących wizyty apostolskie Jana Pawła 

II. Wszystkie te artykuły są fotografowane, digitalizowane i wprowadzane do bazy 

internetowej. Do tej pory zebraliśmy już kilkanaście tysięcy artykułów, z czego opra-

cowano 2500 sygnatur dostępnych w bazie on line.

tutaj byliśmy
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Współpraca Instytutu z Ukrainą

W ramach współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Winnicy delegacja Instytutu Papieża Jana 

Pawła II uczestniczyła w obchodach Dnia Nauczyciela organizowanych 18 października 2014 roku 

dla nauczycieli języka polskiego z Winnickiego Okręgu Konsularnego.  

Uroczystości, w których wzięli udział nauczyciele, konsulowie RP w Winnicy na czele z Konsulem 

Generalnym Krzysztofem Świderkiem, Prezes zarządu Fundacji „Wolność i Demokracja” Michał 

Dworczyk, delegacja Instytutu Papieża Jana Pawła II Marzena Zielonka i Anna Opolska, a także 

przedstawiciele mediów polonijnych, rozpoczęły się złożeniem kwiatów przy tablicy poświęconej 

Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Podczas spotkania z nauczycielami w sali konferencyjnej hotelu 

„Podole” zaprezentowana została działalność Instytutu oraz publikacja „Program Wychowawczy 

oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II” ks. dr. Zdzisława Struzika, przetłumaczona 

także na język ukraiński. Dzień wcześniej, 17 października, podobna prezentacja odbyła się w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim. 

Dzięki uprzejmości przedstawicieli polskiej placówki dyplomatycznej, Konsula Generalnego Krzysztofa 

Świderka i wicekonsula Damiana Ciarcińskiego, pobyt delegacji Instytutu na Ukrainie był także 

wyjątkową okazją do odwiedzenia miejsc szczególnie ważnych dla historii i kultury polskiej, jak 

Żytomierz czy Kuryłówka – rodzinna miejscowość Ignacego Jana Paderewskiego, gdzie znajduje się 

grób jego matki, Polikseny Paderewskiej z d. Nowickiej. 
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► 13 000 liczba obiektów znajdujących się w Ośrodku

► 6 546 liczba wszystkich opracowanych eksponatów

► 3 536 opracowanych rekordów z działu numizmatycznego

► 3 010 opracowanych rekordów z działu artystyczno-historycznego

 Rzymski zbiór muzealiów

Przedmioty związane z pontyfikatem to ważne świadectwa historii. Stanowiłyby bez-

ładny zbiór, gdyby nie praca archiwistów, którzy opracowują je w porządku ułatwia-

jącym pełne wykorzystanie i ocenę ich wartości. Jednym z ważnych nurtów działal-

ności Instytutu jest dokumentacja pontyfikatu Jana Pawła II. Wiodącym projektem 

w tym zakresie jest współpraca z rzymskim Ośrodkiem Dokumentacji i Studium Pon-

tyfikatu Jana Pawła II. Wspólnie pracujemy nad inwentaryzacją i digitalizacją papie-

skich pamiątek. Przeważająca część eksponatów to dary dla Ojca Świętego otrzy-

mane od polskich pielgrzymów podczas audiencji i podróży apostolskich. Eksponaty 

wprowadzane do programu identyfikacji muzealnej „Musnet” należą do działów: 

numizmatycznego i artystyczno-historycznego. Są to: medale (upamiętniające po-

dróże apostolskie Jana Pawła II wydane przez mennicę watykańską i polską, odno-

szące się do wydarzeń i postaci historycznych Polski i innych krajów, świętych, historii 

papiestwa, Kościoła katolickiego); rzeźba (w węglu, drewnie, soli, marmurze, brązie; 

tematyka zróżnicowana: postacie Chrystusa, Matki Bożej, świętych, papieża Jana 

Pawła II, miniatury pomników upamiętniających wydarzenia z historii Polski, np. po-

mnik gdański, ks. Jerzego Popiełuszki, rzeźby abstrakcyjne); gobeliny, dywany i ma-

katy; malarstwo na szkle o tematyce religijnej i ludowej; wyroby ze szkła i kryształu; 

malarstwo o tematyce religijnej, historycznej, abstrakcyjne, portrety Jana Pawła II, 

pejzaże, grafiki; twórczość dziecięca (rysunki, rękodzieło, itp.); intarsja; wyroby ze 

skóry; metaloplastyka; odznaczenia; różnorodne przedmioty o wartości historycznej 

(napierśnik husarski, przedmioty przekazane przez więźniów obozów koncentracyj-

nych, internowanych, itp.), oraz precjoza.
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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

Biblioteka
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Początki i rozwój zbiorów

Zaczątkiem pierwszych zasobów bibliotecznych, były książki pocho-
dzące z dubletów Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana 
Pawła II w Rzymie, spośród których najcenniejszą pozycją było wielo-
tomowe wydanie „Insegnamenti di Giovanni Paolo II”, czyli zebrane 
teksty nauczania Jana Pawła II. To dzieło stało się podstawą badań, 
studiów i odniesień opracowywanych i wydawanych później publikacji.
Dary pochodzące z innych instytucji oraz bibliotek nadały dynamikę 
rozwoju księgozbioru. Otrzymaliśmy wiele cennych woluminów ksią-
żek i czasopism m.in. z Biblioteki Jasnogórskiej, regularnie wpływały no-
wości wydawane przez wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego oraz Instytut Jana Pawła II w Lublinie. To tylko niektórzy 
nasi darczyńcy. Obecnie z wieloma instytucjami prowadzimy stałą wy-

Zadaniem i celem Biblioteki jest zbieranie i opracowywanie książek, materiałów 

i czasopism dotyczących życia i posługi papieża Jana Pawła II oraz jego następ-

ców, papieży: Benedykta XVI i Franciszka. W naszych zbiorach znajdują się tak-

że pozycje z działów takich jak: teologia, filozofia, historia Kościoła powszechne-

go i Kościoła w Polsce, pedagogika i wychowanie, historia. Domeną Biblioteki stało 

się także gromadzenie najnowszych wydań literatury współczesnej, reportażu, po-

ezji i książek dla dzieci.

Dziesięć lat istnienia placówki to czas wytężonej pracy, której celem było śledzenie 

ukazujących się na rynku wydawniczym nowości, opisujących życie i pontyfikat 

Świętego Jana Pawła II. Biblioteka przyjęła zasadę zbierania materiałów doku-

mentacyjnych o różnej treści: od poważnych dysertacji naukowych, poprzez teo-

logiczne odniesienia do nauczania Świętego Jana Pawła II, biografie papieskie, aż 

po książeczki dla najmłodszych popularyzujące historię niezwykłego pontyfikatu. 

Nasz księgozbiór stale się poszerza. Wiele popularnych tytułów dotyczących papie-

ża Polaka ukazało się również w formie tzw. książki mówionej, chętnie wybieranej 

przez osoby mające problem z czytaniem.

Obecnie księgozbiór liczy 13300 woluminów, około 230 audiobooków, oraz wiele  

roczników tytułów czasopism, do których zaliczamy: prasę codzienną, periodyki 

o tematyce społecznej, filozoficznej, czasopisma podróżnicze, krajoznawcze, histo-

ryczne, psychologiczne, a także tytuły dotyczące rynku wydawniczego. Niektóre 

tytuły dzienników i tygodników dostępne są jedynie w formie zdigitalizowanych pli-

ków. W naszych zbiorach posiadamy skany czasopisma „L’Osservatore Romano„ 

na płytach CD za lata 1861-2008.

Pracownicy Biblioteki opracowali w systemie MAK bazy rekordów bibliograficznych 

zawierających opisy pielgrzymek z następujących krajów: Argentyny, Belgii, Boliwii, 

Ekwadoru, Francji, Meksyku, Paragwaju, Peru, Portugalii. Artykuły te zostały pozy-

skane i zgromadzone podczas wypraw badawczych śladami Jana Pawła II. 
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Czytelnictwo - promocja i kierunki działalności
Biblioteka jako placówka promująca czytelnictwo organizuje także 

akcje mające na celu aktywizację społeczności lokalnej. Przykładem 

tego są imprezy w rodzaju „Przygarnij i uwolnij książkę”, które zostały 

przeprowadzone już trzykrotnie i cieszyły się sympatią ofiarodawców 

i „łowców” książek.

W mijającym „Roku Henryka Sienkiewicza” zorganizowaliśmy 

spotkania, podczas których aktorzy czytali fragmenty prozy pisarza. 

W maju gościliśmy pana Dariusza Kowalskiego, który odtworzył 

sceny z „Ogniem i mieczem”, „Potopu” i Pana Wołodyjowskiego”. 

We wrześniu w ramach „Narodowego Czytania Quo vadis” w role 

bohaterów wcielali się Dominika Figurska ora Michał Chorosiński.

Pamiętamy także o innych wybitnych twórcach literatury polskiej. 

W ubiegłym roku na wystawach w czytelni prezentowaliśmy publikacje 

noblisty Władysława Reymonta oraz ks. Jana Twardowskiego 

podczas jubileuszu poświęconego poecie. 

Instytut Papieża Jana Pawła II zaprasza na spotkanie literackiew ramach obchodówRoku Henryka Sienkiewicza

8 maja 2016 r.o godz. 11:30

Kiedy?

Fragmenty trylogii przeczyta aktor –  Dariusz Kowalski

Kto?

Sala Konferencyjna Instytutu budynek obok Świątyni Opatrzności Bożej
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1

Gdzie?

Ogniem i mieczem
 Potopu Pana Wołodyjowskiego 

W czasie wydarzenia spotkamy się z bohaterami:

ZBIÓRKA KSIĄŻEK 
DLA NAJMŁODSZYCH 

PACJENTÓW SZPITALI
Książki możesz zostawić w:

INSTYTUT PAPIEŻA JANA PAWŁA II

BIBLIOTEKAuL. KSIĘDZA PRYMASA AUGUSTA HLONDA 1
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Zaczytani
Dzięki darczyńcom mogliśmy również wesprzeć inne tworzące się biblioteki. 

Szczególną radość i zapał do pracy dawał nam udział w zbiórkach organizowanych 

przez Fundację Zaczytani. Poprzez tę inicjatywę wiele placówek medycznych 

otworzyło barwne i bajkowe biblioteki małego pacjenta. Przy okazji zbiórki w roku 

2015 w Instytucie Papieża Jana Pawła II gościliśmy organizatorów i ambasadorów 

akcji. Wtedy też odbyło się przedstawienie dla dzieci, a także spotkanie z pisarzem 

Marcinem Brykczyńskim. Fragmenty prozy dla dzieci zaprezentowała Agnieszka 

Sienkiewicz.

Wsparcie dla bibliotek polonijnych
Hojność i spontaniczny odzew czytelników biorących udział w akcjach zbiórki 

książek, dały nam możliwość podzielenia się lekturami. Z przekazywanych darów 

zbędnych tworzyliśmy zestawy, które następnie przekazaliśmy do powstających 

bibliotek na dawnych kresach RP. Pomagali nam w tym parokrotnie uczestnicy 

Rajdów Katyńskich, którzy dostarczali paczki z książkami do potrzebujących 

ośrodków. 

Warsztaty plastyczne
Biblioteka była również organizatorem spotkań rodzinnych, podczas których 

tworzyliśmy palmy na Niedzielę Palmową, a także kartki bożonarodzeniowe 

i ozdoby choinkowe.

Targi wydawców
Podczas odbywających się co roku Targów Wydawców Katolickich w Arkadach 

Kubickiego na Zamku Królewskim Biblioteka uczestniczyła w przygotowaniu, 

promocji i sprzedaży publikacji  wydawanych przez Instytut Papieża Jana Pawła 

II. Te odbywające się przez kilka dni imprezy dają nam możliwość obejrzenia 

oferty nowości wielu oficyn i wydawców polskich, a także zagranicznych. Targi 

Wydawców Katolickich przyciągnęły nas także do Lublina, gdzie w roku ubiegłym 

prezentowaliśmy nasze publikacje po raz pierwszy.
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Dział Oświatowy

● warsztaty edukacyjne

● konkursy
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Dział Oświatowy

► Zależy nam na tym, aby dzieci i młodzież, biorące udział w naszych papieskich projektach, na tyle zainteresowały się osobą Papieża, aby 

w przyszłości chętnie, już samodzielnie, odkrywały mądrość jego nauczania. W przygotowaniu oferty warsztatów i działań skierowanych do 

najmłodszych uczestniczą eksperci z danych dziedzin. Np. warsztaty dla przedszkoli konsultowane są z pedagogami i praktykami pracującymi 

na co dzień z grupą, która stanowi target projektu. Przeprowadzane są też pilotażowe zajęcia, które umożliwiają dopasowanie oferty do grupy 

wiekowej uczestników.
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„Najchętniej grał na bramce” – mowa oczywiście o Karolu Wojtyle. 
I to właśnie jego zamiłowanie do piłki nożnej i ducha gry fair play było 
inspiracją do zorganizowania we współpracy z Mazowieckim Związkiem Piłki 
Nożnej konkursu na najlepszego bramkarza Warszawy z rocznika 1995/96. 
Uroczysty finał i rozdanie nagród zwycięzcom, odbyły się 7 czerwca 2009. 
Impreza towarzyszyła obchodom 2. Dnia Dziękczynienia przed Świątynią 
Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich w Warszawie. Osiemnastu 
młodych piłkarzy zostało uhonorowanych dyplomami i nagrodami, które 
wręczyli J.E. Józef Kardynał Glemp oraz Dyrektor Sportowy PZPN Władysław 
Jerzy Engel. W części artystycznej uroczystości Marcin Hycnar, – aktor Teatru 
Narodowego, w Warszawie, zaprezentował fragmenty książki Jerzego Pilcha 
„Narty Ojca Świętego”, w których działalność papieża opisana jest językiem 
wartkim i pełnym pasji, charakterystycznym dla relacji sportowej.

Warsztaty „Papamobile superstar”
Pokonać trasę pielgrzymki Papieża sprzed 30 lat miniaturowym papamobile? 
Dzięki grze terenowej Papamobile Superstar, opartej na ilustrowanej 
książeczce Anny Kaszuby-Dębskiej i Moniki Winiarskiej, każdy przedszkolak 
miał szansę tego dokonać. W ramach warsztatów opracowanych przez 
Instytut, dzieci mogły „odwiedzić” miasta, w których gościł Jan Paweł II 
w 1979 roku, posłuchać opowieści o pierwszym polskim papamobile i poprzez 
wspólną zabawę dowiedzieć się, jaką rolę odegrał Papież w czasach, kiedy 
ich nie było jeszcze na świecie. Aby szybko nie zapomnieć o tym, czego się 
dowiedziały, na pamiątkę otrzymały kolorową odznakę, dyplom i papieską 
chorągiewkę.

Dział  Oświatowy
rok 2009
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Felicjanek 10
Felicjanek 10? To przecież adres, pod którym Karol Wojtyła mieszkał w Krakowie. 
Wie o tym każdy przedszkolak, który wziął udział w projekcie realizowanym 
we współpracy z krakowskim Centrum „Nie lękajcie się!”. Bazuje on na filmie 
i książeczce pt. „Felicjanek 10”, napisanej przez Łukasza Dębskiego i Annę 
Kaszubę-Dębską, z muzyką Anny Marii Jopek. Podczas warsztatów przybliżone 
zostały dzieciom życie i postać Papieża poprzez wspólną zabawę, naukę 
piosenek i inne zadania edukacyjne. 

Spotkania ekumeniczne
Inspirowani papieskim wezwaniem do dialogu międzyreligijnego i międzywyzna-
niowego zorganizowaliśmy cykl warsztatów dla gimnazjalistów, zainaugurowany 
w październiku 2009. To próba zastanowienia się nad tym, co nas łączy, a co różni, 
oraz na jakich płaszczyznach możliwy jest dialog, jak definiuje się nasza chrześci-
jańska tożsamość. Spotkanie podzielone było na dwie części – wykładową i dys-
kusyjno-warsztatową. Projekt zrealizaowaliśmy we współpracy ze Społecznym 
Gimnazjum nr 20 w Warszawie.

Od Karola do Jana Pawła II
To propozycja dla gimnazjalistów, którą zrealizowaliśmy we współpracy 
z Papieską Akademią Teologiczną. Pierwszą część warsztatów stanowi 
ła wykład o Janie Pawle II, objaśniający ideę zmiany imienia kolejnych 
następców św. Piotra, znaczenia imion wybranych przez Papieża-Polaka 
oraz przybliżający postaci świętych Jana i Pawła. Druga część to szta-
feta dla uczniów podzielonych na grupy. W kolejnych etapach sztafety 
uczniowie mieli za zadanie m.in. jak najszybciej zjeść kremówkę, ułożyć 
z puzzli herby papieskie, dopasować podpisy do fotografi i oraz daty 
do wydarzeń związanych z Janem Pawłem II. Ostatnim zadaniem było 
ułożenie z małych fragmentów reprodukcji ikony, w czym uczestniczy 
cała klasa.
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W 2009 roku obchodziliśmy 30. rocznicę pierwszej pielgrzym-

ki papieża Jana Pawła II do Polski. Co zostało w naszej pa-

mięci z tego, i z kolejnych spotkań z Papieżem? Postanowi-

liśmy się o tym przekonać, otwierając wspólnie z Fundacją 

Wspomagania Wsi archiwum historii mówionej poświęco-

ne pielgrzymkom Jana Pawła II do Polski. Naszym celem 

jest zbieranie i nagrywanie relacji osób, które brały udział 

w spotkaniach z Papieżem, utrwalenie ich osobistych prze-

żyć, komentarzy, wspomnień, zarówno tych bardzo prywat-

nych, jak i wpisujących się w kontekst społecznopolityczny 

tamtych czasów. Projekt ma zasięg ogólnopolski. Skierowa-

ny jest do młodych ludzi przede wszystkim ze wsi i małych 

miasteczek. Mają oni za zadanie wyszukać w swoim oto-

czeniu ciekawe osoby, które były uczestnikami którejś z piel-

grzymek papieża do Polski i chciałyby o tym opowiedzieć. 

Rozmowa jest nagrywana i przesyłana do nas.

fot. Edward Mier-Jędrzejowicz.

Pielgrzymkowe archiwum historii mówionej
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Ogólnopolski Konkurs Papieski

W 2010 roku odbyła się już piąta edycja literackiego konkursu papieskiego organizowanego przez Instytut oraz 

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP. Od pierwszej edycji projektowi patronuje Jego Eminencja 

ks. kard. Stanisław Dziwisz oraz Minister Edukacji Narodowej. Jest to konkurs zatwierdzony przez MEN. Uczniowie 

szkół ponadpodstawowych mogli napisać pracę na jeden z zaproponowanych tematów konkursowych: 

1/ Pamięć to coś więcej niż tylko wspomnienia. Kim dziś jest Jan Paweł II dla młodych?; 2/ Odczytuję – rozumiem 

– działam. Czy i dlaczego kultura współczesna – literatura, sztuka przedstawiająca, film, muzyka, animacje 

i programy komputerowe – mają zobowiązania wobec pontyfikatu i nauczania Jana Pawła II?; 3/ Kilka/ 

kilkanaście lat później… Moje spotkanie/ z Janem Pawłem II (np. osobiste w Polsce lub Watykanie, podczas 

Mszy św., indywidualnej pielgrzymki lub wędrówki szlakiem papieskim itp.); 4./ Misterium współobecności. Jan 

Paweł II i wzór kapłaństwa Papieża wobec wyzwań, potrzeb, zagrożeń i nadziei XX wieku. Próba interpretacji 

na wybranych przykładach. 

Dzieci ze szkół podstawowych pisały prace na 

temat: „Jan Paweł II przyjacielem dzieci. Jan 

Paweł II moim przyjacielem”. Podczas tego-

rocznej edycji wpłynęło ok. 250 prac z całej 

Polski. Gale finałowe Konkursu, podczas któ-

rych rozdane zostały nagrody i dyplomy, od-

były się w siedzibie Instytutu 16 i 23 paździer-

nika.

Dział  Oświatowy
rok 2010
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„Papież Słowianin” 

Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II 

dla uczniów gimnazjum to kuratoryjny konkurs tematyczny o kilkuletniej już 

tradycji, zaznaczajcy się wyraźnie na mapie papieskich konkursów 

realizowanych na terenie Polski. Początkowo miał charakter wojewódzki 

i znany był pod nazwą Mazowieckiego Konkursu Papieskiego, dziś ma 

już zasięg ogólnopolski. Formuła konkursu jest trzystopniowa. W 2010 roku 

w pierwszym etapie uczniowie pisali pracę na jeden z zaproponowanych 

tematów: 1/ Rodzina jako przestrzeń wzrastania – rodzina w życiu i nauczaniu 

Jana Pawła II; 2/ Naród – Ojczyzna jako przestrzeń wzrastania – język ojczysty, 

literatura polska, historia ojczysta, historie i los  innych narodów w twórczości 

i nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II; 3/ Bóg – Chrystus – Kościół 

jako przestrzeń wzrastania – człowiek wobec ostatecznego znaczenia 

i przeznaczenia w twórczości i nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II. 

Kolejne etapy – wojewódzki i ogólnpolski – polegały na rozwiązaniu testu 

wiedzy ze znajomości tekstów źródłowych i faktów z życia Karola Wojtyły. Uroczysta gala i wręczenie nagród finalistom eliminacji wojewódzkich 

na Mazowszu odbyła się 8 czerwca 2010 r. w siedzibie Instytutu Papieża 

Jana Pawła II w Wilanowie. Laureaci poza symbolicznymi upominkami 

i dyplomami otrzymali dodatkowe punkty uwzględniane przy promocji 

do liceum.
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Dziecięca Akademia Teatralna im. Karola Wojtyły

W  2011 roku w ramach projektu Dziecięcej Akademii Teatralnej im. Karola Wojtyły, odbyło się 

szkolenie dla nauczycieli z mazowieckich szkół „Teatr Lalek – Jak go stworzyć?”. Nauczyciele 

klas I-III poszerzyli swoją wiedzę w dziedzinie animacji, budowy scenariusza teatralnego, dykcji 

z elementami logopedii i emisji głosu oraz tworzenia lalek teatralnych. Zajęcia były prowadzone 

przez specjalistów, takich jak: Anna Olczyk-Grabowska, Katarzyna Podrugiel, Tomasz Daszczuk 

i Konrad Czarkowski.

Projekt Dziecięcej Akademii Teatralnej im. Karola Wojtyły skierowany był do uczniów i nauczy-

cieli szkół z województwa mazowieckiego z utrudnionym dostępem do dużych ośrodków kultu-

W kolejnym etapie projektu nauczyciele stworzyli 

z uczniami przedstawienia lalkowe w oparciu o historie 

ich miejscowości. W maju mali aktorzy zaprezentowali 

swoje spektakle w wielkim finale w Warszawie. Projekt 

realizowany był  we współpracy  z Fundacją Przystanek 

Twórczość, Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej 

oraz z Mazowieckim Stoecznym Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli.

Dział  Oświatowy
rok 2011
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„Telegram do nieba”

1 maja 2011 r. na warszawskich Bielanach przy kościele pokamedulskim 

pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny miał miejsce fi-

nał niecodziennej akcji pt. „Telegram do nieba”.

W dniu beatyfikacji Jana Pawła II nadawcy listów spotkali się, by wysłać 

do Papieża napisane wcześniej listy, a ci którzy nie zdążyli tego uczynić, 

mogli na miejscu, za pośrednictwem poczty harcerskiej, napisać tele-

gram do... BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II. W skrycie zapisanych 

słowach i w  korespondencji jak najbardziej rzeczywistej wyrażano swo-

je uczucia, wdzięczność i prośby.

O godz. 10 w podziemiach kamedulskich na specjalnie ustawionym tele-

bimie rozpoczęła się transmisja beatyfikacji Jana Pawła II. Wszystkich przyby-

wających do podziemi częstowano gorącą herbatą. W tym samym czasie 

z powodu nagle zmieniających się warunków pogodowych ks. Proboszcz  

wraz z harcerzami i muzykami rozciągał nad stojącą przed kościołem sceną 

wydostaną w ostatniej chwili plandekę. W pobliżu napełniano helem stero-

wiec, opodal którego czekały trzy najprawdziwsze worki pocztowe, otwarte 

na odbiór przekazywanych ad hoc telegramów.
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Śledzący beatyfikację w podziemiach kamedulskich około godz. 11.30, tuż 

po homilii Papieża Benedykta XVI, zostali zaproszeni przez Ks. Proboszcza 

Wojciecha Drozdowicza do włączenia się w Liturgię eucharystyczną 

odprawianą w kościele. Wkrótce po Mszy św. wszyscy zebrani wyszli na 

zewnątrz. W kruchcie kościoła na stołach harcerze z poczty harcerskiej 

rozdawali ozdobne karty pocztowe z wizerunkiem Jana Pawła II. Można 

było również przykleić specjalny znaczek oraz postawić ozdobną, 

pamiątkową pieczęć, a także zaadresować opatrzone herbem papieskim 

koperty. Dzieci, młodzież, dorośli – kto tylko z obecnych był żyw, chętny 

i do tego zdolny – kwapili się, by zdążyć przekazać swój list do worka przed 

startem aerostatu.

To nawet dobrze, iż akcja „Telegram do nieba” zetknęła się 

z nagłym oziębieniem temperatury i zmianą pogody. Biografia 

ks. Karola Wojtyły Jana Pawła II dowiodła, iż wobec tego, co 

nadchodzi nagle, potrzebne są cierpliwość oraz hart ciała 

i ducha. Start sterowca poprzedził recital bluesowego zespołu 

Ks. Proboszcza z końcowym wykonaniem słynnego utworu 

„Parafian Blues – ciąg dalszy”. Rytmiczne i głośne dźwięki Kapeli 

Bielańskiej towarzyszyły również powolnemu wznoszeniu się 

statku powietrznego, obciążonego wyjątkowymi listami. 
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„Dni Wilanowa”

W dniach 8-16 września 2012 roku  w ramach Biennale Sztuki w dzielnicy Wilanów 

m.st. Warszawy odbywał się cykl spotkań z kulturą i sztuką. Duża część imprez de-

dykowana była dzieciom i młodzieży z przedszkoli i szkół wilanowskich. 

W niedzielę, 9 września o godzinie 12, burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski 

i dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie Paweł Jaskanis uroczyście otworzyli przed-

pole wilanowskiej rezydencji po rewaloryzacji, a wystrzałem armatnim zainaugu-

rowali obchody Dni Wilanowa – Biennale Sztuki 2012. Przez całe popołudnie na 

dziedzińcu Pałacu trwał rodzinny piknik historyczno-edukacyjny.

Namiot rozmaitości prezentował również In-

stytut Papieża Jana Pawła II. Obok prezen-

tacji publikacji wydawnictwa Instytutu, zor-

ganizowaliśmy dla dzieci twórcze spotkania, 

podczas których najmłodsi stworzyli swoją 

własną książkę.

Dział  Oświatowy
rok 2012
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Kreatywny nauczyciel 

Najbliższa przyszłość dla edukacji w Unii Europejskiej wiąże się z ukierunkowaniem 
wychowania na kształtowanie wśród uczniów umiejętności zachowania oryginalnych 

idei, niezależnie od zmieniających się warunków otoczenia i wynikających stąd 

trudności. Kreatywność wśród nauczycieli i uczniów będzie więc jedną z najbardziej 

wymaganych w najbliższej przyszłości. „Kreatywny nauczyciel” to cykl warsztatów 

wspierających kulturotwórczą funkcję szkoły. W ich realizacji wspiera nas Mazowieckie 

Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (wydział w Siedlcach).

Dział  Oświatowy
rok 2013
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                DZIAŁ OŚWIATOWY
„Klub Przyjaciół Lolka”

Dla uczniów początkowych klas szkoły podstawowej zostały zorganizowane 

warsztaty edukacyjne. Przy współpracy z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 

Wyszyńskiego przygotowaliśmy spotkanie, na którym dzieci miały okazję poznać 

osobę i najważniejsze fakty z życia naszego Wielkiego Rodaka. Zabraliśmy je w podróż 

dookoła świata z Janem Pawłem II (prezentacja miejsc, które odwiedził papież), do 

miast związanych z Jego osobą: do Wadowic, Krakowa, Rzymu i Warszawy, a podczas 

warsztatów plastycznych, do których myślą przewodnią był temat: „Jan Paweł II 

– prawdziwy przyjaciel”, opowiedzieliśmy o wartości, jaką jest przyjaźń.
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Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII

27 kwietnia obchodziliśmy wielkie święto, kanonizację dwóch papieży: 

Jana XXIII i Jana Pawła II. Przy Świątyni Opatrzności Bożej rozpoczęliśmy 

obchody o godz. 9  Mszą św. Następnie na telebimach umieszczonych na 

placu przed świątynią, mogliśmy wspólnie oglądać transmisję z uroczysto-

ści kanonizacyjnych z Watykanu. To radosne święto przeżywaliśmy razem 

z mieszkańcami Wilanowa i innych dzielnic Warszawy, wspólnie bawiąc 

się i biorąc udział w grze miejskiej  zatytułowanej „Wszyscy jedziemy do 

Rzymu”.

Instytut Papieża Jana Pawła II prowadził jeden z czterech punktów gry, którego tematem była modlitwa. „Trudno modlić się więcej, skoro na co dzień mo-

dli się niemal bez przerwy”. Nie ma cienia przesady w tym, co kiedyś o Janie Pawle II napisał André Frossard: że Ojciec Święty modlił się tak, jak oddychał. 

Modlitwa „wyznaczała rytm jego dnia, rytm życia” (abp Mieczysław Mokrzycki, „Miejsce dla każdego. Opowieść o świętości Jana Pawła II”). 

Dział  Oświatowy
rok 2014
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Przygotowane przez nas wielkie klocki, ułożone w formie tortu, przedstawiały diagram 

ukazujący rozkład dnia Jana Pawła II, który na modlitwę zawsze znajdował czas. Zabawa 

cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników.  Z okazji uroczystości, przed Świątynię 

Opatrzności Bożej i siedzibę Instytutu Papieża Jana Pawła II przybyło ponad 3 tys. osób.



♦ 48

♦10 lat Instytutu Papieża Jana Pawła II

Warsztaty dla nauczycieli „Historia oczami Papieża Jana Pawła II”

22 marca 2014 roku zorganizowaliśmy warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu Instytutu: „Historia oczami Pa-

pieża Jana Pawła II”. Warsztaty poprowadziła dr Agnieszka Sławińska – historyk, pracownik Instytutu Pamięci Na-

rodowej, nauczycielka i dydaktyk. Warsztaty dotyczyły m.in. najważniejszych słów papieża na temat historii Polski, 

symboliki historycznej poruszanej w papieskich homiliach oraz przesłań papieskiego nauczania. 

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tekstami źródłowymi, nagraniami archiwalny-

mi wizyt papieskich w Polsce i zastanowić się nad najważniejszymi orędziami Jana 

Pawła II do rodaków. Celem warsztatów było również zaadaptowanie i wykorzystanie 

tych treści do pracy z uczniami w szkole na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie 

czy lekcjach wychowawczych.
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XII Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w  Warszawie odbył się finał XII edycji Misyjnej 

Olimpiady Znajomości Afryki (MOZA). Instytut Papieża Jana Pawła II patronuje temu konkursowi już 

od 2006 r. Uczestnicy zmagali się z testem zawierającym 50 pytań z zakresu geografii, kultury i historii 

kontynentu afrykańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności misyjnej. Na rozwiązanie testu 

młodzież miała 90 minut. Celem Olimpiady, skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jest 

poszerzenie wiedzy o tym kontynencie, jego kulturze, tradycji, ale również budowanie wśród młodzie-

ży tolerancji i poszanowania dla ludzi odmiennego koloru skóry i uwrażliwianie jej na problemy innych 

ludów i narodów.
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„Odejść na zawsze, by stale być blisko – ks. Jan Twardowski w oczach młodych” 

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.

Po przywitaniu gości nastąpiło podsumowa-

nie prac konkursowych. Honorowym gościem 

była pani Aldona Kraus, przyjaciółka ks. Jana. 

Podzieliła się z uczestnikami gali swoimi wspo-

mnieniami o księdzu, który pisał wiersze.

               DZIAŁ OŚWIATOWY

Jednym z punktów programu gali było zwiedzanie Panteonu Wielkich Polaków i złożenie kwiatów 

przy grobie ks. Jana Twardowskiego. Po zwiedzaniu przyszedł czas na długo wyczekiwany mo-

ment wręczenia nagród konkursowym zwycięzcom oraz poczęstunek. Wszyscy udali się na Kra-

kowskie Przedmieście, gdzie mogli zobaczyć mieszkanie i ławeczkę ks. Twardowskiego, a także 

wsłuchać się w wiersze recytowane głosem poety.

Dział  Oświatowy
rok 2015
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Ogólnopolski konkurs plastyczny 
„Przez okulary wiary”

We współpracy z Zespołem Szkół Integracyjnych nr 71 w War-
szawie Instytut Papieża Jana Pawła II zorganizował konkurs pla-
styczny „Przez okulary wiary” dla uczniów szkół podstawowych. 
Celem konkursu było przybliżenie postaci bł. Edmunda Boja-
nowskiego, propagowanie wartości religijnych, moralnych i pa-
triotycznych wśród dzieci oraz kształtowanie wyobraźni uczniów 
poprzez tworzenie własnych prac w dowolnych technikach. 
Konkurs skierowany był dla klas 0-6 szkół podstawowych. 
Z całej Polski wpłynęło łącznie 460 prac. W trakcie gali finałowej konkursu swoje umie-

jętności zaprezentowały najmłodsze dzieci 

– baletnica Elene Babliga, uczennica klasy 

II Szkoły Podstawowej nr 216 im. Stanisława 

Kostki Potockiego w Warszawie, która wystąpi-

ła w repertuarze zatytułowanym „Umierający 

łabędź”, a następnie grupa przedszkolaków 

z tańcami i piosenkami. Część finałowa gali 

– najprzyjemniejsza dla laureatów i ich opie-

kunów – poprowadzona została przez pomy-

słodawczynię konkursu, s. Ezechielę Szewczyk. 

Dzieci cieszyły się z pięknych dyplomów i na-

gród, które otrzymały od organizatorów kon-

kursu.
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Mikołajki na sportowo

W grudniu 2015 roku 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 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.

Na uczestników – szczególnie tych najmłodszych, w wieku przedszkolnym 

i szkolnym – czekało tego dnia wiele atrakcji. Oprócz spotkania z Miko-

łajem, który rozdawał upominki było skakanie po dmuchanym zamku, 

malowanie buziek, tworzenie drużyny marzeń, a także trening pod okiem 

mistrzów filipińskich sztuk walki. Oczywiście nie zabrakło też stoiska przygo-

towanego przez nasz Instytut, w którym uczestnicy układali wielkie puzzle 

z mapą pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.
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Kolejną imprezę mikołajową zorganizowaliśmy dla dwóch klas 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.

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 

kapłana Uczniowie nie wahali się zadawać organizatorom pytań, dotyczących zdjęć, zapre-

zentowanych na wystawie. Każdy z nich zaopatrzył się w ulotkę informacyjną o ekspozycji.

Uczestnikom postawiono kilka zadań, w których 

musieli skorzystać między innymi ze znajomości 

mapy świata.Uczniowie wykazali się wysoką, jak na 

swój wiek, wiedzą geograficzną.
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„Śladami Stasia i Nel” 

W mijającym roku w ramach obchodów „Henryka Sienkiewicza na Mazowszu” w Instytucie Papieża Jana Pawła II 

zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjne, podczas których dzieci zostały zabrane w afrykańską podróż głównych bohaterów 

powieści „W pustyni i w puszczy”. 

Warsztaty składały się z dwóch części. Pierwsza część: warsztaty plastyczne, podczas których dzieci stworzyły własne baobaby w wybranej technice, ze skraw-

ków bawełnianej włóczki, własnoręcznie zaprojektowanych afrykańskich ornamentów. 

Dział  Oświatowy
rok 2016
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W części drugiej został zaprezentowany pokaz bębniarski. 

Przy pomocy muzyki bębnów dzieci wraz ze swoimi rodzicami naśladowały różne rytmy i tempa a także zwierzęta afrykańskie. 

Na zakończenie warsztatów każde dziecko mogło zrobić sobie zdjęcie przy wielkoformatowym monidle z postaciami 

Stasia i Nel. Było wesoło, głośno i kolorowo. Nasi mali Podróżnicy byli zachwyceni!
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IX Święto Dziękczynienia

5 czerwca br. miały miejsce obchody dziewiątego Święta Dziękczynienia pod hasłem „Chrzest darem miłosierdzia”. Tegoroczne Święto Dziękczynienia 

przypadało na ustanowiony przez Papieża Franciszka Rok Miłosierdzia oraz obchodzoną 1050 rocznicę Chrztu Polski.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja Arcybiskup Sevastianos Rossolatos, 

Prymas Grecji Arcybiskup Aten. W Eucharystii wzięli udział przedstawiciele Episkopatu Polski, 

Władz Państwowych – z Marszałkiem Sejmu RP – Panem Markiem Kuchcińskim, Marszałkiem 

Senatu RP – Panem Stanisławem Karczewskim, Panią Premier Beatą Szydło, Wicepremierem – 

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Panem Profesorem Piotrem Glińskim, Ministrem 

Zdrowia Konstantym Radziwiłłem, Wiceprezydentem Miasta Stołecznego Warszawy – Panem 

Jarosławem Jóźwiakiem oraz tysiące Pielgrzymów z całej Polski. 
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Po Mszy Św. uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać 

z atrakcji przewidzianych w ramach całodniowe-

go festynu. Wśród nich powodzeniem cieszyło się 

„Miasteczko dla dzieci”, w którym w ramach przy-

gotowanych gier i zabaw, najmłodsi mogli nauczyć 

się postawy wdzięczności. Na przygotowanej przez 

Instytut Papieża Jana Pawła II  i Centrum Myśli Jana 

Pawła II stacji „Posłanie”, dzieci mogły porozma-

wiać z dwoma gołębiami papieskimi – muppetami. 
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● koncerty

● wydarzenia

Dział Promocji
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Dział Promocji

„Skazani, ale nie potępieni”

Ten projekt miał pomóc nam dotrzeć do środowiska, które wciąż czeka, by wyjść 

w jego stronę, podać rękę, dać nadzieję. Tak jak wiele lat temu zrobił to Jan Paweł II, 

odwiedzając osadzonych w płockim zakładzie karnym. Nie wybielał ich win, ale 

pozostawił pełne nadziei przesłanie. 

Apel pamięci Jana Pawła II oraz promocja płyty „Skazani, ale nie potępieni – Jan 

Paweł II w służbie więźniom” miały miejsce 2 kwietnia 2009, w Areszcie Śledczym 

w Bydgoszczy. Symboliczna data 4. rocznicy śmierci papieża była jednocześnie 

zwieńczeniem kilkumiesięcznej współpracy Instytutu Papieża Jana Pawła II 

i Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne” przy wydaniu płyty CD, na której znalazły 

się fragmenty przemówienia Jana Pawła II do osadzonych, pieśni i świadectwo 

więźnia, który 2 kwietnia 2005, w dniu śmierci papieża, przeżył wielkie nawrócenie. 

Poszczególne części nagrania powiązano dzięki podkładowi muzycznemu 

wykorzystującemu śpiew religijny. Płyty trafiy do zakładów karnych i aresztów 

śledczych w całym kraju.

Słowa „Jesteście skazani, ale nie potępieni”
zapadły w sercach wielu skazanych.
Obserwowałem tę wizytę i widziałem,

jak Ojciec Święty przełamał bariery protokołu.
Więźniowie garnęli się do niego.

On pokazał im, że jest szansa na zewnętrzną
i wewnętrzną przemianę.

Ks. Jan Sikorski, założyciel Bractwa Więziennego
podczas promocji płyty „Jesteście skazani,

ale nie potępieni”

Dział  Promocji
rok 2009
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Inauguracja siedziby Instytutu

21 stycznia 2010 roku świętowaliśmy otwarcie nowej siedziby. Do 2010 

korzystaliśmy z gościnności parafii św. Anny w Wilanowie, użyczającej nam 

pomieszczeń, w których funkcjonowały biura Instytutu. 

Nasza nowa siedziba mieści się w pobliżu Świątyni Opatrzności Bożej 

przy ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1, w Wilanowie. 

O godz. 15 odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie budynku oraz tablicy 

pamiątkowej. Na tę okazję śp. prezydent RP Lech Kaczyński wystosował 

specjalny list, odczytany w jego imieniu przez panią Annę Gręziak.

W części nieoficjalnej był czas na rozmowy przy skromnym poczęstunku 

i muzyce kwartetu smyczkowego Mazowieckiego Teatru Muzycznego 

Operetka. Goście mieli też okazję obejrzeć ekspozycje prezentujące ponad 

trzyletni dorobek działalności Instytutu.

Dział  Promocji
rok 2010
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Trzy minuty. 21.37 

9 kwietnia 2005 roku w bezprecedensowym geście jedności i hołdu dla Jana Pawła II miliony Polaków wyłączyło światła w swo-

ich domach. Jednocześnie wyzwoliła się energia emocjonalna o niespotykanym potencjale. W tamtym momencie mógł się 

wydarzyć każdy ziemski cud „Trzy minuty” to historia o ludziach, których losy splatają się w historycznym momencie. Film opo-

wiada o „cudach przyziemnych”, wewnętrznych przemianach pod wpływem niezwykłych wydarzeń. To portret współczesnych 

Polaków, daleki od bezkrytycznej apologii, ale ostatecznie optymistyczny i pozytywny. Cztery historie, które składają się na film, 

przedstawiają losy reżysera, nauczycielki, malarza, studentki, ojca i chłopca, które krzyżują się tydzień po śmierci Jana Pawła II. 

Instytut był jednym z koproducentów „Trzech minut”, filmu, który 

po raz pierwszy pokazano w maju 2010 na 35. Festiwalu Polskich 

Filmów Fabularnych, gdzie został nagrodzony w dwóch kate-

goriach: drugoplanowa rola kobieca dla Agnieszki Grochow-

skiej i debiut aktorski dla trzynastoletniego Marcina Walewskie-

go. Film do kin wszedł wiosną 2011 roku.
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koncert chóru kameralnego „The Warsaw Singers”

Z okazji przypadającego po raz pierwszy liturgicznego wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II, Instytut 

Papieża Jana Pawła II zorganizował 22 października 2011 r. koncert Chóru Kameralnego „The Warsaw Singers” 

pod dyrekcją Sebastiana Gunerki. Było to niezwykłe wydarzenie, które odbyło się w kościele Sióstr Wizytek przy 

Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

instytut papieża Jana p
awła ii zaprasza na

BŁogoSŁaWioNego

JaNa paWŁa ii

Z okazji pierwszego
liturgicznego wspomn

ienia

22 X 2011 g.1900

KONCERT
chóru kameralnego

THE WARSAW SINGERS

PODDYREKCJA SEBASTIANA GUNERKI
,

Kościół ss.Wizytek wW
arszawie

ul. Krakowskie przedm
ieście 34

W programie
m.in. utwory

H.m. góreckiego
T. Kaznowskiego

W programie były m.in. utwory:

- „TOTUS TUUS” Henryka Mikołaja Góreckiego

- „SAVE ME MY LORD” Tomasza Kaznowskiego

Dział  Promocji
rok 2011
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Chór Kameralny „The Warsaw Singers” powstał w 2010 roku 

z inicjatywy Sebastiana Gunerki, dyrygenta i kierownika arty-

stycznego. Głównym powodem jego powołania była potrzeba 

realizowania muzycznych zamiłowań. Szczególnym impulsem 

rozpoczęcia artystycznej działalności stał się projekt Tomasza Ka-

znowskiego – pianisty i kompozytora warszawskiego, który zapro-

ponował muzykom nagranie swoich utworów chóralnych.
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„Beatus vir”

We współpracy z Mazowieckim Teatrem Muzycznnym Instytut wydał program koncertu 
zadedykowanego Janowi Pawłowi II w 30. rocznicę zamachu na Jego życie.

Na treść druku złożyły się: wprowadzenia (ks. prałat Aleksander Seniuk – wicedyrektor Instytutu 

Papieża Jana Pawła II; Włodzimierz Izban – dyrektor naczelny i artystyczny Mazowieckiego Teatru 

Muzycznego im. Jana Kiepury), przedstawienie wykonawców (zarówno osób i dorobku wystę-

pujących artystów, jak też uczestniczących w koncercie instytucji), krótka charakterystyka dzieł 

muzycznych Henryka Mikołaja Góreckiego („Beatus vir” op. 38 i „Totus Tuus” op. 60), komentarze 

do utworów literackich Karola Wojtyły/ Jana Pawła II oraz słowo o muzycznych upodobaniach 

Papieża. Wydawca zamieścił ponadto notkę o „Barce”, melodii lubianej, śpiewanej i nuconej nie 

tylko przez Polaków.

Uroczysty koncert wieczorny w Archikatedrze św. Jana w Warszawie zechcieli objąć swym patronatem Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz – Metropolita 

Warszawski oraz Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.  Druk okolicznościowy programu wieńczą najbardziej przydatne informacje o powstaniu 

i działalności bieżącej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury oraz Instytutu Papieża Jana Pawła II.
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dramat liturgiczny „Ludus Passionis”

23 marca 2012 roku w kościele św. Marcina przy ulicy Piwnej 9/11 Schola Teatru Wegajty 

wykonała „Ludus Passionis”, największy średniowieczny dramat liturgiczny, jaki ocalał w kulturze 

XX stulecia, dzięki odnalezieniu rękopisu z XIII wieku – „Carmina Burana” – znanej antologii 

także świeckich i satyrycznych pieśni łacińskich.

Koncert i zarazem widowisko-misterium, współorganizowany przez 

Instytut Papieża Jana Pawła II, zgromadził pokaźną liczbę widzów. 

W imieniu organizatorów oraz własnym zebranych powitał rektor ko-

ścioła, ks. dr Andrzej Gałka. Zachęcając do czynnego uczestnicze-

nia w poszczególnych częściach, do wspólnotowego przeżywania 

scen ewangelicznych, wezwał również do wielkopostnej modlitwy. 

Podczas trwania dramatu pasyjnego w staromiejskiej świątyni od po-

czątku do końca panowała atmosfera niezwykłego skupienia.

Dział  Promocji
rok 2012
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Spotkanie z Księdzem Prymasem Józefem Kardynałem  Glempem

26 marca 2012 roku  przedstawiciele Instytutu, na czele z ks. dyrektorem Instytutu Pa-

pieża Jana Pawła II Zdzisławem Struzikiem mieli nie wątpliwy  zaszczyt i przyjemność 

gościć u  Księdza Prymasa Seniora, kardynała Józefa Glempa.

Ksiądz Prymas zaprosił nas z okazji swoich imienin przypadających 19 marca. Podczas 

spotkania przekazaliśmy życzenia od całego Instytutu. Mieliśmy też okazję opowie-

dzieć Księdzu Prymasowi o tym, co nowego dzieje się w Instytucie, o naszej bieżącej 

działalności i planowanych projektach.
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koncert chóru gospel „Sound’n’Grace”

W ramach obchodów Dnia Papieskiego 2012, w Bazylice 
Św. Krzyża w Warszawie można było usłyszeć wyjątkowy 
koncert chóru gospel „Sound’n’Grace”, zdobywcy wielu 
muzycznych nagród, w tym finalisty dziewiątej edycji pro-
gramu „Mam Talent”.

Grupa istnieje od 2005 roku i koncertuje w całym 

kraju. Zespół występował m.in. w Filharmonii Naro-

dowej w Warszawie oraz na festiwalu w Sopocie. 

Przez wielu krytyków grupa określana jest jako „naj-

lepszy chór w Polsce”. Tego dnia „Sound’n’Grace” 

wykonało kameralny koncert, podczas którego 

rozłożyło przed słuchaczami szeroki wachlarz na-

strojowych, gospelowych, jazzowych i soulowych 

dźwięków, którymi wypełniło niezwykłą przestrzeń 

bazyliki. Koncert chóru Sound’n’Grace zadedyko-

wany został Błogosławionemu Janowi Pawłowi II. 

Współorganizatorem koncertu był Instytut Papieża 

Jana Pawła II.



 ♦ 69

♦10 lat Instytutu Papieża Jana Pawła II

Odsłonięcie ławeczki ks. Jana Twardowskiego

W dniu 10 października 2013 roku na skwerze im. Ks. Jana Twardowskiego, rozciągającym się przy 
ul. Krakowskie Przedmieście, pomiędzy ul. Karową a kościołem sióstr Wizytek odbyło się uroczyste 
odsłonięcie rzeźby pomnikowej- ławeczki z brązu, upamiętniającej postać Ks. Jana Twardowskiego.

Dział  Promocji
rok 2013

Ławeczka jest tak zaprojektowana, aby moż-

na było przysiąść obok ks. Jana, nacisnąć 

klawisz i posłuchać kilku wierszy, które będzie 

mówił – według nagrań archiwalnych – sam 

ksiądz-poeta. Autorem rzeźby jest Wojciech 

Gryniewicz (autor takich pomników jak: 

Ławeczka Juliana Tuwima, Pomnik Ofiar Ko-

munizmu w Łodzi, rzeźby Kochanków z ulicy 

Kamiennej poświęconej Agnieszce Osiec-

kiej, pomnika Jana Nowaka Jeziorańskiego 

w Warszawie). Ks. Twardowski ze swoim wier-

szem „Wyjaśnienie” [Nie przyszedłem Pana 

nawracać…], wpisuje się w ideę Dziedzińca 

dialogu.
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10 lat Instytutu PaPIeża Jana Pawła II

cykl debat „Myśląc z Wojtyłą”

W związku z kanonizacją Jana Pawła II, od listopada 2013 do kwietnia 2014 roku w Domu Arcybiskupów 

Warszawskich odbyło się siedem comiesięcznych debat, dotyczących problematyki człowieka, świata 

i współczesnego Kościoła w świetle nauczania Jana Pawła II. Gospodarzem spotkań był JE Kardynał 

Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. Podczas wspólnych rozmów poruszano zagadnienia ważne 

dla Ojca Świętego, a jednocześnie istotne w dzisiejszym świecie. Kolejno tematami przewodnimi 

dyskusji były zagadnienia takie jak: „Bóg”, „Człowiek”, „Europa i Świat”, „Polska” „Kościół” i „Świętość”. 

Każde spotkanie składało się z czterech elementów. 
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Każdą debatę rozpoczynało powitanie wszystkich uczestników przez JE Kardynała Kazimierza Nycza, 

który jednocześnie w kilku słowach wstępu  informował tematykę debat. Następnie znani, znakomici 

aktorzy: Anna Nehrebecka oraz Andrzej Seweryn czytali fragmenty poezji Karola Wojtyły, łączące się 

z podejmowaną bezpośrednio dyskusją. Z kolei prelegenci, a więc: biskupi, profesorowie, psycholodzy, 

teologowie – w różnym stopniu przeżywający wiarę, albo nawet wobec niej obojętni (np. agnostycy, 

ateiści) – przybliżali uczestnikom debat te zagadnienia z własnej perspektywy. Celem spotkań było nie 

tylko przybliżenie sylwetki Błogosławionego Jana Pawła II tuż przed kanonizacją, ale również spraw, 

z którymi boryka się Kościół. Kościół rozumiany nie tyle jako instytucja, którą jest, ile wielka przestrzeń 

natury duchowej, powierzona wszystkim weń wierzącym. Po referatach publiczność zadawała pyta-

nia, dotyczące zagadnień omawianych wcześniej. Cykl debat za każdym razem gromadził bardzo 

wielu zainteresowanych. Dużą salę audiencjonalną w Domu Arcybiskupów Warszawskich debatujący 

wypełniali po brzegi. Była to niewątpliwie dobra okazja, ażeby móc przyjrzeć się bliżej posłudze Jana 

Pawła II jako namiestnika Stolicy Piotrowej. 
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„Bóg Gwiazd” 

Od listopada 2013  do maja  2014 roku odbywał się cykl spotkań zatytułowany „Bóg 

Gwiazd”. Formuła spotkań polegała na tym, że zapraszaliśmy „gwiazdy”, spełnione 

w dziedzinie filmu, muzyki czy teatru, ludzi znanych, którzy zechcieli opowiedzieć słu-

chaczom o więzi z Bogiem, i o tym, jak kształtowały się te nieproste czasem relacje 

w perspektywie wykonywanego zawodu.  

W grudniu gościliśmy Krzysztofa Zanussiego – reżysera, scenarzystę filmowego, filozofa, pisarza, który opowiadał 

o swojej twórczości, i o wpływie wiary na wybory dokonywane w świecie sztuki filmowej. Nasz gość odwoływał się 

do reżyserowanych przez siebie obrazów, takich jak „ Iluminacja”, „Barwy ochronne”, „Stan posiadania”, „Życie 

jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”. 

Kolejną zaproszoną gwiazdą był Zygmunt „Muniek” Staszczyk, współzałożyciel i lider-wokalista, także autor tek-

stów znanego na polskiej rockowej scenie muzycznej zespołu T.Love. Frontman zespołu opowiedział o burzliwym 

życiu gwiazdy rocka, o przemianie i sile, jaką dawała mu, i nadal daje, wiara w Boga. 

Gościliśmy także Stanisławę Celińską, znakomitą aktorkę teatralną i filmową, która wzruszyła słuchaczy opowie-

ścią o swoich życiowych perypetiach i przemianie. Na kolejnym ze spotkań Michał Lorenc, kompozytor muzyki fil-

mowej, radiowej i widowiskowej, laureat prestiżowych nagród polskich i zagranicznych, opowiedział o zmianach, 

jakie zaszły w jego życiu dzięki oddziaływaniu Boga na niego i jego rodzinę.

Dział  Promocji
rok 2014
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Kolejnym gościem był znany polski reżyser teatralny, Piotr Cieplak. O bardzo dużych wymaga-

niach wobec aktorów, z którymi współpracuje, ale przede wszystkim o wymaganiach wzglę-

dem samego siebie – reżyser opowiadał w perspektywie łaski i siły, jaką daje mu wiara. Ostat-

nim gościem spotkań w serii „Bóg Gwiazd”, która zakończyła się w maju 2014 r., był Ernest Bryll 

– poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, dziennikarz, tłumacz i krytyk filmowy, dyplomata. Twór-

ca opowiedział o poezji i własnych utworach oraz natchnieniu, które towarzyszyło mu w życiu, 

umożliwiało pracę, lecz było też związane z wiarą. Każde ze spotkań w zaproponowanym 

przez nas cyklu było ciekawe i zarazem odmienne ze względu na różne specjalizacje zawodo-

we gwiazd. Za każdym razem spotkania skupiały dużą publiczność. Można powiedzieć, że cały 

cykl tych rozmów okazał się niesamowitym doświadczeniem i świadectwem.
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Koncert zespołu „Blessing”

21 września o godz. 20 w sali konferencyjnej na par-

terze gmachu Instytutu Papieża Jana Pawła II roz-

począł się godzinny koncert poezji śpiewanej Karola 

Wojtyły pt. „Uwielbiam tę miłość”. Modlitewna me-

dytacja, uwielbienie dla eucharystycznej Tajemnicy 

Boga Żywego, odnajdywanego tak w naturze, jak 

i w istocie świata i w powołaniu człowieka, radość 

i piękno wynikające ze znajdowania „Boga ukryte-

go” stały się osnową muzycznych aranżacji zespołu.

 

Wśród autorów kompozycji i wykonawców grupy „Blessing” 

wymieńmy Agnieszkę Andrzejewską, Danutę Bonikowską, 

Gabrielę Gołaszewską, małżeństwo: Paulę i Pawła Jadac-

kich, Marię Jakubczak, Małgorzatę Hubicką, Martę Szpa-

kowską, Krzysztofa Knapczyka, Pawła Lewandowicza i Ma-

cieja Trybulca. Wśród towarzyszących muzyków znaleźli się 

Sławomir Błaszczak (gitary), Damian Szajkowski (perkusja), 

Paweł Jadacki (instrumenty klawiszowe), Mikołaj Trybulec 

(gitara basowa). Niewielki zespół, zapowiadając swym 

występem przygotowania do edycji płyty, sprawił słucha-

czom wiele radości. Odnawiając znaczenia, zapisane dzię-

ki sztuce poetyckiej przyszłego  papieża, uczynił krok do jej 

pełniejszego rozumienia. Stało się to dzięki wykonawczemu 

temperamentowi (i zarazem uporządkowanej swobodzie) 

artystów, współistnieniu sztuki dźwięku i światła, oszczędnej 

wymowie komentarza i milczenia; dzięki synestezji sztuk.
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XXVII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

W dniach 30-31 maja 2014 roku odbył się w Warszawie XXVII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Instytut Papieża Jana Pawła II, Parafia Matki 

Bożej Ostrobramskiej w Warszawie wraz z Technikum Spożywczo-Gastronomicznym im. Jana Pawła II byli współorganizatorami tego Zjazdu. Gośćmi natomiast byli 

przedstawiciele ponad 80 szkół, przedszkoli, uczelni wyższych noszących imię Jana Pawła II. Nasze zaproszenie przyjęli również: kard. Kazimierz Nycz, abp Henryk Hoser, 

przedstawiciel burmistrza Pragi Południe, kurator mazowiecki oraz dyrektor Centrum Myśli im. Jana Pawła II – Norbert Szczepański. Był to Zjazd wyjątkowy, ponieważ po 

raz pierwszy odbywał się w stolicy, a także dlatego, że trwał w szczególnym dla nas, Polaków, roku kanonizacji Jana Pawła II. 

Szkoły, które noszą to zaszczytne imię, w swej pracy pedagogicznej dużą wagę przywiązują do wychowania do uniwersalnych wartości, jakie wskazywał ich 

Patron, Jan Paweł II, takich jak patriotyzm, poszanowanie tradycji i kultury ojczystej. Dlatego też część konferencyjna, w pierwszym dniu Zjazdu, dotyczyła 

problemów wychowania młodego pokolenia. W związku z odbywającym się w Warszawie XXVII Zjazdem Rodziny Szkół im. Jana Pawła II – 30 maja 2014 r. 

w Karolinie – mateczniku „Mazowsza”, odbył się uroczysty koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
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Kwiecień miesiącem otwartych drzwi w Instytucie Papieża Jana Pawła II

W kwietniu 2015 roku z okazji kanonizacji Instytut Papieża Jana Pawła II przygotował 

wiele ofert edukacyjnych i kulturalnych. Na początku miesiąca odwiedzili nas seniorzy, 

z którymi odbyliśmy kilkugodzinne spotkanie dotyczące istoty świętości Papieża Polaka. 

Gościem specjalnym imprezy był znany redaktor i pisarz Paweł Zuchniewicz.

Przez cały miesiąc odwiedzały nas dzieci i młodzież ze szkół pod-

stawowych i gimnazjalnych. Uczniowie byli szczerze zainteresowa-

ni życiem i świętością Karola Wojtyły. W ramach każdego ze spo-

tkań młodzież oprowadzana była po wystawie, na której mogła 

zobaczyć wiele ciekawych eksponatów. Wśród nich należy wy-

mienić medale, monety oraz znaczki z wizerunkiem Jana Pawła 

II (pochodzące z Archiwum Instytutu Papieża Jana Pawła II), listy 

pisane przez polskie i włoskie dzieci do Ojca Świętego już po jego 

śmierci, księgi kondolencyjne z 2005 roku, a także różnojęzyczne 

książki ze zbiorów naszej Biblioteki, napisane przez Papieża lub 

Jemu poświęcone. W czasie spotkań prowadzone były warszta-

ty edukacyjne, dotyczące wartości jakimi żył i które propagował 

Jan Paweł II. Uczniowie byli również oprowadzani po Świątyni Bo-

żej Opatrzności. Imprezy edukacyjne w Instytucie cieszyły i cieszą 

się ogromnym zainteresowaniem.
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Zjazd Szkół im. ks. Jana Twardowskiego

W niedzielę 21 czerwca 2015 roku w siedzibie Instytutu Papieża Jana Pawła II odbył się wyjątkowy Zjazd Szkół, noszących w swej nazwie   
imię wybitnego kapłana-poety ks. Jana Twardowskiego. Wyjątkowy, gdyż w  2015 roku minęła 100. rocznica urodzin ks. Jana.

Już od godziny 11 przed gmachem Instytutu Papieża Jana Paw-

ła II gromadziły się poczty sztandarowe. Barwne chorągwie 

przyciągały wzrok licznych fotografów i operatorów kamer. 

O godz. 13  w Świątyni Opatrzności Bożej rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem kardy-

nała 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.

Dział  Promocji
rok 2015
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Po zakończeniu Eucharystii głos zabrała Pierwsza 

Dama Rzeczypospolitej Polskiej – Anna Komorowska. 

Wyraziła nadzieję, że niezwykle cenna tradycja co-

rocznych Zjazdów Szkół im. ks. Twardowskiego będzie 

kontynuowana w kolejnych latach, a w czasie zbliża-

jących się wakacji uczniowie chętniej sięgną po tomiki 

patrona ich szkoły.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz w swoim wystą-

pieniu 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 powsta-

niu warszawskim 1944 r.
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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 kontrastowo odmienne postawy: połącze-

nie mądrości z dziecięcą bezradnością, wyjątkowej 

delikatności z przenikliwością, naiwności z niezłomną 

ufnością.

Podczas uroczystości Agnieszka Kłoda-Dębska zapre-

zentowała znaczek z wizerunkiem ks. Jana „Śpiesz-

my się kochać ludzi” wprowadzony do obiegu przez 

Pocztę Polską, upamiętniający setną rocznicę jego 

urodzin.
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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 wąt-

kach i wydarzeniach z życia kapłana, świadczących o jego wielkiej skromności, szczerości, wrażliwości oraz 

nieprzeciętnym poczuciu humoru.

Po zakończeniu koncertu goście mieli okazję zapoznać się z ekspo-

zycją przygotowaną przez Instytut Papieża Jana Pawła II, który był 

głównym współorganizatorem wigilijnej gali w Zamku Królewskim; 

wigilijnej, bo ks. Jan urodził się 1 czerwca 1915 r. Na wystawie zapre-

zentowano pamiątki z domu ks. Twardowskiego, zdjęcia Czesława 

Czaplińskiego oraz grafiki prof. Stanisława Baja z warszawskiej Aka-

demii Sztuk Pięknych.

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.
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Świąteczny Koncert Kolęd i Pastorałek

W niedzielę, 10 stycznia br. w siedzibie Instytutu Papieża Jana Pawła  II od-

był się wyjątkowy Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu sióstr Melosik 

i ks. Andrzeja Daniewicza z zespołu „La Pallotina”. Artyści zaprezentowali 

najbardziej znane polskie kolędy, jak również inne świąteczne utwory we 

własnych aranżacjach i interpretacjach.

Dział  Promocji
rok 2016
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● publikacje

Dział Wydawniczy
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Dział Wydawniczy

Początki działalności wydawniczej w Instytucie Papieża Jana Pawła II się-
gają 2006 roku, kiedy decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego 13 
marca 2006 roku powołano do życia nową placówkę kultury na Mazowszu.
 Od 2016 roku, nie licząc zapowiedzi wydawniczych, w oficynie In-
stytutu ukazało się blisko 100 publikacji. Przede wszystkim są to książki, ale 
też okolicznościowe druki zbroszurowane czy płyty zawierające nagrania 
tekstowe, dźwiękowe lub filmy. 
 Profil edytorski wypracowany w ciągu kilku lat nabierał wyrazu 
wraz z każdą nową pozycją. Stopniowo poszerzały się też kręgi tematyczne 
w publikowanych książkach. Obecnie możemy cieszyć się z wielu zrealizo-
wanych i liczących się na rynku księgraskim przedsięwzięć.
 Cechą charakterystyczną dla naszego profilu wydawniczego jest 
sięganie do źródeł oraz przybliżanie myśli i nauczania św. Jana Pawła II.
 Pozycją wyjątkową w naszej ofercie wydawniczej jest wybór tek-
stów drugiego wielkiego duszpasterza, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
„Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981”, za-
opatrzony dodatkowo w „Indeksy”. Wartość źródłowa tych wydawnictw   
polega na zaprezentowaniu materiałów przechowywanych w zbiorach 
archiwalnych Instytutu Prymasowskiego. Innym ich walorem jest opracowa-
nie szczegółowych indeksów rzeczowych, co pozwala lepiej poznać myśl 
duszpasterską autora. Zestawienie homilii, listów pasterskich, przemówień, 
konferencji czy rekolekcji, podporządkowane tematowi małżeństwa i rodzi-
ny, daje świadectwo nie tylko wyjątkowemu programowi duszpasterskiemu 
Wyszyńskiego, ale też subtelności i pięknu języka, którym się posługiwał.
 Ważnym zagadnieniem zapisanym w ogłoszonych wydawnic-
twach   Instytutu jest wychowanie człowieka. Taką pomocą jest „Program 
wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II” 
autorstwa ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, dostępny także w języku ukraiń-
skim. Jest to propozycja skierowana do wychowawców, pedagogów, 
nauczycieli i uczniów wszystkich klas liceum ogólnokształcącego. Pozycja 
ta oparta jest na podstawowych wartościach w nauczaniu Papieża Jana 
Pawła II.

Zakłada ona wszechstronny rozwój ucznia, oparty na omówieniu najważ-
niejszych wartości, jakie wyłaniają się w relacji: „ja – społeczność”
(klasa I), „ja – ty” (klasa II), „ja – wobec samego siebie” (klasa III). Omówione 
wartości wynikają z prawdy o człowieku, wyrażają i chronią godność
osoby, uczą miłości, pokoju, wolności, sprawiedliwości, solidarności,   
przede wszystkim poszanowania wszelkiego życia.
 W ogólnej charakterystyce naszych wydawnictw nie może zabrak-
nąć tych pozycji, które służą pamięci o św. Janie Pawle II. Dział wydawniczy 
przygotowuje także nowe książki lub powtórne wydania pozycji, które cie-
szyły się wśród odbiorców szczególnie dużą popularnością. Należy do nich: 
„Przewodnik po Mazowszu śladami Jana Pawła II” Stanisława Łucia, prze-
wodnika PTTK. Ta pionierska publikacja może stać się jedną z ciekawszych 
propozycji dla turystów odwiedzających region mazowiecki. Przewodnik 
wyczerpująco opisuje związki Papieża z Mazowszem. Prezentuje 5 tras tu-
rystycznych: płocką, łomżyńską, radomską, siedlecką, Warszawski Szlak Pa-
pieski, otwierających przed Czytelnikiem obraz dróg, z których korzystał Ka-
rol Wojtyła od wczesnych lat kapłaństwa, aż po pielgrzymki do kraju, w tym 
Mazowsza, jako serca Polski. Walorem publikacji są archiwalne fotografie 
i mapy przydatne każdemu turyście, który pragnie pielgrzymować śladami 
św. Jana Pawła II.



♦ 86

♦10 lat Instytutu Papieża Jana Pawła II

„Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1928-1981”
Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski

red. ks. Zdzisław Struzik

Książka zawiera bogaty materiał źródłowy, który obejmuje okres ponad 60 lat posługi Prymasa 

Wyszyńskiego. W antologii znalazły się artykuły publikowane przez autora w prasie, homilie wy-

głaszane przy różnych okazjach, a także listy pasterskie – wiele z tych tekstów ukazuje się dru-

kiem po raz pierwszy. Czytelnik może na ich podstawie prześledzić, jak kształtowało się naucza-

nie Prymasa Tysiąclecia, m.in. na temat ról kobiety i mężczyzny w rodzinie, funkcji, jakie oboje 

pełnią w społeczeństwie, czy potrzeby zdecydowanej polityki państwa, takiej, która miałaby 

na celu, i to w wielu aspektach życia, pomoc rodzinom wielodzietnym. Publikacja zawiera 

również aneks z tematycznie dobranymi listami pasterskimi Episkopatu Polski z lat prymasostwa 

kard. Wyszyńskiego oraz szczegółowe indeksy ułatwiające czytelnikowi zainteresowanemu te-

matem korzystanie z książki. Całość dostępna jest również w wersji CD.

„Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1928-1981. Indeksy”.
Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski

red. ks. Zdzisław Struzik

Indeksy towarzyszące opublikowanej antologii tekstów przybliżają bogaty materiał źródłowy, który obej-

muje okres ponad 60 lat posługi Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Indeksy mają na celu 

ułatwienie Czytelnikowi korzystanie z książki dzięki zastosowaniu wyprofilowanych haseł.

ISBN 978-83-61250-63-0
rok wydania: 2012

ISBN 978-83-61250-41-8
rok wydania: 2013

Publikacje
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śladami Jana Pawła ii

INSTYTUT PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1; 02-972 Warszawa 

tel. 22 885 85 02, 22 213 11 90, fax. 22 213 11 92,
www.ipjp2.pl, instytut@ipjp2.pl

Wydanie II poszerzone

ISBN 978-83-61250-93-7

wyd.

2

„Przewodnik po Mazowszu śladami Jana Pawła II”, wydanie 2
Stanisaw Łuć

red. ks. Aleksander Seniuk

Książka doświadczonego i znanego przewodnika PTTK. Autor wydobył z przeszłości mniej znane 

fakty z biografii Karola Wojtyły. Pozycja składa się ze wstępu, opisu pięciu szlaków papieskich 

po Mazowszu, podstawowej bibliografii przedmiotu. Poszczególne trasy w regionie mazowieckim 

(płocka, łomżyńska, radomska, siedlecka, Warszawski Szlak Papieski) otwierają przed Czytelnikiem 

na nowo obraz dróg, z których niegdyś korzystał jeden z najwybitniejszych Polaków. Przewodnik 

ma charakter pionierski. Bogatej szacie graficznej towarzyszą zdjęcia oraz praktyczne informacje 

turystyczne.

„Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw. Narzeczeństwo jako przy-
gotowanie do małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II”
ks. Zdzisław Struzik

Publikacja zawiera materiały dydaktyczne dla osób przygotowujących się do sakramentu 

małżeństwa. Może również stanowić pomoc i wsparcie dla osób żyjących już we wspólnocie 

małżeńskiej. Część pierwsza składa się z 10 konferencji, których treść jest zgodna z Instrukcją 

Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim. Treść 

konferencji oparto na nauczaniu Jana Pawła II, obfitującym w zagadnienia na temat teologii 

małżeństwa i teologii ciała, także z zakresu chrystologii i in. Zebrany materiał obejmuje 

zagadnienia dotyczące wiary oraz relacji międzyludzkich, psychologii rozwoju osobowości, 

pedagogiki, katolickiej nauki społecznej. Na kolejne części Przewodnika składają się artykuły 

omawiające m.in.: regulacje prawne dotyczące zawarcia małżeństwa, liturgię sakramentu 

małżeństwa oraz dokładne przedstawienie metody naturalnego planowania rodziny według 

prof. dr. med. Josepha Rötzera. Książka dostępna również w wersji CD.

ISBN 978-83-61250-32-6 (wyd. 2)
rok wydania: 2015

ISBN 978-83-61250-48-7
rok wydania: 2012
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„Słowa nie na wiatr Rodaków historie, świadectwo, podziękowanie za 
naukę i obecność Papieża Jana Pawła II”
wybór tekstów ks. Aleksander Seniuk

Książka gromadzi biograficzne świadectwa, wyłonione dzięki otwartemu konkursowi Instytutu 

Papieża Jana Pawła II (2008). Tomik przedstawia w wyborze zapisy rozmaitych pod wzglę-

dem gatunkowym (liryka osobista – proza biograficzna – reportaż – esej) wypowiedzi Polaków 

wspominających z wdzięcznością św. Jana Pawła II. Autorzy złożyli świadectwo, mając w pa-

mięci nie tyle całość nauczania Ojca Świętego, ile wyjątkowe słowa, zdania lub wydarzenia, 

które w pewnym stopniu zmieniły ich życie. Przedmowa, noty biograficzne autorów, ilustracje 

barwne w środku książki. Na początku słowo metropolity warszawskiego, ks. abp. K. Nycza do 

czytelników. Na końcu spis treści z wykazem autorów i tytułów.

„Z wiarą wiar”. Rodacy wobec śmierci Jana Pawła II. Modlitwy. 
Wiersze, diariusze, medytacje
wybór tekstów ks. Aleksander Seniuk

Książka ukazuje w wyborze zapisy rozmaitych pod względem gatunkowym wypowiedzi Po-

laków: ich myśli – wrażenia – refleksje osobiste czy należące do kultury literackiej – trwające 

w żywej pamięci i zebrane dwa lata po śmierci św. Jana Pawła II. Teksty napłynęły w kon-

kursie otwartym Instytutu Papieża Jana Pawła II (2007). Wszystkie dają świadectwo mocnej, 

serdecznej więzi z osobą Papieża, będąc jednocześnie znakiem poruszających więzi spo-

łecznych tworzących się wówczas między rodakami. Zbiór wielu autorów przywołuje stan 

niezwykłej konsolidacji sił we wspólnocie zjednoczonej w cierpieniu wobec odejścia jej du-

chowego przewodnika, jakim był Ojciec Święty. Przedmowa, także w tłumaczeniu na angiel-

ski i włoski. W środku książki przypisy i zdjęcia z okresu żałoby po odejściu papieża (z kwietnia 

2005 r.). Na początku słowo metropolity warszawskiego, ks. abp. K. Nycza (faksymile).

ISBN 978-83-61250-18-0
rok wydania: 2009

ISBN 978-83-924997-7-0
rok wydania: 2007
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ISBN 978-83-61250-18-0
rok wydania: 2009

„Dzieła Zebrane”
Stefan Kardynał Wyszyński

Tom V „Dzieł zebranych” rozpoczyna się publikacją kazania noworocz-

nego Księdza Prymasa („Staniemy o północy w obliczu tajemnicy czasu”) 

z  Gniezna, wygłoszonego 1 stycznia 1959, a kończy tekstem: „Żywy Bóg 

w stajni życia. Rozważania betlejemskie”, opublikowanym w „Tygodniku Po-

wszechnym” 27 grudnia 1959. Pod zebranymi materiałami podano źródła 

ich pochodzenia. W Aneksie: List Jana XXIII do kard. Stefana Wyszyńskiego; 

Odnowienie Jasnogórskich ślubowań Narodu w parafiach; Program pracy 

duszpasterskiej w „Roku Życia […]”; tekst odręczny depeszy Ojca Świętego 

Jana XXIII do kard. Stefana Wyszy skiego; list pasterski [Episkopatu Polski na 

nowy rok pracy wychowawczej]. Posłowie (Mirosława Plaskacz, Anna Ra-

stawicka). Wykazy, noty. Indeksy: osób, nazw geograficznych i topograficz-

nych. Indeks rzeczowy. Spis rzeczy.

ISBN 978-83-924997-0-1
ISBN 83-88202-35-9
rok wydania: 2006

Tom XII „Dzieł zebranych” jest zbiorem tekstów powstałych od stycznia do 

maja 1964. Rozpoczyna się publikacją kazania noworocznego „O cudowna 

przemiano…” w Gnieźnie, 1 stycznia 1964. Na końcu tomu tekst przemówienia: 

„Do wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych,” nagranego na 

taśmę magnetofonową i odtworzonego podczas spotkania w maju 1964 na 

Jasnej Górze. W aneksie: sześć tekstów, z czego pięć bez znaku autoryzacji, 

lecz z uwagą, że zostały do niej przygotowane redakcyjnie. Posłowie (Iwona 

Czarcińska). Wykazy, noty. Indeksy: osób, nazw geograficznych i topograficznych. 

Indeks rzeczowy. Spis rzeczy. Zarys biogramu Sługi Bożego Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego Prymasa Polski (1901—1981).

ISBN 978-83-61250-68-5
ISBN 978-83-88202-50-6
rok wydania: 2013
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„Superstar”
Monika Winiarska

ilustracje Anna Kaszuba-Dębska

Wspaniale opowiedziana historia o pierwszym tak znanym papamobile, 

czyli skonstruowanym w Starachowicach samochodzie, używanym podczas 

pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku. Wyjątkowe opracowanie 

graficzne oraz ilustracje Anny Kaszuby-Dębskiej sprawiają, że książka będzie miłą

lekturą dla pociech od lat 3 do 7. Dorosłym – rodzicom i dziadkom – umożliwi 

przywołanie wielu wzruszających wspomnień, zachęcając ich do wspólnej 

rozmowy o obecności Papieża w historii Polaków.

ISBN 978-83-61250-12-8
rok wydania: 2009

„Jan Paweł II w Peru”
red. ks. Zdzisław Struzik, ks. Tomasz Szyszka SVD

Książka ukazała się w serii zatytułowanej: „Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II 

w Warszawie”. Zawiera materiały badawcze na temat dwóch pielgrzymek św. Jana 

Pawła II do Peru (w lutym 1985 i w maju 1988). W gronie autorów znalazły się oso-

by, które przez wiele lat pracowały w Peru, obserwowały działalność misjonarską 

lub mogły łączyć potrzeby naukowej eksploracji zagadnień historyczno-polityczno-

-społecznych z własną obserwacją konkretnych problemów podczas wyjazdów do 

krajów Ameryki Łacińskiej. Książka została opatrzona aneksem. Znalazły się w nim 

przemówienia Papieża Polaka z tych pielgrzymek.

Sympozja Instytutu Papieża
Jana Pawła II w Warszawie

Jan PaWeł II
W PeRU

4

Instytut Papieża Jana Pawła II
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa
tel. 22 885 85 02, 22 213 11 92; fax: 22 213 11 92
www.ipjp2.pl, e-mail: instytut@ipjp2.pl

ISBN 978-83-61250-36-4

ISSN 2080-0096
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Warszawa, 18 marca 2009
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

peru:Makieta 1 2011-05-18 14:46 Strona 1

ISBN 978-83-61250-36-4
rok wydania: 2011
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„Jan Paweł II w Ekwadorze”
red. ks. Zdzisław Struzik

Książka z serii wydawniczej „Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie”, zawiera ma-

teriały badawcze, pozyskane dzięki konferencji misjologicznej, która odbyła się 14 stycznia 2009 

w auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na całość pozycji, prócz re-

feratów, złożyła się także bogata dokumentacja fotograficzna, aneks z przemówieniami Jana 

Pawła II wygłoszonymi w Ekwadorze w 1985 roku.

Sympozja Instytutu Papieża
Jana Pawła II w Warszawie

JAN PAWEŁ II
W EKWADORZE

2

ISBN 978-83-61250-16-6

Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie
ul. Kolegiacka 1a, 02-946 Warszawa
tel. 22 885 85 02, fax 22 885 65 82

www.ipjp2.pl, e-mail: instytut@ipjp2.pl
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Warszawa, 14 stycznia 2009
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ISBN 978-83-61250-16-6
rok wydania: 2009

„Jan Paweł II w Paragwaju”
red. ks. Zdzisław Struzik, ks. Tomasz Szyszka SVD

Publikacja z serii wydawniczej „Sympozja Instytutu Papieża Jana PawaII w Warszawie” poświęcona jest podróży apostolskiej 

św. Jana Pawła II do Paragwaju w 1988 r. Trwała ona od 16 do 18 maja i była ostatnim etapem pielgrzymki do krajów Ameryki 

Południowej, obejmującej również Boliwię, Urugwaj i Peru. Podczas tej wizyty Ojciec Święty odwiedził pięć miejscowości, gdzie 

spotkał się z wiernymi, którzy reprezentowali cały przekrój ówczesnego społeczeństwa. Podobnie jak w innych krajach tego 

kontynentu, które odwiedził Jan Paweł II, były podejmowane próby, aby wizytę papieską wykorzystać dla doraźnych celów 

politycznych elit będących u władzy. Papież jednak mówił otwarcie o trudnych i bolesnych sprawach dotyczących wszystkich 

Paragwajczyków, a tym samym przyczynił się do przyspieszenia przemian o charakterze społeczno-politycznym. Wizyta ta 

stała się również impulsem do wypracowania i podjęcia nowych strategii duszpastersko-misyjnych Kościoła w Paragwaju. 

Publikacja wzbogacona jest również materiałem zdjęciowym, ilustrującym pobyt Ojca Świętego w tym kraju. Aneks zawiera 

przemówienia Papieża wygłoszone w Paragwaju.

ISBN 978-83-61250-80-7
ISNN 2080-0096
rok wydania: 2010
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„Jan Paweł II w Argentynie”
red. ks. Zdzisław Struzik, ks. Tomasz Szyszka SVD

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 Pełnomoc-

nej Republiki Argentyny w Polsce, pani Patricii Beatriz Salas. Na część główną zbioru złożyły się 

prace badawcze analizujące fakty i uwarunkowania (społeczne, polityczne, kulturowe, teo-

logiczne) 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 wzbogaco-

no obszerniejszym (33 fotografie) materiałem zdjęciowym, ilustrującym pobyt papieża Pola-

ka w tym kraju. Przed Aneksem znalazły się krótkie noty biograficzne o autorach. Na końcu 

spis tomów wydanych w serii Sympozjów .

„Jan Paweł II w Boliwii”
red. ks. Zdzisław Struzik, ks. Tomasz Szyszka SVD

Publikacja poświęcona wizycie apostolskiej św. Jana Pawła II w Boliwii w 1988 r., ukazała się w serii wydawniczej 

„Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II”. Pielgrzymka ta odbywała się w czasie obchodów 500-lecia 

ewangelizacji Ameryki Łacińskiej i 450-lecia obecności Kościoła katolickiego na ziemi boliwijskiej. W tym okresie 

kraj ten, jak i cały kontynent, pogrążony był w kryzysie społeczno-politycznym, dotknięty problemem ubóstwa 

przeważającej części społeczeństwa, przede wszystkim ludności indiańskiej. Słowa Papieża były odpowiedzią 

na problemy, z którymi zmagano się w tym trudnym dla Ameryki Łacińskiej czasie. W publikacji zamieszczono 

artykuły dotyczące samej pielgrzymki, jej przebiegu i śladu, jaki pozostawiła w Boliwijczykach, także kontekstu 

społeczno-politycznego, w jakim została przygotowana. W aneksie zamieszczono przemówienia, homilie, 

kazania papieskie w języku polskim i hiszpańskim, wygłoszone podczas tej pielgrzymki. Artykuły zostały 

przetłumaczone na język hiszpański.

ISBN 978-83-61250-91-3
ISSN 2080-0096
rok wydania: 2015

ISBN 978-83-61250-50-0
ISSN 2080-0096
rok wydania: 2013

  

ISBN 978-83-61250-91-3
ISNN 2080-0096
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Warszawa, 19 marca 2014
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

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

Sympozja Instytutu Papieża
Jana Pawła II w Warszawie
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Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie
ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa
tel. 22 885 85 02, fax 22 213 11 92
www.ipjp2.pl, e-mail: instytut@ipjp2.pl

Sympozja Instytutu Papieża 
Jana Pawła II   w Warszawie
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Warszawa, 26 listopada 2009
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie

JAN PAWEŁ II 
W BOLIWII

ISBN 978-83-61250-50-0
ISNN 2080-0096

okładka_jan pawel II w boliwii_czarne_20130726:Makieta 1  2013-08-23  15:41  Strona 1
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ISBN 978-83-61250-50-0
ISSN 2080-0096
rok wydania: 2013

ISBN 978-83-61250-36-4 
rok wydania: 2011

ISBN 978-83-61250-31-9
ISSN 2080-0096
rok wydania: 2011

„Jan Paweł II w Peru”
red. ks. Zdzisław Struzik, ks. Tomasz Szyszka SVD

Książka ukazała się w serii zatytułowanej: „Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II 

w Warszawie”. Zawiera materiały badawcze na temat dwóch pielgrzymek św. Jana Pawła II 

do Peru (w lutym 1985 i w maju 1988). W gronie autorów znalazły się osoby, które przez wiele

lat pracowały w Peru, obserwowały działalność misjonarską lub mogły łączyć potrzeby 

naukowej eksploracji zagadnień historyczno-polityczno-społecznych z własną obserwacją 

konkretnych problemów podczas wyjazdów do krajów Ameryki Łacińskiej. Książka została 

opatrzona aneksem. Znalazły się w nim przemówienia Papieża Polaka z tych pielgrzymek.

„Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała”
red. ks. Andrzej Jacek Najda

Publikacja z serii wydawniczej „Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie” jest po-

kłosiem spotkania badaczy, zorganizowanego przez Instytut Studiów nad Rodziną UKSW i Instytut 

Papieża Jana Pawła II. Książka powstała z opracowań zainicjowanych rozważaniami św. Jana 

Pawła II o ciele, przedstawionych w cyklu słynnych katechez środowych Papieża. Zaprezentowa-

ne analizy skoncentrowane są na ukazaniu na nowo obrazu ciała ludzkiego, w rozmaitych per-

spektywach poznawczych. Mogą zainteresować także przedstawicieli takich dyscyplin i badań, 

jak: ekologia człowieka, ekologia społeczna, teologia rodziny ludzkiej. Książka, poza walorami 

naukowymi, zawiera również aspekty edukacyjne czy wychowawcze.
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ZDZISŁAW STRUZIK

PROGRAM 

WYCHOWAWCZY

OPARTY NA WARTOŚCIACH 

INSTYTUT PAPIEŻA JANA PAWŁA II 

W WARSZAWIE

według nauczania

Jana Pawła II
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Program Wychowawczy Szkolny autorstwa księdza 

dr Zdzisława Struzika to propozycja wydawnicza Instytutu

Papieża Jana Pawła II skierowana do uczniów wszystkich klas

liceum ogólnokształcącego oraz ich nauczycieli. Niniejsza po-

zycja oparta jest na podstawowych wartościach w nauczaniu

papieża Jana Pawła II. 

Celem niniejszego programu jest wszechstronny rozwój

ucznia oparty na omówieniu najważniejszych wartości, jakie

wyłaniają się w relacji: „ja – społeczność” (klasa I), „ja – ty”

(klasa II), „ja – ja” (klasa III). Omówione tu wartości wyni-

kają z prawdy  o człowieku oraz wyrażają i chronią godność

osoby. Uczą one: miłości, pokoju, wolności, sprawiedliwości,

solidarności, a przede wszystkim poszanowania wszelkiego

życia. 
Nowe wydanie książki zostało poszerzone o teksty nau-

czania papieskiego związane z wychowaniem. Dodatkowym

atutem książki jest bardzo bogata i zróżnicowana bibliogra-

fia, 
która 

pozwala 

na wszechstronne zapoznanie się z tematem. Przede wszyst-

kim jest jednak doskonałą pomocą dydaktyczną dla nauczy-

cieli, którzy na podstawie Programu Wychowawczego

Szkolnego otrzymują gotową propozycję konspektu do lek-

cji.

INSTYTUT PAPIEŻA JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

02-946 Warszawa, ul. Kolegiacka 1a

tel. 0-22 885 85 02, fax 0-22 885 65 82

www.ipjp2.pl

ISBN XXXXXXXXXXXXX

okladka:Makieta 1 2008-05-27 12:26 Strona 1

ВИХОВНАПРОГРАМАНА ОСНОВІ ЦІННОСТЕЙ

Здзіслав Струзік

Інститут Папи Римського Івана Павла II
y Варшаві
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ISBN 978-83-61250-00-5

Інститут Папи Римського Івана Павла II y Варшаві

02-946 Варшава, вул. Колегіацька 1а

тел. 0-22 885 85 02, факс 0-22 885 65 82
www.ipjp2.pl

„Program Wychowawczy oparty na 
wartościach w nauczaniu Jana Pawła II”
ks. Zdzisław Struzik

Celem Programu wychowawczego jest wszechstronny rozwój 

ucznia oparty na omówieniu najważniejszych wartości, jakie 

pojawiają się w relacji: „ja – społeczność” (klasa I), „ja – ty” 

(klasa II), „ja – wobec samego siebie” (klasa III). Omówione 

tu wartości wynikają z prawdy o człowieku oraz wyrażają 

i utrwalają godność człowieka jako osoby. Uczą one: miło-

ści, pokoju, wolności, sprawiedliwości, solidarności, a przede 

wszystkim poszanowania wszelkiego życia. Trzecie wydanie 

tej książki zostało dodatkowo poszerzone o teksty nauczania 

papieskiego związane z wychowaniem. Jej dodatkowym atu-

tem jest bogata i zróżnicowana bibliografia, która pozwala 

na wszechstronne zapoznanie się z tematem.

Przede wszystkim jednak tom jest doskonałą pomocą dydak-

tyczną dla nauczycieli, którzy na podstawie Programu wy-

chowawczego otrzymają gotową propozycję konspektów. 

Zainteresowanym umożliwi to przeprowadzenie wielu cie-

kawych lekcji. (Wersja ukraińska wydana w 2014 r. tożsama 

z wersją polską).

„Przesłanie Świętego Jana Pawła II. 
Materiały edukacyjne”
ks. Zdzisław Struzik

Publikacja skierowana głównie do nauczycieli i uczniów, 

którzy mogą wykorzystać to opracowanie jako pomoc przy 

realizacji programu nauczania. Książka może przyczynić się 

do głębszego poznania myśli i nauczania obydwu papieży – 

Jana XXIII i Jana Pawła II. Prezentowany materiał edukacyjny 

składa się z kilku części. Rozpoczynają całość trzy konferencje, 

stanowiące rodzaj komentarza do wartości, którymi żył Święty 

Jan Paweł II. 

Kolejno po nich omówione zostały główne dokumenty jego 

pontyfikatu: 14 encyklik oraz 14 adhortacji. Uzupełnieniem 

do książki jest kalendarium życia Świętego oraz materiał 

filmowy składający się ze zdjęć opowiadających historię 

życia Karola Wojtyły: kapłana, biskupa, papieża. W drugiej 

części książki znajduje się materiał edukacyjny poświęco-

ny dziełu życia Jana XXIII (konferencja oraz nauczanie za-

czerpnięte z encyklik „dobrego papieża Jana”).

Przesłanie Świętego
Jana Pawła II

MATERIAŁY EDUKACYJNE

WARSZAWA 2015
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ENiniejsza publikacja Przesłanie Świętego Jana Pawła II.

Materiały edukacyjne skierowana jest głównie do 
nauczycieli i uczniów, którzy mogą wykorzystać to 
opracowanie jako pomoc przy realizacji programu 
nauczania, ubogacając tym samym siebie i innych.

Równie dobrze każdy użytkownik tych materiałów 
i nam współczesny czytelnik będzie w stanie odnaleźć 
tu dla siebie myśl, która może stać się mottem, 
słowem przewodnim, czy nawet punktem zwrotnym 
w dokonywanych wyborach i działaniach.

Instytut Papieża Jana Pawła II
ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1, 

02-972 Warszawa
tel. 22 213 11 19; fax 22 213 11 92

e-mail: instytut@ipjp2.pl

ISBN 978-83-65198-02-0

ISBN 978-83-61250-21-0
rok wydania: 2009 (wyd. 3)
ISBN 978-83-7232-922-6
(wersja ukraińska)

ISBN 978-83-65198-02-0
rok wydania: 2015
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„Myśląc z Wojtyłą...”
red. ks. Aleksander Seniuk

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 sprawach 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, czytelnicy 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. 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”
ks. Zdzisław Struzik

ISBN 978-83-61250-85-2
rok wydania: 2015

ISBN 978-83-61250-94-4
rok wydania: 2015
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„Rodzina. Trud, praca, świętowanie”
red. ks. Zdzisław Struzik

Wielorakie funkcje rodziny i ich wykonywanie, związane są z pracą zawodową, sytuacją materialną 

rodziny, strukturą rodziny (rodziny pełne, niepełne i zrekonstruowane). Ważną rolę w życiu rodziny 

jako miejscu dającym poczucie bezpieczeństwa, umacniania więzów rodzinnych, wyrażania 

i zaspakajania potrzeb emocjonalnych, oraz uzyskiwania pomocy i opieki spełnia dzień wolny od 

obowiązków zawodowych, dzień świąteczny. Analiza zagadnień związanych z tematyką rodziny, 

pracy, dnia świątecznego zaproponowana przez autorów artykułów, stanowi cenny przyczynek do 

wglądu w procesy zachodzące we współczesnym społeczeństwie i ich wpływie na życie rodzinne.

Streszczenia w j. angielskim.

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 współpracowała 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. Sławo-

mira Odera. Korespondencja ta jest świadectwem 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 czytelnika z treścią listów, jak również 

opisuje historie osób, które piszą do Jana Pawła II – często są to świadectwa wyzdrowienia, nawrócenia, uratowania życia, odczyty-

wane jako cud za wstawiennictwem 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.

„Święty Jan Paweł II, adres Niebo”
tekst i opracowanie Aleksandra  Zapotoczny

Instytut Papieża Jana Pawła II
ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1, 
02-972 Warszawa
tel. 22 213 11 19; fax 22 213 11 92
e-mail: instytut@ipjp2.pl
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Instytut Papieża Jana Pawła II
ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1 
02-972 Warszawa
tel. 22 213 11 90; fax 22 213 11 92
e-mail: instytut@ipjp2.pl

ISBN 978-83-61250-86-9
ISSN 2450-5218

Rozprawy i Monogra� e

14

Aleksandra Zapotoczny urodzona w Wadowicach. 

Dziennikarka akredytowana w Biurze Prasowym Stolicy 

Apostolskiej. Współpracownik Biura Postulacji ds. 

beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II. Autorka książek 

o Janie Pawle II opartych na materiałach pochodzących 

z archiwum Procesu. Nominowana do nagrody Totus.

ISBN 123456789
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ŚwiĘty 
Jan Pawel II-

W dzieciątą rocznicę narodzin dla nieba JANA PAWŁA II

 2 KWIETNIA 2005 - 2 KWIETNIA 2015

ISBN 978-83-61250-86-9
ISSN 2450-5218
rok wydania: 2015

ISBN 978-83-61250-90-6
rok wydania: 2015
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„Aureola w tornistrze”
Małgorzata Karcz

„Aureola w tornistrze” autorstwa Małgorzaty Karcz, wydana nakładem Instytutu Papieża 

Jana Pawła II to niewielka publikacja przybliżająca postać Ojca Świętego Jana Pawła 

II. Skierowana jest przede wszystkim do najmłodszych czytelników, którzy mogą zdobyć 

wiele informacji o codziennym życiu Papieża. Autorka opowiada o dzieciństwie Ojca 

Świętego, Jego rodzicach, latach szkolnych i posłudze kapłańskiej. Całość książki została 

wzbogacona kolorowymi ilustracjami.

„Papieskie i Prymasowskie szlaki  Świętego Jana Pawła II i Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Wakacje 1960-1980”
Anna Zyskowska

Autorka, Anna Krystyna Zyskowska, ukazuje w tej pracy: Papieskie i Prymasowskie szlaki  Świętego Jana Pawła II i Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Wakacje 1960-1980, przedkładanej czytelnikom, wydarzenia historycznych 

spotkań, św. Jana Pawła II z ks. kardynałem Stefanem Wyszyńskim, podczas wakacji w Polsce. Przedstawia obie postaci 

na sposób naturalny, ludzki, zwyczajny: podczas odpoczynku letniego, wspólnych rozmów, czy sprawowanej Eucharystii. 

My natomiast mamy możliwość zaspokojenia ciekawości i dostrzeżenia w tamtych wydarzeniach stałego działania 

Opatrzności Bożej. Ona Sama nie tylko przenika osobowości i indywidualności obydwu bohaterów tej narracji, opartej 

na faktach, ale w lekturze dociera też do nas.

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

ISBN 978-83-65198-04-4
rok wydania: 2016

ISBN 978-83-61250-77-7
rok wydania: 2016
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Instytut Papieża Jana Pawła II
ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa
tel. 22 213 11 19; fax 22 213 11 92
e-mail: instytut@ipjp2.pl

ISBN nowy numer

Małżeństwo i rodzina
w budowaniu
cywilizacji miłości

MIŁOŚĆ I ŻYCIE

„Miłosierni na wzór Ojca – splanchnidzomai w trzeciej Ewangelii”
s. Benedetta Hutnikiewicz

Jest to obszerna praca naukowa poświęcona czasownikowi splagcnizomai w trzeciej Ewangelii kanonicznej. Na język 

polski tłumaczony jest on najczęściej jako „wzruszył się głęboko”, „ulitował się”, „okazał współczucie”. Źródło słów tego 

terminu w języku greckim odsyła do wnętrzności człowieka pojmowanych jako siedlisko najgłębszych uczuć i poruszeń. 

W teologii miłosierdzia, przekazanej przez Ewangelistę Łukasza, czasownik splagcnizomai ma szczególne znaczenie. Nie 

pojawia się on bowiem w jego dziele w tekstach, które są wspólne tradycji synoptycznej, występuje wyłącznie w tekstach 

pochodzących z własnego źródła Ewangelisty. Można więc przypuszczać, że zabieg ten nie jest przypadkowy, lecz że 

autor trzeciej Ewangelii kanonicznej pragnął nadać temu leksemowi szczególne znaczenie i pozycję.

„Miłość i życie. Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości”
red. ks. Zdzisław Struzik, Maria Ryś

Zbiór ukazał się w serii: Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie jako tom 13. Książkę precy-

zyjnie 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.  Na część główną tomu XIII Sympozjów 

złożyły się analizy rozmaitych aspektów miłości i życia, wartości bytowych, dzięki którym małżeństw 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. 

ISBN  978-83-65198-03-7
rok wydania: 2015

ISBN 978-83-61250-98-2
rok wydania: 2016
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„Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury”
red. ks. Zdzisław Struzik

To zbiorowa publikacja pod red. naukową dr M.K. Frąckiewicz i ks. prof. UKSW dr. hab. A.J. Najdy. Jest to książka po-

święcona interdyscyplinarnemu spojrzeniu na Słowo Boże w perspektywie rozmaitych dziedzin badawczych i różnych 

przekazów kultury.  Do dyskusji zostało zaproszone zróżnicowane grono badaczy i użytkowników języka: bibliści, języ-

koznawcy, katecheci, kulturoznawcy, literaturoznawcy, medioznawcy, neofilologowie, poloniści, socjologowie i teo-

logowie. Każdy z autorów patrzy na język biblijno-religijny z perspektywy zawodowej, profesjonalnej i osobistej. Jest to 

to ciekawa publikacja dla każdego, kto interesuje się wynikami badań i refleksją nad miejscem, rolą i funkcją języka 

biblijno-religijnego we współczesnych przekazach (np. w kazaniu, tekście literackim, publicystycznym, w reklamie, 

tekście gwarowym, w dziele malarskim), w szerokim kontekście. Badacze wskazali, że język biblijno-religijny to język 

Kościoła i kod kultury Europy, ciągle bardzo ważny, budujący świadomość i hierarchię wartości w oparciu o tradycję, 

odwołujący się do zbiorowej wyobraźni, stanowiący istotny element identyfikowalnej i ocalającej tożsamości współ-

czesnego człowieka. 

ISBN 978-83-65198-07-5
rok wydania: 2016

PISAŁ NA TAK

PISAŁ NA TAK
Wybaczcie, że nie będę mówił 
w  tym momencie o  ks. Twardow-
skim jako o  poecie, o  jego wier-
szach, ponieważ zrobią to lepiej 
profesjonaliści od poezji księdza 
Jana. Natomiast chciałbym prosić 
o  to, aby przy okazji stulecia jego 
urodzin, nie umknął nam wszystkim 
ks. Twardowski jako wielki, ważny 
kapłan w Polsce i wielki, ważny ka-
płan w Warszawie. 

kard. Kazimierz Nycz

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 978-83-61250-84-5

„Pisał na tak”
red. ks. Aleksander Seniuk

Książka „Pisał na tak” jest swoistym zwieńczeniem obchodów Jubileuszu 100-lecia uro-

dzin ks. Twardowskiego. To zbiór tekstów naukowych oraz wspomnieniowych związanych 

z twórczością i osobą księdza poety. Czytelnik znajdzie w niej również kronikę wydarzeń 

towarzyszących Jubileuszowi, a także bogaty materiał ikonograficzny.

ISBN 978-83-61250-84-5 
rok wydania: 2016
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Publikacje wydane przez Instytut Papieża Jana Pawła II
w latach 2006-2016

1. DZIEŁA ZEBRANE, TOM V. STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI PRYMAS POLSKI. ROK WYDANIA 2006. 

2. PROGRAM WYCHOWAWCZY OPARTY NA WARTOŚCIACH. CZĘŚĆ I. KS. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2007.

3. PROGRAM WYCHOWAWCZY OPARTY NA WARTOŚCIACH. CZĘŚĆ II. KS. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2007.

4. PROGRAM WYCHOWAWCZY OPARTY NA WARTOŚCIACH. CZĘŚĆ III. KS. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2007.

5. NARZECZEŃSTWO JAKO PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA. ANTOLOGIA MATERIAŁÓW POMOCNYCH PRZY PROWADZENIU DUSZPASTERSTWA NARZECZONYCH I MAŁŻEŃSTW. 

    RED. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2007.

6. „Z WIARĄ WIAR”. RODACY WOBEC ŚMIERCI JANA PAWŁA II. MODLITWY, WIERSZE, DIARIUSZE, MEDYTACJE. WYBÓR TEKSTÓW KS. ALEKSANDER SENIUK. ROK WYDANIA 2007.

7.„Z WIARĄ WIAR”. RODACY WOBEC ŚMIERCI JANA PAWŁA II. MODLITWY, WIERSZE, DIARIUSZE, MEDYTACJE. PŁYTA. REALIZACJA DŹWIĘKU DARIUSZ SCHWERIN, MUZYKA PIOTR WOŹNIAK, 

WOKALIZA JOLANTA MAJCHRZAK, SCENARIUSZ I REŻYSERIA ANNA SENIUK ROK WYDANIA 2007.

8. DZIEŁA ZEBRANE, TOM VI. STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI PRYMAS POLSKI. ROK WYDANIA 2007. 

9. STRAŻNICY PORANKA. ĆWICZENIA DUCHOWE DLA MŁODYCH Z JANEM PAWŁEM II WEDŁUG ANTONIO IZQUIERDO.  RED. KS. SŁAWOMIR KAWECKI. ROK WYDANIA 2007.

10. PAMIĘTNIK ŻOŁNIERZA II KORPUSU WOJSKA POLSKIEGO. RED. KRYSTYNA STANISŁAWA GÓRNIAK. ROK WYDANIA 2007.

11. BARDOWIE JANA PAWŁA WIELKIEGO. MŁODZI POECI O PONTYFIKACIE JANA PAWŁA II. RED. DOMINIKA KRUSZYŃSKA.  ROK WYDANIA 2007.

12. TEOLOGICZNE PODSTAWY MISJI WEDŁUG JANA PAWŁA II. KS. WOJCIECH KLUJ OMI. ROK WYDANIA 2008.

13. DZIEŁA ZEBRANE, TOM VII. STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI PRYMAS POLSKI. ROK WYDANIA 2008.

14. OSOBA I CIELESNOŚĆ. MORALNE ASPEKTY TEOLOGII CIAŁA. KS. IRENEUSZ MROCZKOWSKI. ROK WYDANIA 2008.

15. „NIE BÓJ SIĘ”. WIERSZE DLA JANA PAWŁA II. ANDRZEJ WŁADYSŁAW WODZIŃSKI. ROK WYDANIA 2008.

16. NAUCZANIE JANA PAWŁA II A WSPÓŁCZESNA AKSJOLOGIA PEDAGOGICZNA. RED. JÓZEF PLACHA, WOJCIECH SROCZYŃSKI, EDYTA WOLTER. ROK WYDANIA 2008.

17. MEDIA I DZIENNIKARSTWO W NAUCZANIU JANA PAWŁA II. ZEBRAŁ I OPRAC. KS. ANTONI LEWEK. ROK WYDANIA 2008.

18. MAŁŻEŃSTWO I RODZINA OD BIBLII PO WSPÓŁCZESNOŚĆ. RED. KS. ANDRZEJ JACEK NAJDA. ROK WYDANIA 2008.

19. JAN PAWEŁ II W TROSCE O TRZEŹWOŚĆ CZŁOWIEKA. RED. MARIAN PIOTR ROMANIUK. ROK WYDANIA 2008.

20. EWANGELIA ŻYCIA A UTYLITARYZM W NAUCZANIU JANA PAWŁA II. MATERIAŁY KONFERENYJNE. RED. KS ZDZISŁAW STRUZIK ROK WYDANIA 2008.

21. MEDIA I DZIENNIKARSTWO W NAUCZANIU JANA PAWŁA II. ZEBRAŁ I OPRACOWAŁ KS. ANTONI LEWEK, RED. KS. ZDZISŁAW STRZUIK. ROK WYDANIA 2008.

22. TEOLOGIA POLITYCZNA. ROCZNIK FILOZOFICZNY, LATO 2009—JESIEŃ 2010, NR 5. RED. MAREK A. CICHOCKI, DARIUSZ KARPOWICZ I IN.,  FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. 

       ROK WYDANIA 2009.
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23. SUPERSTAR. MONIKA WINIARSKA, ILUSTRACJE ANNA KASZUBA-DĘBSKA. ROK WYDANIA 2009.

24. DZIEŁA ZEBRANE”, TOM VIII. STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI PRYMAS POLSKI. ROK WYDANIA 2009.

25. SPOTKANIA MAŁŻENSKIE. MATERIAŁY FORMACYJNE. ZESZYT 14. MATERIAŁY Z MIĘDZYNARODOWEGO ZJAZDU LIDERÓW, LUBLIN 12-14 WRZEŚNIA 2008. ROK WYDANIA 2009.

26.„JESTEŚCIE SKAZANI, ALE NIE POTĘPIENI”.JAN PAWEŁ II W SŁUŻBIE WIĘŹNIOM. POSŁUGA BRACTWA WIĘZIENNEGO. PŁYTA. ROK WYDANIA 2009.

27. SŁOWA „NIE” NA WIATR. RODAKÓW HISTORIE, ŚWIADECTWO, PODZIĘKOWANIE ZA NAUKĘ I OBECNOŚĆ PAPIEŻA JANA PAWŁA II. WYBÓR TEKSTÓW KS. ALEKSANDER SENIUK. 

      ROK WYDANIA 2009.

28. PROGRAM WYCHOWAWCZY OPARTY NA WARTOŚCIACH WEDŁUG NAUCZANIA JANA PAWŁA II. KS. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2009.

29. POLSKI SAMOCHÓD DLA JANA PAWŁA II. ANNA KRYSTYNA ZYSKOWSKA. ROK WYDANIA 2009.

30. JAN PAWEŁ II W EKWADORZE. RED. KS.ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2009.

31. JAN PAWEŁ II NA DATOWNIKACH OKOLICZNOŚCIOWYCH ŚWIATA: 1978-2008. OLGIERD MATYJEWICZ-MACIEJEWICZ, PIOTR NIEWCZAS. ROK WYDANIA 2009.

32. ISTOTA EKUMENII W NAUCZANIU PAPIEŻA JANA PAWŁA II. KS. PIOTR DZIURDZIŃSKI. ROK WYDANIA 2009.

33. CZY ROZUM JEST W KONFLIKCIE Z WIARĄ? W 10. ROCZNICĘ OGŁOSZENIA ENCYKLIKI „FIDES ET RATIO”. RED. KS. JAN KROKOS I MARIA RYŚ. ROK WYDANIA 2009.

34. PIELGRZYMKA BENEDYKTA XVI DO POLSKI W 2006 ROKU ŚLADAMI JANA PAWŁA II. ANTOLOGIA TEKSTÓW PRASOWYCH. OPRAC. MARIAN M. DROZDOWSKI  I SEBASTIAN FIKUS. 

      ROK WYDANIA 2010.

35. „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”. KATECHEZY NA BEATYFIKACJĘ KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI. ROK WYDANIA 2010.

36. MIĘDZY EWOLUCJĄ A STWORZENIEM. WYBÓR I OPRAC. DR JACEK TOMCZYK, DR GRZEGORZ BUGAJAK. ROK WYDANIA 2010.

37. JAN PAWEŁ II W PARAGWAJU. RED. KS. ZDZISŁAW STRUZIK, KS. TOMASZ SZYSZKA SVD. ROK WYDANIA 2010.

38. STWORZENI DO MIŁOŚCI. WOKÓŁ JANA PAWŁA II TEOLOGII CIAŁA. RED. KS. ANDRZEJ JACEK NAJDA. ROK WYDANIA 2010.

39. KRZYŻ. POMNIK NA PLACU ZWYCIĘSTWA JANA PAWŁA II W WARSZAWIE. RED. KS. ALEKSANDER SENIUK. ROK WYDANIA 2010.

40. KRZYŻ. POMNIK NA PLACU ZWYCIĘSTWA JANA PAWŁA II W WARSZAWIE [WYDANIE ALBUMOWE]. JACEK MARIA STROKA. ROK WYDANIA 2010.

41. STOPNIOWALNOŚĆ ORZECZEŃ MAGISTERIUM KOŚCIOŁA W NAUCZANIU STOLICY APOSTOLSKIEJ PODCZAS PONTYFIKATU JANA PAWŁA II. O. TOMASZ PŁONKA OFMCAP. ROK WYDANIA 2011.

42. PRZEWODNIK PO MAZOWSZU ŚLADAMI JANA PAWŁA II. WYDANIE I. STANISŁAW ŁUĆ. ROK WYDANIA 2011.

43. KULTURA WIZUALNA – TEOLOGIA WIZUALNA. RED. O. WITOLD KAWECKI CSSR, JAN STANISŁAW WOJCIECHOWSKI, DOMINIKA ŻUKOWSKA-GARDZIŃSKA.  ROK WYDANIA 2011.

44. KSIĄDZ JERZY PATRON NASZYCH CZASÓW. MILENA KINDZIUK. ROK WYDANIA 2011

45. JAN PAWEŁ II W PERU. RED. KS. ZDZISŁAW STRUZIK, KS. TOMASZ SZYSZKA SVD. ROK WYDANIA 2011.

46. PRYMAS WYSZYŃSKI W SŁUŻBIE BOGA CZŁOIWEKA I NARODU. JANUSZ KOTAŃSKI. ROK WYDANIA 2011.

47. DZIĘKUJEMY OPATRZNOŚCI . KAZIMIERZ KARDYNAŁ NYCZ. ROK WYDANIA 2011.

48. „DEUS VICIT”. JAN PAWEŁ II O ZWYCIĘSTWIE. PŁYTA. ROK WYDANIA 2011.

49. ZADANIA RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM. 30. ROCZNICA „FAMILIARIS CONSORTIO”. RED. KS. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2012.

50. SŁOWO I MIECZ. „LOGOS” I „ETOS” DRAMATURGII KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II. ZDZISŁAWA SPECHT-ABRAMIUK. ROK WYDANIA 2012.

51. RODZINA WOBEC DYLEMATÓW MIGRACJI ZAROBKOWEJ. BADANIA I ANALIZY. KS. JÓZEF M. MŁYŃSKI, KS. WŁADYSŁAW SZEWCZYK. ROK WYDANIA 2012.
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52. PRZEWODNIK DLA NARZECZONYCH I MAŁŻEŃSTW. NARZECZEŃSTWO JAKO PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W NAUCZANIU JANA PAWŁA II. 

      KS. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2012. 

53. JASNOGÓRSKI PIELGRZYM OJCIEC NARODU KSIĄDZ KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI. ANNA KRYSTYNA ZYSKOWSKA. ROK WYDANIA 2012.

54. DZIĘKUJEMY ZA WARTOŚCI. KATECHEZY NA DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA WEDŁUG NAUCZANIA JANA PAWŁA II. KS. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2012.

55. „BRAMA DO WOLNOŚCI”. III PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO POLSKI. RED. KS. ZDZISŁAW STRUZIK, PAWEŁ SKIBIŃSKI. ROK WYDANIA 2012.

56. BÓG – CZŁOWIEK – KOMUNIA. ESCHATOLOGICZNE UKIERUNKOWANIE KOMUNII EUCHARYSTYCZNEJ W NAUCZANIU JANA PAWŁA II. KS. CEZARY SMUNIEWSKI. 

      ROK WYDANIA 2012.

57. NAUCZANIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE. ANTOLOGIA TEKSTÓW 1925-1981. STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI PRYMAS POLSKI, RED. KS. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2012.

58. AKSJOLOGICZNE ASPEKTY PISMA ŚWIĘTEGO. WOKÓŁ „VERBUM DOMINI”. RED. KS. ZDZISŁAW STRUZIK, KS. ANDRZEJ JACEK NAJDA. ROK WYDANIA 2012.

59. DZIEŁA ZEBRANE, TOM XI. STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI PRYMAS POLSKI. ROK WYDANIA 2012.

60. SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE. MATERIAŁY FORMACYJNE. ZESZYT 19. MATERIAŁY Z KRAJOWEGO ZJAZDU ANIMATORÓW SPOTKAŃ MAŻEŃSKICH, KRAKÓW 2-4 WRZEŚNIA 2011. 

      RED. MAŁGORZATA SZCZEPANIAK-CZUŁBA. ROK WYDANIA 2012.

61. JASNOGÓRSKI PIELGRZYM. OJCIEC NARODU KSIĄDZ KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI. PŁYTA. ROK WYDANIA 2012.

62. NAUCZANIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE. ANTOLOGIA TEKSTÓW 1925-1981. STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI PRYMAS POLSKI. PŁYTA. ROK WYDANIA 2012.

63. PRZEWODNIK DLA NARZECZONYCH I MAŁŻEŃSTW. NARZECZEŃSTWO JAKO PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA I RODZINY. PŁYTA. ROK WYDANIA 2012.

64. BRAMA DO WOLNOŚCI. PUERTA HACIA LA LIBERTAD. PŁYTA. ROK WYDANIA 2012.

65. DZIEŁA ZEBRANE, TOM XII. STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI PRYMAS POLSKI. ROK WYDANIA 2013.

DZIĘKUJEMY ZA WARTOŚCI. KONFERENCJE WEDŁUG NAUCZANIA JANA PAWŁA II. PŁYTA. ROK WYDANIA 2013.

66.  SOBÓR WATYKAŃSKI II W SŁUŻBIE ODNOWY WIARY. NAUCZANIE SOBOROWE W KONTEKŚCIE PONTYFIKATU JANA PAWŁA II. RED. KS. ZDZISŁAW STRUZIK, 

        KS. JAROSŁAW BABIŃSKI. ROK WYDANIA 2013.

67. PRZYSZŁOŚĆ LUDZKOŚCI IDZIE PRZEZ RODZINĘ. RED. MARIA RYŚ. ROK WYDANIA 2013.

68. MAŁY SŁOWNIK AKSJOLOGICZNY. RED. KS. ZDZISŁAW STRUZIK, DOMINIKA ŻUKOWSKA-GARDZIŃSKA. ROK WYDANIA 2013.

69. JAN PAWEŁ II W BOLIWII. RED. KS. ZDZISŁAW STRUZIK, KS. TOMASZ SZYSZKA SVD. ROK WYDANIA 2013.

70. ANTY-CYWILIZACJA. JAN PAWEŁ II WOBEC CYWILIZACJI WSPÓŁCZESNEJ. JAN WAGNER. ROK WYDANIA 2013.

71. RODZINA W OBRONIE ŻYCIA, WOLNOŚCI I WIARY W NAUCZANIU KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO PRYMASA POLSKI. KS. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2013.

72. NAUCZANIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE. ANTOLOGIA TEKSTÓW 1925-1981. INDEKSY. STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI PRYMAS POLSKI, RED. KS. ZDZISŁAW STRUZIK. 

      ROK WYDANIA 2013.

73. DUCHOWOŚĆ MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W NAUCZANIU BISKUPA STANISŁAWA STEFANKA. KS. ROBERT BĄCZEK. ROK WYDANIA 2013.

74. W RĘKACH DOBREGO OJCA. ROZWAŻANIA O BOŻEJ OPATRZNOŚCI. RED. DR MONIKA PRZYBYSZ. ROK WYDANIA 2013.

75. NARZECZENI WOBEC WIARY, ŻYCIA, PŁODNOŚCI I WYCHOWANIA. STATYSTYKA. KS. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2014.

76. PRZESŁANIE ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. MATERIAŁY EDUKACYJNE. ENCYKLIKI I ADHORTACJE. KS. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2014.
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77. RODZINA I RODZICIELSTWO. MIĘDZY TRADYCJĄ A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ. RED. KS. ADAM SKRECZKO, BOŻENA BASSA, KS. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2014.

78. ON PRZETARŁ NAM JASNY SZLAK. KSIĘDZA JANUSZA ST. PASIERBA SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II. WYBÓR I OPRAC. RED. MARIA WILCZEK  I KS. MIROSŁAW KRECZMAŃSKI. ROK WYDANIA 2014.

79. BEATUS VIR. KONCERT DEDYKOWANY PAPIEŻOWI JANOWI PAWŁOWI II [ALBUM CD LIVE]. RED. ŁUKASZ SZWED. ROK WYDANIA 2014.

80. PROGRAM WYCHOWAWCZY OPARTY NA WARTOŚCIACH W NAUCZANIU JANA PAWŁA II. KS. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2014.

81. BLISCY ZNANI I NIEZNANI, WARCI NASZEJ PAMIĘCI. RED. KS. WŁODZIMIERZ CZERWIŃSKI, MARZENA FILUTOWSKA, ZBIGNIEW ADAMCZYK, KAZIEMIERZ DUSZA. ROK WYDANIA 2014.

82. CHRZEŚCIJAŃSTWO I BEZPIECZEŃSTWO. ZNACZENIE JANA PAWŁA II W DYSKURSIE POLEMOLOGICZNO-IRENOLOGICZNYM. RED. TOMASZ KOŚMIDER, KRZYSZTOF GĄSIOREK, 

KS. CEZARY SMUNIEWSKI. ROK WYDANIA 2014. 

83. CHRZEŚCIJANIE NA BLISKIM WSCHODZIE. RED. KAROL KALINOWSKI, PAWEŁ SKIBIŃSKI. ROK WYDANIA 2014.

84. ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II ADRES NIEBO. TEKST I OPRAC. ALEKSANDRA ZAPOTOCZNY. ROK WYDANIA 2015.

85. PRZEWODNIK PO MAZOWSZU ŚLADAMI JANA PAWŁA II. WYDANIE II. STANISŁAW ŁUĆ, RED. KS. ALEKSANDER SENIUK. ROK WYDANIA 2015.

84. NAUCZANIE SPOŁECZNE JANA PAWŁA II. MATERIAŁY EDUKACYJNE. ROK WYDANIA 2015.

86. MYŚLĄC Z WOJTYŁĄ… RED. KS. ALEKSANDER SENIUK. ROK WYDANIA 2015.

87. JAN PAWEŁ II W ARGENTYNIE. RED. KS. ZDZISŁAW STRUZIK, KS. TOMASZ SZYSZKA SVD. ROK WYDANIA 2015.

88. DYLEMATY DOTYCZĄCE LUDZKIEJ PŁODNOŚCI. RED. MARIA RYŚ. ROK WYDANIA 2015.

89. NAUCZANIE KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE W OKRESIE WIELKIEJ NOWENNY. KS. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2015.

90. PRZESŁANIE ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. WYDANIE II. ROK WYDANIA 2015.

91. RODZINA. TRUD, PRACA, ŚWIĘTOWANIE. KS. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2015. 

92. MIŁOŚĆ I ŻYCIE. MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W BUDOWANIU CYWILIZACJI MIŁOŚCI. KS. ZDZISŁAW STRUZIK, PROF. MARIA RYŚ. ROK WYDANIA 2015.

93. SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE – 22 ZESZYT MATERIAŁÓW FORMACYJNYCH RUCHU. RED. MAGDALENA SZCZEPANIAK-CZUŁBA. ROK WYDANIA 2015.

94. W RĘKACH DOBREGO OJCA. ROZWAŻANIA O BOŻEJ OPATRZNOŚCI. KS. TOMASZ STĘPIEŃ. ROK WYDANIA 2015.

95. AUREOLA W TORNISTRZE. MAŁGORZATA KARCZ. ROK WYDANIA 2016. 

96. MIŁOSIERNI NA WZÓR OJCA – „SPLANCHNIDZOMAI” W TRZECIEJ EWANGELII. S. BENEDETTA HUTNIKIEWICZ. ROK WYDANIA 2016.

97. PAPIESKIE I PRYMASOWSKIE SZLAKI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II I KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA. WAKACJE 1960-1980. ANNA ZYSKOWSKA. 

      ROK WYDANIA 2016.

98. INTERTEKSTUALNOŚĆ A SŁOWO BOŻE, CZYLI O JĘZYKU BIBLIJNO-RELIGIJNYM W TEKSTACH KULTURY KS. ZDZISŁAW STRUZIK. ROK WYDANIA 2016. 

99. PISAŁ NA TAK. RED. KS. ALEKSANDER SENIUK. ROK WYDANIA 2016.

100. WYCHOWANIE DOMOWE. WYDANIE III. KS. ADAM SKRECZKO. ROK WYDANIA 2016

101. JAN PAWEŁ II W TROSCE O TRZEŹWOŚĆ CZŁOWIEKA. RED. MARIAN PIOTR ROMANIUK. ROK WYDANIA 2016.

102. FILM EDUKACYJNY „DOM KSIĘDZA JANA”. ROK WYDANIA 2016.



♦ 104

♦10 lat Instytutu Papieża Jana Pawła II

Dział Dokumanetacji Archiwalnej 
i fotograficzno-filmowej

Dokumentacja działalności Instytutu
Do głównych zadań Archiwum należy gromadzenie wszystkich materiałów, mających 

związek z wielostronną działalnością Instytutu. Na przestrzeni lat 2006-2016 do zbiorów 

Działu włączono ponad 34.500 zdjęć cyfrowych, 185 filmów, prezentacji i materiałów 

audiowizualnych oraz 61 nagrań, dokumentujących edukacyjne, naukowe i kulturalne 

imprezy Instytutu.

W pierwszej połowie 2016 r. Archiwum zrealizowało 18-minutowy film edukacyjny zaty-

tułowany: „Dom Księdza Jana”, adresowany do wszystkich osób, którym bliska jest po-

stać ks. Twardowskiego. Do końca października 2016 r. w ramach promocji podarowano 

opisywany film 120 uczniom i nauczycielom. Można go oglądać na stronie internetowej 

Instytutu.
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● obiekty papieskie
W 2008 r. rozpoczęto działania, mające na celu inwentaryzację 

obiektów artystyczno-historycznych, m.in. tablic pamiątkowych, po-

mników, rzeźb, obrazów, witraży itd., upamiętniających osobę Jana 

Pawła II. Archiwum wzbogaciło swe zasoby o zdjęcia i opisy 350 

obiektów, znajdujących się w Warszawie oraz na terenie Wojewódz-

twa Mazowieckiego, Łódzkiego, Podlaskiego, Pomorskiego oraz War-

mińsko-Mazurskiego.

● filmy i nagrania
W Archiwum Instytutu znajduje się 96 filmów, 98 nagrań oraz 4 pozy-

cje multimedialne, związane bezpośrednio lub pośrednio z życiem 

Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Ponadto Dział zgromadził 147 filmów, 

104 nagrania, a także 12 multimediów, o charakterze edukacyjnym, 

katechetycznym i dokumentalnym oraz filmy fabularne i animowane. 

Łącznie Archiwum na przestrzeni 10 lat swej działalności zinwentaryzo-

wało 456 płyt DVD, CD i CD-MP3.

● medale i numizmaty
Dział włączył do zbiorów 97 pozycji numizmatycznych (117 sztuk me-

dali i numizmatów). Duża część z nich została zakupiona w Skarbcu 

Mennicy Polskiej. Pozyskiwano przede wszystkim medale i monety wy-

różniające się pod względem artystycznym oraz numizmaty emitowa-

ne z okazji ważnych, papieskich rocznic. 
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● znaczki
W okresie 2006-2016 do zbiorów Działu włączono:

• kolekcję znaczków Poczty Watykańskiej z okresu pontyfikatu Jana Pawła II, czyli z lat 

1978-2005;

• zbiór znaczków pocztowych, wyemitowanych w Wenezueli w 1996 r. z okazji II wizyty 

apostolskiej Papieża w tym południowoamerykańskim kraju;

• 53 znaczki pocztowe, związane z pielgrzymkami Ojca Świętego, nawet do tak egzo-

tycznych państw jak Lesoto.

Ponadto Archiwum posiada w swych zbiorach m.in. znaczki upamiętniające beatyfi-

kację oraz kanonizację Jana Pawła II oraz znaczek, wyemitowany przez Pocztę Polską, 

z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego (1915-2006).

● digitalizacja
W latach 2006-2010 pracownicy Instytutu, działający w Muzeum Ośrodka Dokumen-

tacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie opracowali 6546 eksponatów (ob-

razów, grafik, rzeźb, medali, tkanin itd.), w sumie ponad połowę wszystkich, znajdują-

cych się tam obiektów. Segregatory z opisanymi eksponatami zostały włączone do 

zbiorów Działu Dokumentacji Archiwalnej. W okresie 2007-2009 archiwista, wykorzy-

stując w swej pracy bazę komputerową MUSNET, opracował 1106 eksponatów ze 

„Zbioru muzealiów Prymasa Polski Józefa Glempa”.

● medal rocznicowy
W 2016 roku Dział Archiwalny koordynował działania, mające na celu po-

wstanie medalu, upamiętniającego 10. rocznicę założenia Instytutu Papieża 

Jana Pawła II. Autorką medalu o średnicy 70 mm jest znana artystka, rzeźbiarka 

Hanna Roszkiewicz-Tokarska. Medal wybito w Mennicy Polskiej w dwóch wer-

sjach: złoconej, srebrzonej. 
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● wystawy
Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej 

był organizatorem i współorganizatorem 13 wystaw:

• Ekspozycji zdjęć autorstwa Andrzeja Pawliszewskiego pt. „Między niebem a ziemią”, 

dokumentujących wizytę Jana Pawła II w Polsce w 1999 r. (2007 r.);

• Siedmiu ekspozycji muzealno-archiwalnych, prezentujących numizmaty, medale, 

banknoty, fotografie oraz znaczki z wizerunkiem Ojca Świętego. (Jedna z nich odbyła się 

w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży w październiku 2015 r.);

• Ekspozycji fotografii, wykonanych podczas I wizyty apostolskiej Papieża w Polsce, na 

rynku w mazowieckim Tarczynie (2013 r.);

• Ekspozycji pt. „A co tam w Łomiankach” (2014 r.), w której wykorzystano zdjęcia Jana 

Pawła II, pochodzące ze zbiorów Archiwum;

• Wystawy muzealnej pt. „Pamiątki z domu księdza Jana” (czerwiec 2015 r., Zamek 

Królewski w Warszawie);

• Wystawy prac prof. Stanisława Baja, przedstawiających ks. Jana Twardowskiego 

(czerwiec 2015 r., Zamek Królewski w Warszawie);

• Wystawy fotograficznej pt. „Dom Księdza Jana”, powstałej we współpracy z Działem 

Oświatowym Instytutu Papieża Jana Pawła II (2015 r.). 

Wymienione wyżej ekspozycje obejrzało około 3000 osób.

● pozostałe zbiory archiwum
Dział archiwizował wszystkie „papieskie” pamiątki, przekazane Instytutowi przez osoby 

prywatne oraz instytucje. W ten sposób Dział pozyskał m.in.:

• 118 fotografii w formie cyfrowej, autorstwa Edwarda Miera-Jędrzejowicza;

• 26 analogowych czarno-białych fotografii, dokumentujących uroczystości, związane 

z obchodami 500-lecia śmierci św. Jana Kantego w 1973 r. (Brał w nich udział 

uwieczniony na 19 zdjęciach kard. Karol Wojtyła);

• medale papieskie, identyfikatory i karty wstępu na Msze św. odprawiane przez Jana 

Pawła II podczas wizyt apostolskich w Polsce i w innych krajach;

• archiwalne materiały prasowe, dotyczące pielgrzymki Jana Pawła II na Litwę, 

Łotwę i Estonię, która odbyła się w dniach 4-10 września 1993 r.;

 • zbiór periodyków zachodnioeuropejskich z lat 1978-2005, z artykułami na temat 

pontyfikatu Jana Pawła II i samego Papieża.
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Pomnik przed kościołem parafialnym 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Baninie  w Archidiecezji Gdańskiej

Relikwiarz z fragmentem sutanny św. Jana Pawła II 
w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łodzi

Witraż w kościele parafialnym 
pw. Św. Łucji, dziewicy i męczennicy w Diecezji Warszawsko-Praskiej


