
z działalności     
raport     2017    

www.ipjp2.pl





z działalności     
raport     2017    



SPIS TREŚCI

Słowo wStępne             5
Dział promocji             6  
Działoświatowy           14  
Dział naukowo-baDawczy         20  
Dział wyDawniczy               28  
biblioteka            42  
Dział Dokumentacji archiwalnej i fotograficzno-filmowej    44

INSTYTUT PAPIEŻA JANA PAWŁA II
Samorządowa Instytucja Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa
www.ipjp2.pl
e-mail: instytut@ipjp2.pl
tel. 22 213 11 90
www.ipjp2.pl

KontaKt z nami:



 Szanowni Państwo,

Przedstawiamy  „raport z działalności instytutu papieża Jana pawła ii 2017”. 
Efekt pracy naszego Zespołu w roku 2017 to prawie 100 zrealizowanych projektów, w których 

staraliśmy się propagować nauczanie Jana Pawła II w wymiarze edukacyjnym, kulturalnym i społecznym. 
Miniony rok był dla nas szczególny, świętowaliśmy bowiem 10-lecie naszej działalności (2006-
2016). Oficjalne obchody Jubileuszu odbyły się 4 listopada 2016 roku, w dniu wspomnienia Karola 
Boromeusza, patrona Karola Wojtyły, podczas których zostaliśmy uhonorowani przez pana Adama 
Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, medalem „Pro Mazovia”. Nie zabrakło ciepłych 
słów, wspomnień, podziękowań, i życzeń na kolejne lata.

Dla przybliżenia poszczególnych osiągnięć, treść  Raportu ujęto w następujące bloki tematyczne.
Blok I nawiązuje do wydarzeń związanych z ważniejszymi datami o charakterze kulturalnym, 

historycznym i społecznym, które realizuje Dział Promocji.
W bloku II przedstawiono zorganizowane przez Dział Oświatowy konkursy i warsztaty o św. Janie 

Pawle II.
III blok zawiera informacje o konferencjach naukowych i popularnonaukowych, które są realizowane 

przez Dział Naukowo-badawczy.
Blok IV prezentuje publikacje, które ukazały się staraniem Działu Wydawniczego.
Blok V przedstawia inicjatywy podejmowane przez Bibliotekę.
Blok VI szczegółowo naświetla prace Działu Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej.
W Raporcie znalazły się także zapowiedzi wydawnicze, które mamy nadzieję, zainteresują 

Czytelników. 
Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi działaniami związanymi ze statutową 

działalnością Instytutu Papieża Jana Pawła II.
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WYSTAWA FOTOGRAFICZNA DLA SZKÓŁ 
„STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI. 
PRYMAS, KTÓRY PATRZYŁ DALEJ” 

Wystawa fotograficzna „Stefan Kardynał Wy-
szyński. Prymas, który Patrzył dalej” składa się z 31 
plansz przedstawiających Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego jako Prymasa Polski-Paste-
rza Narodu. Archiwalne fotografie pocho-
dzą ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego. 
Zostały opatrzone komentarzem opracowa-
nym we współpracy z Michaliną Jankowską, 
członkinią Instytutu i duchową córką Prymasa. 

Dział promocji

Ekspozycja jest próbą ukazania Prymasa jako postaci nieprzeciętnej – nieugiętego w wierze 
i mądrego Pasterza w trudnym okresie historii oraz człowieka tajemnicy. 

Wystawa ta jest projektem objazdowym. Od grudnia 2017 roku udostępniana jest szkołom.



i
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 WYSTAWA FOTOGRAFICZNA DLA SZKÓŁ 
„MOŻNA ODEJŚĆ NA ZAWSZE, BY STALE BYĆ BLISKO. 

KS. JAN TWARDOWSKI W 100-LECIE URODZIN” 
Wystawa fotograficzna „Można odejść na za-

wsze, by stale być blisko. Ks. Jan Twardowski w 100-le-
cie urodzin” to 30 zdjęć autorstwa Czesława 
Czaplińskiego ukazujących ks. Jana w jego 
prywatnej, domowej przestrzeni. Czesław 
Czapliński poznał poetę w 1985 r. w Nowym 
Jorku i od tamtego czasu wielokrotnie od-
wiedzał go w mieszkaniu przy Krakowskim 
Przedmieściu. Był też pierwszym fotografem, 
któremu ss. Wizytki pozwoliły wejść za bramę 
klasztoru z aparatem w ręku.

Wystawa prezentowana była podczas uro-
czystej gali inaugurującej Jubileusz 100-lecia 
urodzin ks. Jana na Zamku Królewskim, a tak-
że podczas Zjazdu Szkół im. ks. Jana Twardow-
skiego, który corocznie odbywa się w Instytu-
cie Papieża Jana Pawła II. 

Wystawa jest udostępniana szkołom 
a także innym placówkom oświatowym 
na terenie całej Polski. Na jej trasie zna-
lazł się m.in. Białystok, Katowice, Wro-
cław, a także miejscowości, jak choćby 
Biłgoraj, Oborniki czy Dębica.
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WYSTAWA W 120. ROCZNICĘ URODZIN KS. JANA ZIEI 
„MOJE IMIĘ CZŁOWIEK” 

W ramach obchodów związanych z Jubi-
leuszem 120. rocznicy urodzin ks. Jana Ziei, 
Instytut Papieża Jana Pawła II, przygotował 
plenerową wystawę pt. „Moje imię Człowiek”. Wy-
stawa przedstawia życie i działalność ks. Ziei.

Ks. Jan Zieja urodził się 1 marca 1897 roku 
w Ossie, zmarł 19 października 1991 roku 
w Warszawie. Był polskim duchownym, działa-
czem społecznym, tłumaczem, publicystą i pi-
sarzem religijnym. Był kapelanem w czasie woj-
ny polsko-bolszewickiej 1920 roku i kapelanem 
obrony września 1939 roku, kapelanem Sza-
rych Szeregów i AK, uczestnikiem Powstania 
Warszawskiego, działaczem opozycji demokra-
tycznej w PRL. Był też pierwszym kapelanem 
zakładu dla ociemniałych w Laskach.

Poszczególne plansze opatrzone są frag-
mentami kazań ks. Jana, zdjęciami archiwalny-
mi oraz wspomnieniami świadków świętości 
jego życia.

Ekspozycja prezentowana była podczas ob-
chodów nadania imienia ks. Ziei Młodzieżo-
wemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Kolonii 
Ossa. Jest to pierwsza szkoła, której patronuje 
ks. Jan Zieja. 

W tym roku wystawa odwiedziła kościół 
sióstr Wizytek w Warszawie, kościół św. Marcina 
w Warszawie, kościół Mariacki w Słupsku, Mu-
zeum Diecezjalne w Drohiczynie, kościół Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Warszawie na Je-
lonkach, a także Archikatedrę św. Stanisława 
Kostki w Łodzi.

Dział promocji



i
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WYSTAWA DLA SZKÓŁ
 „ENCYKLIKI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II”

W czasie 27 lat swojego pontyfikatu Jan Paweł II napisał 14 encyklik, w których poruszał 
zasadnicze problemy religijne, kulturowe i społeczne współczesnego człowieka.

Wystawa „Encykliki Świętego Jana Pawła II” pomyślana została jako projekt objazdowy. Od 2018 
roku będzie udostępniana szkołom, a także innym placówkom oświatowym, którym patronuje 
św. Jan Paweł II na terenie całej Polski. 
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 WYSTAWA DLA SZKÓŁ 
„JAN PAWEŁ II W AMERYCE ŚRODKOWEJ” 

Św. Jan Paweł II w czasie swojego pontyfi-
katu odwiedził 130 krajów. Pielgrzymował do 
krajów Ameryki Środkowej m.in.: Belize, Gwa-
temali, Salwadoru, Hondurasu, Nikaragui, Ko-
staryki i Panamy. 

Wyprawa badawcza do krajów Ameryki 
Środkowej śladami Jana Pawła II zorganizo-
wana przez Instytut w 2016 roku, zebrała wie-
le interesujących materiałów archiwalnych. 
Zgromadzone materiały posłużyły do stwo-
rzenia wystawy obrazującej spuściznę, jaka 
pozostała po pielgrzymkach Ojca Świętego. 
Przygotowana wystawa fotografii ukazuje 
również bogactwo kulturowe i geograficzne 
krajów Ameryki Środkowej. Przedstawia wy-
dźwięk moralny, duchowy, pokojowy jaki po-
został po wizytach Papieża-Polaka w tej części 
świata. To dziedzictwo Jana Pawła II owocuje 
wśród mieszkańców krajów Ameryki Środko-
wej do dziś.

Dział promocji
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W niedzielę, 15 października 2017 roku zo-

stała zaprezentowana w Świątyni Opatrzno-
ści Bożej, wystawa zatytułowana „Gaude Mater 
Polonia”. Stanowi ona zbiór ponad stu, archi-
walnych pocztówek znanego kolekcjonera, 
społecznika i menadżera kultury – Mariana 
Sołobodowskiego. Ekspozycja przedstawia 
między innymi reprodukcje malarstwa przy-
pominające legendy, władców, błogosławio-
nych i świętych, przełomowe chwile oraz 
pamiętne miejsca, z dziejów naszej Ojczyzny. 
W przekrojowy i interesujący sposób prezen-
tuje dzieje chrześcijaństwa w Polsce począw-
szy od Mieszka I aż do św. Jana Pawła II. 

Z wystawą zapoznali się również 28 paź-
dziernika laureaci XII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Papieskiego.

WYSTAWA 
 „GAUDE MATER POLONIA” („CIESZ SIĘ MATKO POLSKO”).
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W tym roku odbył się XI Sejmik Turystyczny 
Województwa Mazowieckiego, w którym uczest-
niczyli przedstawiciele Instytutu.

Sejmik Turystyczny Województwa Ma-
zowieckiego jest cyklicznie organizowany 
przez Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego.

Celem Sejmiku była prezentacja  projektu 
„Slow Road – Mazovia Edition” oraz nawiąza-
nie do popularnego obecnie trendu „slow”.

W dwudniowym wydarzeniu wzięli udział 
m.in.: przedstawiciele jednostek samorządu 
terytorialnego z terenu Mazowsza, organi-
zacje pozarządowe działające na rzecz tury-
styki, a także przedstawiciele regionalnych 
i lokalnych organizacji turystycznych.

Wszystkich przybyłych uczestników przy-
witał Marszałek Województwa Mazowieckie-
go – Adam Struzik.

Na terenie zespołu pałacowego można 
było obejrzeć wyspę Poetów i Pisarzy, na któ-
rej znajdują się drewniane figury. Jest m.in. 
Józef Ignacy Kraszewski, Maria Konopnic-
ka, Maria Dąbrowska, Henryk  Sienkiewicz, 
Krzysztof Kamil Baczyński i Cyprian Kamil 
Norwid. Należy ona do rezydencji dawnych 
właścicieli dóbr w Łochowie.

Nieopodal wyspy znajduje się stary drew-
niany Miłosierdzia Bożego) zbudowany 
w 1932 r. (dawniej Kościół pw. Św. Stanisła-
wa Kostki).

Na Rynku Mariackim zostaliśmy przywitani 
występem tanecznym przygotowanym przez 
„Zespół Tańca Ludowego” – grupę uczniów 
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Węgrowie. Ich młodość, ra-
dość i entuzjazm nas bardzo zachwyciły.

Po powrocie z wycieczki, udaliśmy się 
na uroczystą galę wręczenia odznak „Za Za-
sługi dla Turystyki”, podczas której uhonoro-
wano osoby zasłużone dla rozwoju turystyki 
na Mazowszu.  Certyfikaty wręczyła Pani Ja-
nina Ewa Orzełowska, Wicemarszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego.

XI SEJMIK TURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Dział promocji
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Jak co roku w siedzibie Instytutu Papieża 
Jana Pawła II gościliśmy szkoły noszące imię 
wybitnego kapłana-poety ks. Jana Twar-
dowskiego (1915-2006). Przed wejściem do 
siedziby Instytutu została umieszczona wiel-
koformatowa mapka, na której uczniowie 

i nauczyciele zaznaczali miejscowości z któ-
rych przyjechali. W tym roku delegacje szkół 
po raz pierwszy uczestniczyły we Mszy św. 
odprawianej w górnej Świątyni Opatrzności 
Bożej. Ksiądz Tadeusz Aleksandrowicz, pro-
boszcz parafii Opatrzności Bożej i Kustosz 
powstającego Sanktuarium opowiedział 
wszystkim zgromadzonym historię Świątyni.

O godzinie 12:00 rozpoczęła się Msza św. 
pod przewodnictwem Kardynała Kazimierza 
Nycza, metropolity warszawskiego. Liturgię 
uświetnił śpiew chóru szkolnego. Po zakoń-
czeniu Eucharystii wszyscy udali się do Pante-
onu Wielkich Polaków, by złożyć kwiaty przy 
grobie ks. Jana.

Na zakończenie Zjazdu młodzież mogła 
obejrzeć przygotowaną przez Instytut wysta-
wę fotograficzną „Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko” oraz pokaz filmu „Dom 
księdza Jana”.

Uczestnicy Zjazdu mieli także możliwość 
zapoznania się z publikacjami o ks. Janie, 
zaprezentowanymi przez naszą Bibliotekę. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się publi-
kacja „Pisał na tak”, pod red. ks. Aleksandra 
Seniuka – Dyrektora II Instytutu.

ZJAZD SZKÓŁ IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

Dział oświatowy

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
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Centrum Opatrzności Bożej już po raz dzie-
siąty zorganizowało obchody Święta Dzięk-
czynienia. Uroczystości odbyły się w niedzie-
lę, 4 czerwca na placu przed Świątynią Bożej 
Opatrzności pod hasłem „Dziękujemy za chleb”. 
Tego dnia do Świątyni Opatrzności Bożej zo-
stały wprowadzone relikwie św. Brata Alberta. 

Głównym punktem tego wydarzenia była 
Msza św. sprawowana o godz. 12:00 pod prze-
wodnictwem kard. Francesco Montenegro. 
Włoski kardynał, metropolita archidiecezji 
Agrigento wygłosił także homilię.

Po homilii Kardynał Kazimierz Nycz odmówił 
Akt Zawierzenia i Dziękczynienia.

Na placu przed Świątynią Opatrzności Bo-
żej i siedzibą Instytutu Papieża Jana Pawła II 
zorganizowano atrakcje dla dzieci związane 
z tym świętem pod hasłem „Bez chleba nie ma 
nieba”. Instytut przygotował na swojej stacji 
grę edukacyjną „Brama nieba” z wizerunkami 
świętych i błogosławionych: św. Jana Pawła 
II,  św. Andrzeja Boboli, św. Zygmunta Szczę-
snego Felińskiego, bł. Edmunda Bojanowskie-
go,  bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. Stanisława 
Papczyńskiego, św. Urszuli Ledóchowskiej, bł. 
Honorata Koźmińskiego, św. Maksymiliana 
Kolbego, św. Brata Alberta, których relikwie 
znajdują się w Panteonie Wielkich Polaków. 
Każdy uczestnik stacji otrzymał kartę z wize-
runkami świętych i błogosławionych. 

Za prawidłowe wykonanie zadania nasi 
najmłodsi uczestnicy otrzymali drobny upo-
minek w postaci magnesu z wizerunkiem św. 
Jana Pawła II oraz słodkiej krówki.

Oprócz gry miejskiej, nasi mali uczestnicy 
mogli obejrzeć „Ruchomy Teatr XXI wieku dla 
Dzieci”, przejechać się ciuchcią, pobawić się 
na „dmuchanym zamku” a także nauczyć się 
puszczania gigantycznych baniek mydlanych.

Zwieńczeniem tego święta było odmó-
wienie modlitwy w godzinę śmierci św. Jana 
Pawła II o godz. 21:37, iluminacja Świątyni 
oraz koncert.

              „DZIĘKUJEMY ZA CHLEB”
    X ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

Dział oświatowy
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Celem konkursu jest zgromadzenie mate-
riałów filmowych utrwalających osobiste hi-
storie, przeżycia oraz komentarze wpisujące 
się w kontekst społeczno-polityczny okresu 
pontyfikatu Jana Pawła II.

16 czerwca br. odbył się finał VII edycji kon-
kursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II. 
Za najlepszą pracę Jury Konkursu uznało film 
„Kim jest kapłan?”, autorstwa gimnazjalistów 
z Młodzieżowego Klubu Filmowego „Wiatrak” 
z Chorzowa. Kolejne miejsca przypadły gru-
pom z Twardorzeczki i Łańcuta.

Główną nagrodą w tegorocznej edy-
cji konkursu były trzydniowe warszta-
ty dziennikarskie, które prowadzili znani 
dziennikarze telewizyjni, m.in. Krzysztof 
Skórzyński i Brygida Grysiak. W trakcie 
warsztatów uczestnicy poznawali tajniki 
montażu, przeprowadzania wywiadów, two-
rzenia reportaży, a także mieli możliwość 
przekonania się jak wygląda „od kuchni” 
praca reportera, producenta czy wydawcy.  

VII EDYCJA KONKURSU ARCHIWUM WSPOMNIEŃ JANA PAWŁA II

Konkurs Archiwum Wspomnień Jana Pawła II to wspólna inicjatywa Instytutu Papieża Jana Pawła II 
oraz Fundacji Wspomagania Wsi. Uczestnicy konkursu nagrywają filmy z osobami, które miały 
okazję zetknąć się z Ojcem Świętym osobiście bądź też uczestniczyły w jego pielgrzymkach 
do Polski. 
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               XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PAPIESKI

28 października br. w Instytucie Papie-
ża Jana Pawła II miała miejsce gala XII edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego 
w kategoriach szkół podstawowych, gimna-
zjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Galę 
wręczenia nagród laureatom poprowadziła 
Katarzyna Bodych z Radia Niepokalanów. 

Uroczystość uświetnił koncert „La Palloti-
na”, chrześcijańskiego zespołu prowadzone-
go przez pallotyna ks. Andrzeja Daniewicza, 
z towarzyszącą mu wokalistą Małgorzatą Orze-
chowską - laureatką wielu konkursów m.in. 
„Droga do Gwiazd” czy „Mikrofon dla każdego”.

W czasie gali można było obejrzeć wysta-
wa edukacyjną „Papieskie pielgrzymki do 
Polski” oraz wystawę  archiwalnych pocztó-
wek ze zbiorów Mariana Sołobodowskiego 
„Gaude Mater Polonia„. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim, który 
mimo dużych odległości przybyli na galę 
rozdania nagród. Gorące podziękowania 
kierujemy również do wszystkich uczestni-
ków XII Ogólnopolskiego Konkursu Papie-
skiego. Jeszcze raz gratulujemy laureatom 
i już dziś zachęcamy do uczestniczenia w ko-
lejnej edycji konkursu.

Dział oświatowy
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WARSZTATY „DROGA DO ŚWIĘTOŚCI”

W ramach papieskiego października, 
w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową w Instytucie Papieża Jana Pawła II 
gościliśmy uczniów Szkoły Przymierza Ro-
dzin im. Jana Pawła II w Warszawie. Z tej oka-
zji przygotowaliśmy dla dzieci warsztaty o te-
matyce papieskiej, które zostały połączone 
ze zwiedzaniem Świątyni Opatrzności Bożej. 
Uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy. 
Każda z grup uczestniczyła w warsztatach, 
dyskutowała o wartościach bliskich młode-
mu Karolowi Wojtyle, układała też puzzle 
związane z tematem. 

Kolejną częścią warsztatów było poznanie 
świętych i błogosławionych, których relikwie 
znajdują się w Świątyni i którzy swoim przy-
kładem zachęcają młodych do życia zgodnie 
z zasadami moralnymi. 

Podczas trzeciej części spotkania ucznio-
wie zapoznali się z Litanią do Świętego Jana 
Pawła II. 

Ostatnią częścią programu było zwiedza-
nie Świątyni Opatrzności Bożej. W dzisiej-
szych czasach potrzebne są autorytety, a Jan 
Paweł II był i jest nim niewątpliwie.
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   PARAFIALNY WYJAZD ZIMOWY

W ramach formacji dzieci i mło-
dzieży w dniach od 11 do18 lutego 
2017 roku odbył się parafialny wyjazd 
zimowy. W wypoczynku tym brało 
udział 53 dzieci. Podczas tego wyjazdu 
uczestnicy poznawali jedną z wartości 
zawartą na Programie wychowaw-
czym opartym  na wartościach św. 
Jana Pawła II. Podczas pobytu w Czar-
nej Górze codziennie dbano o rozwój 
duchowy, uczestnicząc we Mszy św. 
oraz czytając Pismo Święte modląc się.

W ramach aktywnego wypoczynku 
młodzież zjeżdżała na nartach i snow-
boardzie. Korzystając z miejsca uczest-
nicy wyjazdu poznali życie ojców Pija-
rów oraz miejscowych górali. 
W trakcie wypoczynku uczestnicy zwiedzali 
Zakopane oraz kościół na Krzeptówkach, wy-
budowany jako dziękczynienie za ocalenie 
życia Jana Pawła II. 

Dział naukowo-baDawczy
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   PARAFIALNY WYJAZD ZIMOWY
KONFERENCJA NAUKOWA

„SENIOR I RODZINA: AKSJOLOGIA, POMOC, WSPARCIE”

25 lutego 2017 roku na Uniwersytecie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
odbyła się międzynarodowa konferencja na-
ukowa pt. „Senior i rodzina: aksjologia, po-
moc, wsparcie”. Instytut był jej współorgani-
zatorem.

Konferencja dotyczyła niezwykle ważne-
go dziś zagadnienia – miejsca seniorów we 
współczesnym społeczeństwie. Liczni prele-
genci, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, starali 
się odpowiedzieć na pytanie jaka jest rola se-
niora, a także z jakimi problemami się boryka.

Konferencja została podzielona na dwie 
główne sesje – plenarną (wspólną dla wszyst-
kich) oraz panelową. Ta ostatnia składała się 
z 3 odrębnych dyskusji naukowych: 

1. Aktywność seniorów w rodzinie.
2. Aksjologiczny wymiar seniorów.
3. Obszary wsparcia i pomocy seniorom.
Organizatorem konferencji, oprócz In-

stytutu Papieża Jana Pawła II, był Wydział 
Studiów nad Rodziną UKSW, Koło Naukowe 
Myśli Społecznej Instytutu Socjologii WNHiS 
UKSW oraz Wydział Teologiczny Uniwersyte-
tu w Trnavie (Słowacja).
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18 maja 2017 roku w siedzibie Instytutu 
Papieża Jana Pawła II odbyło się spotkanie 
przyszłych misjonarzy przygotowujących się 
w Centrum Formacji Misyjnej do wyjazdu na 
misje. Tematem spotkania było nauczanie św. 
Jana Pawła II w Encyklice „Redemptoris Mis-
sio”. Krótką konferencję o roli misjonarza wy-
głosił o. dr hab. Tomasz Szyszka.

Po tym wprowadzeniu uczestnicy konfe-
rencji udali się do Panteonu Wielkich Polaków 
w Świątyni Opatrzności Bożej na Mszę św., 
której przewodniczył ks. bp Michał Janocha. 

Dzięki uprzejmości Kustosza powstającego 
Sanktuarium Opatrzności Bożej – ks. Tadeusza 
Aleksandrowicza młodzi misjonarze zwiedzili 
kompleks świątynny oraz powstające Mu-

zeum Jana Pawła II i Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. 
Największe wrażenie zrobił 
na uczestnikach konferencji 
widok na Warszawę z tarasu 
na kopule Świątyni Opatrz-
ności Bożej.

Młodym Misjonarzom ży-
czymy owocnej i radosnej 
pracy w krajach tak odle-
głych geograficznie i kultu-
rowo od Polski!

   DZIEŃ SKUPIENIA MISJONARZY
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   DZIEŃ SKUPIENIA MISJONARZY

OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA NAUKOWA 
„SŁOWO BOŻE W KONTEKŚCIE: 

JĘZYK – KULTURA – WYCHOWANIE W XXI WIEKU”

20 maja 2017 roku w Centrum 
Kultury w Łomży odbyła się Ogól-
nopolska   Konferencja Naukowa 
dla Katechetów pod tytułem „Sło-
wo Boże w kontekście: język – kul-
tura – wychowanie w XXI wieku”. 
Organizatorami tego wydarzenia 
był Wydział Nauczania i Wychowa-
nia Katolickiego Łomżyńskiej Kurii 
Diecezjalnej, Wydział Studiów nad 
Rodziną Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
Wydział Filologiczny Uniwersyte-
tu w Białymstoku oraz Instytut Papieża Jana 
Pawła II.  Patronat honorowy nad wydarze-
niem objął Ksiądz bp dr Janusz Stepnowski. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.:

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski 
-Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda - Uni-
wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, dr Małgorzata K. Frąckiewicz 
- Uniwersytet w Białymstoku, dr Dariusz Tu-
łowiecki - Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. 
Adam Skreczko - Uniwersytet Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Warszawie, ks. dr Zbigniew 
Pyskło - Przewodniczący Wydziału Nauczania 
i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii 
Diecezjalnej, ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław 
Struzik - Instytut Papieża Jana Pawła II. 

Uczestnikom konferencji zostały rozdane 
pozycje książkowe wydane staraniem Insty-
tutu Papieża Jana Pawła II.
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     MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„PRACA SOCJALNA WOBEC SYTUACJI KRYZYSOWYCH. 

ASPEKTY INTERDYSCYPLINARNE”

7 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie  Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się Mię-
dzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca 
socjalna wobec sytuacji kryzysowych. Aspekty 
interdyscyplinarne”.

Celem konferencji była dyskusja na temat 
działań pracownika socjalnego wobec sytuacji 
kryzysowych. Obejmowała ona zagadnienia 
dotyczące sytuacji społecznej i materialnej ro-
dzin, jej potrzeb, potencjału, a także trudnych 
sytuacji życiowych. 

Konferencja została podzielona na cztery 
główne obszary tematyczne:

I. Praca socjalna wobec rodziny w kryzysie 
(niepełnosprawność, rozwód, przemoc, strata) 

II. Kryzys choroby w rodzinie - Choroba Al-
zheimera i zaburzenia demencyjne 

III. Instytucjonalna pomoc osobom, rodzi-
nom i społecznościom w kryzysie

IV. Rodzina wobec współczesnych zagrożeń 
Organizatorami konferencji byli: Uniwersy-

tet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w   War-
szawie, Wydział Nauk Historycznych i Spo-

łecznych, Instytut Socjologii, Katedra Teorii 
i Metod Pracy Socjalnej, Wydział Studiów nad 
Rodziną USKW oraz Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicz-
nych, Katedra Pracy Socjalnej.

Dział naukowo-baDawczy
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WIECZORY MARYJNE
„MOJA MAMA JEST KRÓLOWĄ” 

„Moja mama jest królową” to inicjatywa Zakonu Paulinów w jubileuszowym roku 300-lecia koronacji Cudownego 
Obrazu Matki Bożej. Na wydarzenie składał się cykl spotkań w ramach Jasnogórskich Wieczorów Maryjnych. To Msze 
św., katechezy i świadectwa oparte o tajemnice życia Najświętszej Maryi Panny.

„Wieczory Maryjne odbywały się 8 dnia każdego 
miesiąca, bo to właśnie 8 września 1717 roku odbyła 
się koronacja jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej.

Na program wieczorów maryjnych składała się 
Msza św. celebrowana o 18.30 w Kaplicy Matki Bożej, 
spotkanie o 19.30 z udziałem zaproszonych gości: 
Kapłani głosili specjalne katechezy w odniesieniu do 
tajemnic różańcowych, po czym Agnieszka Porze-
zińska, scenarzystka filmowa i dziennikarka, prowa-
dziła rozmowę z zaproszonym gościem. Całość koń-
czyła się Apelem Jasnogórskim przed Wizerunkiem 
Jasnogórskiej Maryi, o godz. 21:00.
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 KONFERENCJA NAUKOWA
„WYCHOWANIE W XXI WIEKU. ASPEKTY INTERDYSCYPLINARNE”

25 listopada 2017 roku w Centrum Kultu-
ry w Łomży odbyła się Konferencja Naukowa 
„Wychowanie w XXI wieku. Aspekty interdy-
scyplinarne” dla Katechetów. 

Organizatorami tego wydarzenia byli Wy-
dział Nauczania i Wychowania Katolickiego 
Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Wydział Stu-
diów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział 
Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku 
oraz Instytut Papieża Jana Pawła II. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął Ksiądz bp 
Janusz Stepnowski -  Biskup Łomżyński.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in.:
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski - 

Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda -  Uni-
wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, dr Małgorzata K. Frąckiewicz 
- Uniwersytet w Białymstoku, ks. dr Antoni 
Skowroński -  Wyższe Seminarium Duchowne 
Diecezji Ełckiej, ks. dr Zbigniew Pyskło -  Prze-
wodniczący Wydziału Nauczania i Wychowa-
nia Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjal-
nej, nadkom. mgr Karolina Micek-Cybulska 
-  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, st. asp. 
mgr Elżbieta Szewczak - Wyższa Szkoła Policji 
w Szczytnie, ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław 
Struzik -  Instytut Papieża Jana Pawła II.

Dział naukowo-baDawczy
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MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA NAUKOWA
„WSPARCIE ROZWOJU I WYCHOWANIA DZIECKA W RODZINIE. 

ASPEKTY INTERDYSCYPLINARNE”

29 listopada 2017 roku na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie odbyła się Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Wsparcie rozwoju i wychowania 
dziecka w rodzinie. Aspekty interdyscypli-
narne”. Przedmiotem tego wydarzenia były 
zagadnienia związane z rolą wychowania 
w procesie rozwoju dziecka.

Patronat honorowy nad konferencją objął 
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński - Rek-
tor UKSW. Organizatorami konferencji byli: 
Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Insty-
tut Papieża Jana Pawła II.

Wydział Studiów nad Rodziną
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 w Warszawie

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
  WSPARCIE ROZWOJU I WYCHOWANIA DZIECKA W RODZINIE. 

ASPEKTY INTERDYSCYPLINARNE
Honorowy Patronat

Jego Magnificencja Rektor UKSW Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Warszawa, 29 listopada 2017 r.

MIEJSCE KONFERENCJI: UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, Aula Schumana

PROGRAM KONFERENCJI
9.30-10.00 Rejestracja uczestników
 
10.00 OTWARCIE KONFERENCJI 
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

10.10 SESJA PLENARNA - cz. I
przewodniczą: Ks. dr hab. Andrzej J. Najda, prof. UKSW; dr Agnieszka Muzyk

10.10    prof. dr hab. Manfred Cassens (FOM Hochschule für Ökonomie & Management gemeinnützige GmbH, Essen – München, Niemcy)
 Gesundheitsregionen in Bayern – ein Konzept für Europa? (Regiony zdrowotne w Bawarii – pomysł dla Europy?)
10.30    dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW (Prorektor UKSW)
 Wychowanie dziecka w nowej podstawie programowej
10.50    doc. Franz Koeppl (Gesellschaft für Netzwerkarbeit München)
 Kinder – und Jugendarbeit in der Lokalgemeinde (Praca z dziećmi i młodzieżą we wspólnocie lokalnej)
11.10    ks. prof. dr hab. Adam Skreczko (UKSW)
 Pedagogizacja rodziców formą wsparcia wychowania rodzinnego
11.25    kom. mgr Konrad S. Kordalewski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 Cyberprzemoc, stalking, cyberbullying jako realne zagrożenie małoletnich użytkowników sieci
11.40    ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW
 Dziecięctwo Boże jako etos wychowania w nauczaniu księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II
11.55    ks. dr hab. Andrzej J. Najda, prof. UKSW
 Wychowanie dziecka w starożytnym Izraelu
12.10 - 12.30 Dyskusja 
12.30 - 13.00 Przerwa kawowa

13.00 SESJA PLENARNA - cz. II 
przewodniczą: ks. prof. dr hab. Adam Skreczko; dr Agnieszka Regulska 

13.00    dr Agnieszka Muzyk (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
 Wspieranie rozwoju i wychowania dzieci z perspektywy zadań samorządu terytorialnego 
13.20    dr Mara Strazzacappa, dr Renata Spalek (Università Cattolica del Sacro Cuore, Rzym)
 Rola dziadków w wychowaniu dzieci
13.40    dr Justyna Kurtyka-Chałas, mgr Ilona Skoczeń, mgr Ewa Skimina (UKSW)
 Równoważenie życia zawodowego i rodzinnego a wychowanie dziecka
14.00    dipl. sozpad. mgr Teresa Loichen, der Trauer Raum und Gestalt geben (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy)
 Aspekte der Trauer um das früh verstorbene Geschwisterkind (Dać miejsce i postać żałobie – aspekty żałoby po śmierci przedwcześnie zmarłego rodzeństwa)
14.15    mgr Piotr Czekalski (UKSW)
 Wpływ państwa w autonomię władzy rodzicielskiej na gruncie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
14.30    dr Agnieszka Regulska (UKSW)
 Pomocniczość państwa w wychowaniu dziecka – założenia i realizacja
14.45    dr Małgorzata Frąckiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 Językowy obraz dziecka w wybranych tekstach popularnej literatury współczesnej

15.00 DYSKUSJA, PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Instytut Papieża Jana Pawła II

zapraszają na

KONFERENCJA NAUKOWA „JAN PAWEŁ II W TAJLANDII”

Konferencja
Jan Paweł II w Tajlandii

10.00 Sesja I 
- Przywitanie gości 
ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW
- Tajlandia z perspektywy dyplomaty watykańskiego 
Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce
- Tajlandia z perspektywy europejskiego misjonarza 
o. Claudio Bertuccio OMI, misjonarz w Tajlandii (przez Skype’a)
- Buddyzm i jego pozycja we współczesnej Tajlandii 
dr hab. Joanna Grela, Wydział Filozoficzny UJ
11.45 Przerwa kawowa 
 
12.00 Sesja II 
- Obecność wizyty Jana Pawła II w Tajlandii w mediach społecznościowych 
dr Juliusz Iwanicki, Wydział Nauk Społecznych UAM
- Duchowość dialogu międzymonastycznego chrześcijańsko-buddyjskiego 
ks. dr hab. Piotr Piasecki, Wydział Teologiczny UAM
- Nauczanie Jana Pawła II podczas wizyty w Tajlandii 
ks. dr hab. Zdzisław Struzik prof. UKSW, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW
- Relacje tajlandzko-watykańskie 
ks. dr hab. Wojciech Kluj prof. UKSW, Wydział Teologiczny UKSW

13.30 Zakończenie konferencji

7 grudnia 2017 r. 
Miejsce: UKSW, kampus przy ul. Dewajtis 5, sala 401

pod honorowym patronatem  
Jego Magnificencji ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW

Instytut Papieża Jana Pawła II Katedra Misjologii  
Instytut Dialogu Kultury i Religii

Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 w Warszawie

7 grudnia 2017 roku na Uniwersytecie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
odbyła się Konferencja Naukowa „Jan Paweł II 
w Tajlandii”. W czasie konferencji swoje opra-
cowania oraz doświadczenia na temat pa-
pieskiej pielgrzymki do Tajladii prezentowali 
prelegenci: Abp Salvatore Pennacchio - Nun-
cjusz Stolicy Apostolskiej w Polsce, o. Claudio 
Bertuccio OMI - misjonarz w Tajlandii, dr hab. 
Joanna Grela z Wydziału Filozoficznego UJ, dr 
Juliusz Iwanicki z Wydziału Nauk Społecznych 
UAM, ks. dr hab. Piotr Piasecki z Wydziału Teo-
logiczny UAM,  ks. dr hab. Zdzisław Struzik, 
prof. UKSW z Wydziału Studiów nad Rodziną 
UKSW, ks. dr hab. Wojciech Kluj, prof. UKSW 
z Wydziału Teologicznego UKSW.

Patronat honorowy nad konferencją objął 
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński - Rektor 
UKSW.
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„jan paweł ii w ameryce śroDkowej”

Publikacja  „Jan Paweł II w Ameryce Środkowej” została wydana w serii wydawniczej Insty-
tutu Papieża Jana Pawła II pt. „Rozprawy i Monografie” (nr 18). Jest pokłosiem wyjazdu badaw-
czego do Ameryki Środkowej oraz konferencji o podróżach apostolskich Papieża Jana Pawła 
II do krajów Ameryki Środkowej. Na książkę składają się rozbudowane teksty referatów wy-
głoszonych na konferencji oraz inne artykuły. Do książki dołączony jest „Aneks”, który zawiera 
przemówienia papieskie z Ameryki Środkowej. Publikację ubogacają fotografie dokumentu-
jące obecność  św. Jana Pawła II w Ameryce Środkowej.

red. ks. Zdzisław Struzik, Tomasz Szyszka SVD

Ukazały się 

ISBN 978-83-65198-18-1
ISSN 2450-5218

Dział wyDawniczy
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Ukazały się 

Dział wyDawniczy

Tomasz Twardziłowski

U
kazały się 

„ocalić Stworzenie. 
teoria i zaStoSowanie ekologicznej hermeneutyki biblii”

Publikacja  „Ocalić stworzenie. Teoria i zastosowanie ekologicznej hermeneutyki Biblii” au-
torstwa”  dr. Tomasza Twardziłowskiego to poszerzone opracowanie rozprawy doktorskiej au-
tora. Hermeneutyka ekologiczna Biblii to jeden z najnowszych kierunków biblistyki XXI wieku, 
to kontekstualne podejście do tekstu Pisma Świętego uwzględniające perspektywę czytelnika 
oraz jego pytania i problemy. Stanowi motywowaną religijnie próbę odpowiedzi na postępu-
jący kryzys ekologiczny. Nie było dotąd polskich prac przedstawiających teorię tego  nowego 
kierunku badań, nie było także praktycznych zastosowań w odniesieniu do tekstów Biblii. 
Dr Tomasz Twardziłowski w swojej publikacji przedstawił pierwsze w Polsce, całościowe opra-
cowanie ekologicznej hermeneutyki biblijnej. 

ISBN 978-83-65198-16-7

OCALIĆ 
STWORZENIE
Teoria i zastosowanie 
ekologicznej hermeneutyki Biblii

Tomasz TwardziłowskiTomasz Twardziłowski (ur. 1987), doktor teologii biblijnej. 
W roku 2016 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obronił 
rozprawę doktorską zatytułowaną „Postulat ekologicznej 
hermeneutyki a interpretacja Nowego Testamentu”, za którą 
otrzymał wyróżnienie.
Członek międzynarodowych stowarzyszeń Society of Biblical 
Literature (Atlanta, USA) oraz European Association 
of Biblical Studies (Münster, Niemcy).

Pragnę wyrazić uznanie dla wyboru tematyki rozprawy. Hermeneutyka ekologiczna Biblii to jeden 
z najnowszych kierunków biblistyki XXI wieku. Nie było dotąd polskich prac przedstawiających 
teorię nowego kierunku badań, nie było sprawozdań z osiągniętych wyników, nie było 
praktycznych zastosowań w odniesieniu do tekstów Biblii. W tę niezagospodarowaną przestrzeń 
wszedł Tomasz Twardziłowski, przedstawiając pierwsze w Polsce, całościowe opracowanie 
ekologicznej hermeneutyki biblijnej. W ten sposób stał się pionierem i od razu ekspertem 
w zakresie tej nowej opcji biblistycznej.

ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki
Temat jest ambitny i interesujący, na pewno wart opracowania. Jest też nieco kontrowersyjny, 
gdyż hermeneutyka ekologiczna może budzić zastrzeżenia. Ale nawet jeśli ją odrzucać, 
zbadanie tego nurtu jest potrzebne. Autor sprostał zadaniu, jakie przed sobą postawił. Zbadał 
systematycznie obszerną literaturę przedmiotu, należycie uporządkował materiał i syntetycznie 
go zaprezentował. Wykazał się kompetencją i pracowitością.

prof. dr hab. Michał Wojciechowski

ISBN 978-83-65198-16-7
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Opowiadanie o stworzeniu z Księgi 
Rodzaju jawi się jako zaproszenie 
do budowania wspólnoty stworzeń 
zgodnie z planem Stwórcy. Realizacja  
tego zadania możliwa jest dzięki współ-
pracy z łaską Bożą. Dążenie to może 
urzeczywistnić się dopiero w Jezusie 
Chrystusie. 

Apostoł Paweł w Liście do Rzymian 
(Rz 8,18-23) wspomina o nadziei 
na odmianę obecnej sytuacji związa-
nej z cierpieniem, jaka jest udziałem 
całego stworzenia oraz o przekonaniu, 
że zbawienie stanie się jego udziałem.

O potrzebie pojednania wszystkiego 
w Chrystusie mówi hymn chrystolo-
giczny zawarty w Liście do Kolosan 
(Kol 1,15-20). Jest to klucz do urzeczy-
wistniania świata zgodnego z Bożymi 
zamiarami nie tylko w wymiarze escha-
tologicznym, lecz także już tu na Ziemi.

Hermeneutyka ekologiczna to podej-
ście kontekstualne do tekstu Pisma 
Świętego uwzględniające perspektywę 
czytelnika oraz jego pytania i problemy. 
Stanowi motywowaną religijnie próbę 
odpowiedzi na postępujący kryzys 
ekologiczny. 

Jest to propozycja odczytywania Słowa 
Bożego z uwzględnieniem perspektywy 
ekosystemu, a więc ze świadomością 
bycia członkiem wspólnoty stworzeń, 
a jednocześnie ze świadomością zada-
nia, jakie Bóg powierzył człowiekowi 
(Rdz 1,25-28).

Ekologiczna lektura Biblii, rozumiana 
jako przywracanie niedostrzeganych 
dotychczas walorów tekstu, w swo-
ich różnych ujęciach próbuje pokazać, 
że teksty biblijne oferują pozytywny 
skarbiec dla chrześcijańskiej moral-
ności i etyki przyjaznej środowisku 
naturalnemu. W ten sposób herme-
neutyka ekologiczna nie koncentruje 
się wyłącznie na historycznych, języ-
kowych, społecznych i utartych 
znaczeniach tekstów biblijnych, lecz 
odnosi ich interpretacje do współcze-
snych problemów i wyzwań.
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red. ks. Zdzisław Struzik

Ukazały się 

„jan paweł ii w chile”

„Jan Paweł II w Chile” to publikacja zbiorowa wydana w serii wydawniczej Instytutu Papieża 
Jana Pawła II pt. „Rozprawy i Monografie” (nr 16). Autorzy analizowali kilka wątków  związanych 
z 33. podróżą apostolską Jana Pawła II, m.in.: realia społeczno-polityczne w Chile; tematykę 
nauczania papieskiego; znaczenie tradycji we współczesnej kulturze i życiu religijnym Indian 
Mapuche; znaczenie spotkania Jana Pawła II z chilijskimi Mapuche, a także historyczne aspekty 
ewangelizacji południowego Chile (Araukania).
W „Aneksie” znajdują się przemowy Jana Pawła II oraz zdjęcia miejsc związanych z pielgrzymką.

ISBN 978-83-65198-11-2
ISSN 2450-5218

Rozprawy i Monografie

JAN PAWEŁ II
W CHILE

16

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 978-83-65198-11-2
ISSN 2450-5218
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Warszawa 2016

Janusz Kotański – historyk, poeta, publicysta, au-
tor wielu publikacji historycznych, w  tym biografii  
ks. Jerzego Popiełuszki, autor scenariuszy filmów doku-
mentalnych, w  tym współautor scenariusza sztuki dla 
teatru TVP z Pawłem Woldanem o ks. Jerzym Popie-
łuszce „Wierność”. Zajmuje się historią Kościoła w Polsce 
XX w. i historią Kresów Wschodnich. Stale współpracuje 
z „Christianitas” i „Miejscami Świętymi”. Uczestniczył 
w pracach zespołu scenariuszowego ekspozycji głównej 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

J a n u s z  K o ta ń s K i

Prymas Wyszyński  
w służbie Boga,  

człowieka i narodu

ISBN 978-83-65198-05-1

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

Janusz Kotański – historyk, poeta, publicysta, au-
tor wielu publikacji historycznych, w  tym biografii  
ks. Jerzego Popiełuszki, autor scenariuszy filmów doku-
mentalnych, w  tym współautor scenariusza sztuki dla 
teatru TVP z Pawłem Woldanem o ks. Jerzym Popie-
łuszce „Wierność”. Zajmuje się historią Kościoła w Polsce 
XX w. i historią Kresów Wschodnich. Stale współpracuje 
z „Christianitas” i „Miejscami Świętymi”. Uczestniczył 
w pracach zespołu scenariuszowego ekspozycji głównej 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

J a n u s z  K o ta ń s K i

Prymas Wyszyński  
w służbie Boga,  

człowieka i narodu

ISBN 978-83-65198-05-1

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

Dział wyDawniczy
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Ukazały się 

„jan paweł ii w chile”

Dział wyDawniczy

„wSparcie roDziny – założenia i praktyka w ujęciu interDyScyplinarnym”

Książka „Wsparcie rodziny – założenia i praktyka w ujęciu interdyscyplinarnym”, wydana 
w serii wydawniczej Instytutu Papieża Jana Pawła II pt. „Rozprawy i Monografie” (nr 17), skiero-
wana jest do ludzi nauki badających problematykę rodziny z różnych perspektyw, jak również 
zajmujących się profesjonalnie pomocą rodzinie. 

Publikacja ta powinna również stanowić inspirację dla wszystkich ludzi wrażliwych, którym 
nie jest obojętny los drugiego człowieka i wartość rodziny. Wspieranie rodziny przeżywającej 
trudności w prawidłowym pełnieniu swoich funkcji to system zaplanowanych działań, które 
mają pomóc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie pora-
dzić sobie same przy wykorzystaniu posiadanych przez siebie środków i zasobów.

red. ks. Zdzisław Struzik, Agnieszka Regulska, ks. Andrzej Jacek Najda

Ukazały się 

ISBN 978-83-65198-10-5
ISSN 2450-5218
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red. ks. Zdzisław Struzik, ks. Mirosław Brzeziński

Ukazały się 

„w Dialogu z młoDymi o roDzicielStwie i życiu”

Publikacja „W Dialogu z Młodymi o rodzicielstwie i życiu” jest pokłosiem dwóch konferen-
cji naukowych zorganizowanych przez Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie Instytutu 
Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kon-
ferencje pt. „Kierunek rodzicielstwo” oraz „Życie jest darem” były dialogiem prowadzonym 
przez dwa pokolenia. Dyskutowano o ważnych i aktualnych tematach: o ludzkim życiu, mał-
żeństwie, miłości, rodzicielstwie i rodzinie. „W dialogu z Młodymi o rodzicielstwie i życiu” jest 
kontynuowaniem dialogu z młodymi ludźmi o wartościach w życiu człowieka, jest także, jak 
pisał papież Franciszek, przestrzenią dialogu, gdzie „rozważamy o rodzinie, którą Słowo Boże 
powierza w ręce mężczyzny, kobiety i dzieci, aby tworzyli komunię osób, i która byłaby obra-
zem jedności między Ojcem, Synem i Duchem Świętym” (Franciszek, „Amoris laetitia”, 29).

 Publikacja skierowana jest do szerszego kręgu Czytelników. Ma podkreślać war-
tość rodziny, jej niezastąpioną rolę w procesie wychowania oraz obowiązek troski o nią. 

ISBN 978-83-65198-13-6

Dział wyDawniczy

W dialogu z młodymi
o rodzicielstwie i życiu

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 978-83-65198-13-6

Niniejsza publikacja jest pokłosiem dwóch konferencji naukowych zor-
ganizowanych przez Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie Instytutu 
Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolicki go Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II. W sympozjach uczestniczyli także profesorowie z wielu pol-
skich uczelni. Konferencje pt.: Kierunek rodzicielstwo oraz Życie jest darem 
były swoistym dialogiem prowadzonym przez dwa pokolenia. Dyskutowano 
o ważnych i aktualnych tematach: o ludzkim życiu, o rodzicielstwie i rodzinie.

Badania dowodzą, że rodzina i wszystko co jest z nią związane, m.in. ro-
dzicielstwo, są wciąż jedną z większych wartości młodego pokolenia.
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„w Dialogu z młoDymi o roDzicielStwie i życiu”

Dział wyDawniczy

„myśląc z wojtyłą... cz. ii”

Publikacja „Myśląc z Wojtyłą... cz. II” jest zapisem debat, jakie jesienią 2014 i wiosną 2015 
roku odbyły się w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Pomysłodawcom debat (i książki) za-
leżało, żeby pokazać Karola Wojtyłę – Jana Pawła II we wszystkich wymiarach jego obecności. 
Zebrani dyskutowali na następujące tematy: „Synod o rodzinie”, „Papież Franciszek”, „Cierpie-
nie i miłosierdzie” (z papieżem Wojtyłą i ks. Tischnerem), „O kobiecie”. 

Cykl debat „Myśląc z Wojtyłą...” współtworzyły wybitne osobowości, których wypowiedzi 
odznaczają się niepowtarzalnym stylem. Każde ze spotkań miało swoją odrębną dynamikę, 
co również może być odczuwalne podczas lektury. Układ książki odwzorowuje chronologicz-
ną kolejność debat. Wypowiedzi uczestników zostały wzbogacone o przypisy, dzięki którym 
Czytelnik będzie mógł łatwiej dotrzeć do tekstów nauczania Jana Pawła II czy też innych przy-
woływanych tu lektur. Wszyscy, którzy wezmą tę książkę do ręki, nie znajdą tam konkretnych 
odpowiedzi na pytania nurtujące ludzi na początku XXI wieku. Jednak zapis ten ma zdecydo-
wanie inną wartość – świadczy o chęci poszukiwania takich odpowiedzi.

red. ks. Aleksander Seniuk

Ukazały się 

ISBN 978-83-65198-25-9
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Książka „Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki św. Jana Pawła II „Evange-
lium Vitae” jest owocem współpracy dwóch instytutów papieskich: Instytutu Jana Pawła II KUL 
oraz Instytutu Papieża Jana Pawła II. Publikacja została wydana w serii wydawniczej Instytutu 
Papieża Jana Pawła II pt. „Rozprawy i Monografie” (nr 19). 

Zebrane w książce teksty są wyrazem odczytania encykliki św. Jana Pawła II „Evangelium 
Vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego w dzisiejszym kontekście kulturowym. 
Głównym zadaniem prezentowanej książki jest pokazanie przesłania „Evangelium Vitae jako 
racjonalnego narzędzia mierzenia się z problemami współczesności. Mimo upływu 20 lat od 
ogłoszenia encykliki papieskie idee i postulaty nie straciły na aktualności, ale stały się jeszcze 
istotniejsze.

Książka „The value of life. The Present Time Through the Prism of St John Paul II’s Encyklikal  
“Evangelium Vitae” stanowi tłumaczenie artykułów zebranych w książce wydanej w języku 
polskim. Publikacja została wydana w serii wydawniczej pt. „Rozprawy i Monografie”( nr 20).

„wartość życia. wSpółczeSność przez pryzmat encykliki

św. jana pawła ii evangelium vitae”

red. ks. Zdzisław Struzik, Agnieszka Lekka-Kowalik, Krzysztof Wiak

Dział wyDawniczy

 ISBN 978-83-65198-21-1
 ISSN 2450-5218

ISBN 978-83-65198-20-4
ISSN 2450-5218

Ukazały się 
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„wartość życia. wSpółczeSność przez pryzmat encykliki

św. jana pawła ii evangelium vitae”

Dział wyDawniczy

zeSzyt o bożej opatrzności nr 2
„jan paweł ii w chile - przeSłanie i nauczanie”

Zeszyt „Jan Paweł II w Chile” wydany w serii 
Instytutu Papieża Jana Pawła II pt. „Zeszyt o Bo-
żej Opatrzności” stanowi analizę przemówień 
Wielkiego Polaka i Pielgrzyma św. Jana Pawła 
II wygłoszonych w czasie jego pielgrzymki do 
Chile. Była ona z wielu względów bardzo trud-
na, niemniej okazała się, za łaską Bożą, wiel-
kim darem dla Narodu chilijskiego. Teksty ho-
milii papieskich, mimo iż były wypowiedziane 
wiele lat temu, nic nie tracą na aktualności 
i mogą stać się dobrą inspiracją duchową dla 
współczesnych pielgrzymów odwiedzających 
Sanktuarium Świętej Opatrzności Bożej.

Pozycja  „Wprowadzenie do Programu Wy-
chowawczego opartego na wartościach we-
dług nauczania Jana Pawła II” oparta jest na 
podstawowych wartościach obecnych w na-
uczaniu papieża Jana Pawła II.

Celem Programu wychowawczego jest 
wszechstronny rozwój ucznia oparty na 
omówieniu najważniejszych wartości, jakie 
wyłaniają się w relacji, m.in.: „ja” - społeczecz-
ność” (klasa I), „ja - ty” (klasa II), „ja” - wobec 
samego siebie” (klasa III). Omówione warto-
ści wynikają z prawdy o człowieku oraz wyra-
żają i chronią godność osoby. Uczą: miłości, 
pokoju, wolności, sprawiedliwości, solidar-
ności a przede wszystkim poszanowania 
wszelkiego życia.

„wprowaDzenie Do programu wychowawczego 
opartego na wartościach weDług nauczania jana pawła ii”

ISBN 978-83-65198-15-0

ISBN 978-83-65198-14-3
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Ukazały się 

Zeszyt „Święty Jan Paweł II o powołaniu” 
wydany w serii Instytutu Papieża Jana Pawła 
II pt. „Zeszyt o Bożej Opatrzności”  przybliża te-
mat powołania do kapłaństwa w oparciu o li-
sty św. Jana Pawła II do kapłanów.

Kapłaństwo rodzi się w sercu młodego czło-
wieka pod wpływem łaski Bożej, ale realizauje 
najpierw w rodzinie. Dlatego Zeszyt ten skie-
rowany jest nie tylko do kapłanów lecz także 
do wszystkich, którzy tworzą Kościół.

zeSzyt o bożej opatrzności nr 3 
„święty jan paweł ii o powołaniu”

zeSzyt o bożej opatrzności nr 4
„tematyka nauczania jana pawła ii poDczaS pielgrzymek 
Do ameryki śroDkowej”

Zeszyt „Tematyka nauczania Jana Pawła II 
podczas pielgrzymek do Ameryki Środkowej” 
wydany w serii wydawniczej Instytutu Papie-
ża Jana Pawła II pt. „Zeszyty o Bożej Opatrzno-
ści” jest kolejnym dowodem na piękne dzia-
łanie Bożej Opatrzności w prowadzeniu Ludu 
Bożego przez pasterzy Kościoła. Święty Jan 
Paweł jest bardzo czczony w powstającym 
Sanktuarium Opatrzności Bożej – Wotum Na-
rodu. 

Nauczanie św. Jana Pawła II, przedstawio-
ne w Zeszycie, nie jest jedynie zawężone do 
jednego kontynentu, ale jest także aktualne 
w naszej Ojczyźnie.

Dział wyDawniczy

ISBN 978-83-65198-17-4

ISBN 978-83-65198-22-8
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Ukazały się 

Dział wyDawniczy

U
kazały się 

zeSzyt o bożej opatrzności nr 5
„wartość i goDność roDziny w nauczaniu jana pawła ii”

zeSzyt o bożej opatrzności nr 6
„Dziecięctwo boże w nauczaniu karDynała Stefana wySzyńSkiego 
i jana pawła ii”

Zeszyt „Wartość i godność rodziny 
w nauczaniu Jana Pawła II” wydany w serii 
Instytutu Papieża Jana Pawła II pt. „Zeszyt 
o Bożej Opatrzności” poświęcony jest starsze-
mu pokoleniu naszych rodzin. 

Przedstawione nauczanie Kościoła a szcze-
gólnie nauka św. Jana Pawła II daje nam do-
brą lekcję, że gasnące życie fizyczne nieko-
niecznie jest związane z gasnącym życiem 
duchowym i może być potrzebne następnym 
pokoleniom. Temat rodziny jest zawsze waż-
ny i dlatego jest nieustannie podejmowany 
w Kościele. Mówimy także często, iż rodzi-
na jest „Kościołem domowym” podkreślając 
wielki związek między Kościołem a rodziną. 
Wielkim darem wśród członków rodziny są nie 
tylko mama, tata i dzieci lecz także osoby star-
sze, seniorzy rodziny.

Zeszyt „Dziecięctwo Boże w nauczaniu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II” 
wydany w serii Instytutu Papieża Jana Pawła II 
pt. „Zeszyt o Bożej Opatrzności”. Pojęcie dzie-
cięctwa Bożego jest terminem teologicznym. 
W Piśmie Świętym jest traktowane, jako pod-
stawa dialogu człowieka z Bogiem. Bóg trak-
tuje człowieka – każdego człowieka – nieza-
leżnie od jego wieku, wiedzy, wykształcenia, 
zdolności czy praktykowanych wartości, jako 
swoje jedyne, kochane dziecko. Dziecięctwo 
Boże, dziecięce lata, czas wzrastania jako 
dzieci, kim jest dziecko w społeczeństwie, te 
i inne pytania stawiamy sobie przyglądając 
się nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego 
i św. Jana Pawła II. 

ISBN 978-83-65198-24-2

ISBN 978-83-65198-28-0
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Anna Minkowska we wrześniu 1946 r. wyjechała do Słupska, gdzie współpracowała 
z ks. Janem Zieją na Uniwersytecie Ludowym, początkowo w Słupsku, później w Wytownie 
i Orzechowie Morskim. Po wyjeździe ks. Jana Ziei ze Słupska zaczęła w zeszytach spisywać 
wspomnienia o ich wspólnej pracy, także o kolejnych spotkaniach. Później zapiski zostały 
przepisane na maszynie. Jedna kopia w 1965 roku trafiła do Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, inne kopie otrzymały dzieci w USA i rodzina w Krakowie. Fragmenty dostał również ks. 
Jan Zieja.

Przygotowując tekst do druku opuszczono rozważania autorki dotyczące jej  życia ducho-
wego, refleksje na temat twórczości pisarskiej. W tekście poprawiono oczywiste błędy w da-
tach, nazwach miejscowości, imionach i nazwiskach wspomnianych osób. Poprawiono rów-
nież błędy składniowe i słowa niewątpliwie źle odczytane przez osobę przepisującą.  

red. ks. Aleksander Seniuk, Maria Prussak

 ISBN 978-83-65198-29-7

„pamiętnik”

Anna Minkowska

PAMIĘTNIK
PA

M
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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
www.jpjp2.pl, instytut@ipjp2.pl

Dlaczego zaczynam pisać? Jestem na schyłku 
życia – a jednak są rzeczy i sprawy, których 
byłam świadkiem, są takie, które były moim 
udziałem, w stosunku do nich czuję jakiś obo-
wiązek, jakieś pragnienie, aby pozostały. (…)

Natchnieniem do pisania był oczywiście 
główny bohater tej opowieści, ks. Jan Zieja, 
człowiek – poeta życia. Wszystko bowiem, 
co bierze w swoje ręce, nabiera innej barwy, 
innego sensu, niż to zwyczajnie się wydaje.  
W ręku ks. Jana jak za dotknięciem czarów ży-
cie odkrywa swą poezję; ona w nim jest, tylko 
potrzeba artysty, aby ją wydobyć – jak dźwięk 
z instrumentu, rytm i obraz ze słowa. Czy jest 
to dotknięcie poety, czy może coś innego, coś 
w czym zbiega się tęsknota serca ludzkiego za 
poezją i świętością? Tego nie wiem i boję się 
to analizować. Faktem jest, że byłam włączo-
na w ten nurt błękitny jak w prąd krystalicznej 
wody, że żyłam przez ten czas piękniej, mocniej 
i prawdziwiej mimo naszych wspólnych klęsk  
i trudów. Rezultatu tej pracy można szukać tyl-
ko w duszach ludzkich i w owocach ogółowi 
nieznanych. 

Ze Wspomnień

Zapowiedź wydawnicza

Dział wyDawniczy
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Dział wyDawniczy

„moje imię człowiek. kSiąDz jan zieja”

Publikacja „Moje imię Człowiek. Ksiądz Jan Zieja” jest zbiorem wydarzeń, związanych z ob-
chodami Jubileuszu 25-lecia śmierci ks. Jana Ziei w 2016 roku oraz 120. rocznicy Jego urodzin, 
która przypadła w 2017 roku. Zawiera wiele wątków biograficznych wskazujących na niezwy-
kłość tego kapłana, jak i świadectw osób, których spotkania z ks. Zieją na zawsze odmieniły. 
Zebrane w tej książce opowieści ukazują zdumiewający talent księdza Jana docierania do lu-
dzi i środowisk bardzo różnych, często uprzedzonych do Kościoła lub źle postrzeganych przez 
ludzi Kościoła. Czytelnik znajdzie w niej również kronikę wydarzeń towarzyszących Jubiluszo-
wi, a także bogaty materiał ikonograficzny.

red. ks. Aleksander Seniuk

Zapowiedź wydawnicza

ISBN 978-83-65198-30-3
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„ekonomia a chrześcijańStwo”

Publikacja ukaże się w serii wydawniczej Instytutu pt. „Rozprawy i Monografie” (nr 21).
Teksty zebrane w niniejszym tomie – koncentrują się wokół pytań: Czy w tym świecie szyb-

ko zmieniających się „rzeczy nowych” warto wsłuchiwać się w głos Papieża na temat pracy, zy-
sku, przedsiębiorczości, dobrobytu, płacy, praw robotników? Czy istnieje jakiś związek między 
chrześcijaństwem a ekonomią, czy też nie ma znaczenia, czy uprawia się ją jako chrześcijanin, 
buddysta czy ateista, bowiem działalność ekonomiczna sama w sobie jest „neutralna”?, itd. 
– są odpowiedzią na zachętę Papieża, by „patrzeć dookoła”. Autorzy tekstów są zarówno teo-
retykami, jak i praktykami; przedstawicielami filozofii, znawcami katolickiej nauki społecznej, 
ale też socjologii i prawa. Teksty są publikowane w języku polskim, angielskim i niemieckim, 
natomiast są też zaopatrzone w obszerne streszczenia – tak by główne tezy artykułów były 
dostępne wielu myślicielom zainteresowanym poruszaną tematyką.

 ISBN 978-83-65198-32-7

red. ks. Zdzisław Struzik, Agnieszka Lekka-Kowalik
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Dział wyDawniczy
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Dział wyDawniczy

„DuSza i ciało. Szkice o luDzkiej cieleSności, wychowaniu i życiu”

„Dusza i ciało. Szkice o ludzkiej cielesności, wychowaniu i życiu” to książka, której charak-
ter wyznacza już sam tytuł. To pokłosie nauczania Jana Pawła II na temat ludzkiej cielesności, 
jest refleksją kilku autorów nad stworzoną przez papieża teologią ciała, która rozciąga się 
na różne dziedziny życia ludzkiego. Stanowi ona również świadectwo, że koncepcja teolo-
gii ciała nie skończyła się, nie zamarła wraz z odejściem świętego papieża do domu Ojca. 
Pozostaje żywa i rodzi nowe owoce.

Książka jest również zaproszeniem do studiowania nauczania Jana Pawła II, do lektury 
jego dzieł i dokumentów oraz do osobistej, pogłębionej refleksji na temat ludzkiego życia, 
nie tylko jego kruchości i przemijalności, ale nade wszystko jego piękna, wartości i godności. 
To życie przebiega na dwóch płaszczyznach: duchowej i cielesnej, które tworzą nierozerwal-
ną jedność.

 ISBN 978-83-65198-31-0

Zapowiedź wydawnicza

red. ks. Zdzisław Struzik, Agnieszka Regulska, ks. Andrzej Jacek Najda
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W dniach 30 marca - 2 kwietnia 2017 
roku w Arkadach Kubickiego Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie odbyły się XXIII 
Targi Wydawców Katolickich.  Swoją bo-
gatą ofertę wydawniczą zaprezentowało 
ponad 160 wystawców. Dla licznie przyby-
łych czytelników dorosłych przygotowano 
spotkania z autorami, wystawy tematyczne, 
filmy, a dla najmłodszych gry, zabawy oraz 
czytanie bajek i opowieści. Targom towa-
rzyszyły seminaria oraz panele dyskusyjne. 
Podczas odbywających się targów bibliote-
ka uczestniczyła w przygotowaniu, promo-
cji i sprzedaży publikacji wydawanych przez 
Instytut Papieża Jana Pawła II.

TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH

biblioteka
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biblioteka

AKCJA „ZACZYTNI”

21 maja 2017 roku Biblioteka Instytutu 
Papieża Jana Pawła II zakończyła akcję zbiór-
ki książek dla pacjentów szpitali i placówek 
opiekuńczych. Wielka Zbiórka Książek pro-
wadzona była po raz kolejny przez Fundację 
Zaczytani w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, 
Poznaniu i Wrocławiu. Nasza biblioteka w cią-
gu miesiąca zebrała blisko 1000 woluminów 
literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Ofiarodawcami były osoby prywatne, często 
anonimowe, które pod drzwiami biblioteki 
(po godzinach jej pracy oraz w weekendy) 
zostawiały wielkie paczki i torby wyładowane 
pięknymi kolorowymi bajkami dla maluchów 
oraz książkami dla starszych odbiorców.
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MATERIAŁY Z PODRÓŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH

Do Archiwum Instytutu włączono 37431 
zdjęć w formie cyfrowej wykonanych w pań-
stwach Ameryki Południowej i Środkowej, 
które Jan Paweł II odwiedził podczas swego 
pontyfikatu, w tym 5886 zdjęć z podróży na-
ukowo-badawczej do Kolumbii. Pielgrzymka 
papieża do tego ostatniego kraju trwała od 1 
do 7 lipca 1986 r. Wspomniane wyżej fotogra-
fie przedstawiają między innymi archiwalia, 
pozycje książkowe, miejsca, które odwiedził 
Jan Paweł II oraz różnego rodzaju obiekty 
artystyczno-historyczne, takie jak: pomniki, 
popiersia, tablice pamiątkowe, trony i krzyże 
papieskie oraz medale i monety okoliczno-
ściowe. W sumie Dział zasiliło 39578 zdjęć, 
wykonanych w Ameryce Południowej i Środ-
kowej oraz 2147 fotografii i materiałów video 
z Ziemi Świętej i Malty.

Dział Dokumentacji archiwalnej i fotograficzno-filmowej
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MONETY I MEDALE

Włączono do zasobów 15 numizmatów. 
Do najciekawszych z nich należą:

• moneta, wybita w 70. rocznicę święceń 
kapłańskich Karola Wojtyły (srebro próby 
999, waga: 31,1 g, średnica: 38,61 mm, nomi-
nał: 1000 Franków). Na jej awersie, techniką 
mikrodruku, utrwalono fragment homilii wy-
głoszonej podczas tego uroczystego obrzę-
du przez kardynała Adama Stefana Sapiehę 
(1867-1951);

• moneta, wybita w srebrze najwyższej 
próby (Ag 999), upamiętniająca pielgrzymkę 
papieża Franciszka do Polski, rozpoczętą 27 
lipca 2016 r. w Krakowie (waga: 17,50 g, śred-
nica: 38,61 mm, nominał: 1 dolar). Na rewer-
sie widnieje sylwetka Ojca Świętego z ręką 
uniesioną w geście błogosławieństwa;

• moneta „Pierwsza wizyta papieża w Pol-
sce” o nominale 2500 Franków, zdobiona ko-
lorem, drukiem cyfrowym i matowieniem. 
Na awersie umieszczono kontur granic pań-
stwa polskiego, herb Watykanu, zaś przede 
wszystkim wizerunek Jana Pawła II, witające-
go ojczystą ziemię na lotnisku, tuż po przy-
locie. Na rewersie dostrzec można wizerunki 
wielkich patronów Polski: Matki Bożej Czę-
stochowskiej, św. Jadwigi Andegaweńskiej – 
królowej oraz męczennika – św. Stanisława ze 
Szczepanowa;

• moneta „Fatima – 100. rocznica objawień” 
o nominale 500 Franków CFA (walutą tą po-
sługują się mieszkańcy między innymi Kame-
runu; srebro próby 999, średnica: 38,61, masa: 
10 g). Na awersie numizmatu umieszczono 
artystyczną wizję objawienia Maryi: przed 
Matką Bożą klęczy troje dzieci: św. Franciszek 
Marto, św. Hiacynta Marto oraz Łucja dos San-
tos. Jan Paweł II był wielkim czcicielem Matki 
Bożej Fatimskiej. Wierzył, że to ona ocaliła go 
do śmierci w zamachu, do którego doszło 13 
maja 1981 r. na Placu św. Piotra (w rocznicę 
pierwszych objawień).

Aktualnie Dział Dokumentacji Archiwalnej 
jest w trakcie zakupu kolekcji, składającej się 
z dziewięciu numizmatów, zatytułowanej „Jan 
Paweł II – Apostoł Miłości i Pokoju”. W 2017 r. za-
kupiono trzy numizmaty z wymienionej wyżej 
serii. Na pierwszym z nich uwieczniono poza 
podobizną Jana Pawła II, również wizerun-
ki trzech wielkich, krakowskich kardynałów: 
Adama Stefana Sapiehy (1867-1951), Stefana 
Wyszyńskiego (1901-1981) oraz Franciszka An-
toniego Macharskiego (1927-2016).
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W 2017 roku Archiwum zrealizowało 15 fil-
mów w formacie mp4 (oraz 12 nagrań w for-
macie mp3):

• film przedstawiający wystawę pocztówek 
ze zbiorów Mariana Sołobodowskiego  „Gaude 
Mater Polonia”;

• film-animację prezentującą wszystkie piel-
grzymki papieskie do Polski z lat 1979-2016;

• video-relację z „Ogólnopolskiego Zjazdu 
Szkół im. ks. Jana Twardowskiego”.

• filmy oraz nagraia na podstawie serii tablic 
informacyjno-dydaktycznych zatytułowanych: 
„Papieskie pielgrzymki do Polski”, powstałych 
we współpracy z Działem Oświatowym.

Płyty z nagraniami audio i video zostały 
przekazane między innymi członkom Parla-
mentarnego Zespołu ds. Dziedzictwa Święte-
go Jana Pawła II;  

• nagranie audio do wystawy zatytułowa-
nej „Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas, który 
patrzył dalej”. 

MONTAŻ FILMÓW I NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH

Dział Dokumentacji archiwalnej i fotograficzno-filmowej

DIGITALIZACJA
Dział Dokumentacji Archiwalnej Fotograficzno-Filmowej digitalizował najbardziej opi-

niotwórcze gazety i czasopisma, prenumerowane przez Instytut oraz materiały prasowe, 
związane Karolem Wojtyłą – Janem Pawłem II.
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W 2017 roku Archiwum nadało sygnatury 

kilkunastu filmom i nagraniom, związanym 
z osobą św. Jana Pawła II. Wśród tych ostat-
nich należy wymienić płytę pt. „Karol Wojty-
ła. Zaśpiewany”. Papież był nie tylko uzdol-
nionym mówcą, ale także pisarzem, eseistą 
i poetą. Wiersze, które tworzył w pewnym 
momencie zaczęły być przetwarzane na pio-
senki. Kilkanaście najpopularniejszych z nich 
zostało zawartych na wspomnianym wyżej 
albumie. Piosenki wykonują między innymi 
Kinga Preis, Grzegorz Markowski oraz Lucyna 
Malec. Dział wzbogacił ponadto swoje zbio-
ry o płytę, która była odpowiedzią na słowa 
zaproszenia Franciszka na 31. Światowe Dni 
Młodzieży. Utrwalono na niej między innymi 
nagranie słów papieża, zwołującego do Kra-
kowa młodych ludzi pod hasłem: „Błogosła-
wieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią”. Na płycie usłyszeć można również 
słowa skierowane do młodzieży, wypowie-
dziane przez Jana Pawła II, podczas konse-
kracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakow-
skich Łagiewnikach w 2002 r.

ZAKUP FILMÓW I NAGRAŃ
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