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 Szanowni Państwo,

Przedstawiamy  „Raport z działalności za rok 2018”. 
Efekt pracy naszego Zespołu w roku 2018 to prawie 100 zrealizowanych projektów, 

w których staraliśmy się propagować nauczanie Jana Pawła II w wymiarze edukacyjnym, 
kulturalnym i społecznym. 

W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości Instytut przygotował wiele projektów patriotyczno-edukacyjnych 
i wydawniczych tak, by zachęcić młodzież szkół do realizacji i udziału w obchodach 
rocznicowych, poszerzania i umacniania wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę 
do odzyskania niepodległości.

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.
III blok zawiera informacje o konferencjach naukowych i popularnonaukowych, 

które są realizowane przez Dział Naukowo-badawczy.
Blok IV prezentuje zrealizowane przez dział współpracy z zagranicą wyprawy 

badawcze.
BLOK V prezentuje publikacje, które ukazały się staraniem Działu Wydawniczego.
Blok VI przedstawia inicjatywy podejmowane przez Bibliotekę.
Blok VII szczegółowo naświetla prace Działu Dokumentacji Archiwalnej.
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.

kontakt z nami:SŁOWO WSTĘPNE
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I Mazowiecki Zjazd Szkół
im. Papieża Jana Pawła II 

Dział

Promocji

Raport

2018

12 kwietnia br. odbył się I Mazowiecki Zjazd Szkół noszących imię Świętego 
Jana Pawła II. Organizatorem tego spotkania był Instytut Papieża Jana Paw-
ła II, inicjatywa Zjazdu wyszła od Metropolity Warszawskiego – Kazimierza 
Kardynała Nycza i Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Stru-
zika. Celem Zjazdu, prócz upamiętnienia Wielkiego Polaka i modlitwy za Jego 
pośrednictwem, było nawiązanie współpracy między szkołami oraz wzajemne 

dzielenie się dotychczasowym 
doświadczeniem, a także pla-
nami propagowania postaci 
św. Jana Pawła II.  

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w Świątyni Opatrzności Bożej pod prze-
wodnictwem Kazimierza Kardynała Nycza. 
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Wzruszające widowisko słowno-muzyczne przedstawił kierowany przez Han-
nę Długopolską zespół reprezentujący Szkołę Podstawową nr 7 z Ciechanowa.

Po oficjalnym otwarciu Zjazdu dyrektor Instytutu ksiądz Zdzisław Struzik 
mówił o upamiętnieniu Świętego Jana Pawła II, współpracy i wymianie doświad-
czeń przez szkoły mające wspólnego 
Patrona. Następnie uczniowie z dużym 
zainteresowaniem wysłuchali wystą-
pienia redaktor Brygidy Grysiak, która 
przypomniała młodym słuchaczom, że 
św. Jan Paweł II nieustannie powtarzał, 
iż musimy ciągle się starać nie omijać 
żadnej przeszkody w naszym życiu.
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I Mazowiecki Zjazd Szkół 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Z inicjatywy Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego – Kazimierza Kardy-
nała Nycza oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika 
18 października 2018 r. zorganizowano I Mazowiecki Zjazd Szkół im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Organizatorem Zjazdu był Instytut Papieża Jana Pawła 
II w Warszawie.

Obchody rozpoczęła Msza święta, 
przed którą odbyło się uroczyste wejście 
do Świątyni Opatrzności Bożej 26 pocz-
tów sztandarowych. Następnie młodzież 
wraz z nauczycielami uczestniczyła 
w eucharystii, koncelebrowanej przez 
księży pod przewodnictwem ks. bisku-
pa Piotra Jareckiego. W homilii ks. biskup 
zwrócił szczególną uwagę na to, że szkoły, 
którym patronuje Stefan Wyszyński wyróżniają się solidną pracą, życzliwością 
oraz podejmowaniem właściwych decyzji, a Patron jest wzorem wierności życio-
wemu powołaniu nawet w trudnościach, oraz wytrwałości, gdy droga jest trudna 
i wymagająca.

Dział

Promocji

Raport

2018
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I Mazowiecki Zjazd Szkół 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Kolejnym punktem spotkania było zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bo-
żej i Panteonu Wielkich Polaków oraz udział w warsztatach prowadzonych 
w grupach. 

Po Mszy świętej uczestnicy Zjazdu przeszli do specjalnie przygotowanego na-
miotu, gdzie wysłuchali prelekcji dr Ewy Katarzyny Czaczkowskiej „Katolicki 
czy pogański? Kardynał Wyszyński o nacjonalizmie i patriotyzmie”.

Na zakończenie Zjazdu młodzież rozwią-
zywała test sprawdzający znajomość faktów 
z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

I MAZOWIECKI ZJAZD SZKÓŁ
IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

„Droga Młodzieży! Jeśli umiesz patrzeć w przyszłość −  
a my jesteśmy narodem ambitnym, który nie chce 
umierać! − musisz sobie postawić wielkie wymagania”
                                     Stefan Kardynał Wyszyński
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Doroczny Zjazd Szkół 
im. Księdza Jana Twardowskiego

7 czerwca br., jak co roku, gościliśmy szkoły im. księdza Jana Twardowskiego. 
W Zjeździe udział wzięło kilkuset uczniów i nauczycieli, w tym ponad 20 delega-
cji z pocztami sztandarowymi. Mszę świętą w imieniu arcybiskupa Kazimierza 
Kardynała Nycza, który uczestniczył 
w zebraniu plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski, odprawił ksiądz 
infułat Jan Sikorski. Wspominając 
ks. Jana Twardowskiego, ks. Sikor-
ski podkreślał, że od tego skromne-
go człowieka promieniowała miłość. 
„Gdybyśmy zapytali księdza Jana 
Twardowskiego o to, jakie jest najważniejsze przykazanie, to on bez wahania by 
odpowiedział: przykazanie miłości. I rzeczywiście, ta miłość z niego promieniowa-
ła” – podkreślił.

Po Mszy świętej, przed głównym wej-
ściem do Świątyni  na uczestników Zjaz-
du czekała atrakcja związana z 100. 
rocznicą odzyskania przez Polskę Nie-
podległości: pokaz musztry paradnej 
w wykonaniu Chóru Grupy Rekonstruk-
cji Historycznych „Żołnierze Września 
1939 Garnizonu Dęblin” pod dowódz-
twem Tadeusza Kucharskiego.

Raport

2018

Raport

2018

Drugą częścią atrakcji były warsztaty poetycko-teatralne, które poprowadzili 
aktorzy Teatru GROT – Kinga i Arkadiusz Głogowscy. Podczas spotkania wy-
brany został utwór ks. Twardowskiego pt. „Śpieszmy się kochać ludzi…”.

Dział

Promocji
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fotografie: Instytut Prymasowski Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego; East N
ews Sp. z o

.o.

Stefan Kardynał Wyszyński. 

Prymas, który Patrzył dalej.

 

Wystawa edukacyjna 

Wystawa fotograficzna dla szkół 
„Stefan Kardynał Wyszyński. 
Prymas, który patrzył dalej”

Wystawa fotograficzna „Stefan Kardynał 
Wyszyński. Prymas, który Patrzył dalej” 
składa się z 31 plansz przedstawiających 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako Pry-
masa Polski – Pasterza Narodu. Archiwal-
ne fotografie pochodzą ze zbiorów Instytutu 
Prymasowskiego. Zostały opatrzone komen-
tarzem opracowanym we współpracy z Mi-
chaliną Jankowską, członkinią Instytutu i du-
chową córką Prymasa. 

Ekspozycja jest próbą ukazania Prymasa jako postaci nieprzeciętnej – 
nieugiętego w wierze i mądrego Pasterza w trudnym okresie historii oraz 
człowieka, który nawet dla współczesnych pozostaje tajemnicą. Wystawa ta jest 
projektem objazdowym. Od stycznia 2018 roku udostępniana jest szkołom.

Raport

2018

PromocjiDział
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Wystawa fotograficzna dla szkół 
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko. 
Ksiądz Jan Twardowski w 100-lecie urodzin”

Wystawa fotograficzna „Można 
odejść na zawsze, by stale być blisko. 
Ksiądz Jan Twardowski w 100-lecie 
urodzin” to 30 zdjęć autorstwa Cze-
sława Czaplińskiego ukazujących 
ks. Jana w jego prywatnej, domowej 
przestrzeni. Czesław Czapliński po-
znał 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 apara-
tem w ręku. 

Wystawa prezentowana była podczas uroczystej gali inaugurującej Jubile-
usz 100-lecia urodzin ks. Jana na Zamku Królewskim, a także podczas Zjazdu 
Szkół im. ks. Jana Twardowskiego, który corocznie odbywa się w Instytucie Pa-

pieża Jana Pawła II. 
Wystawa jest udostępniana szko-

łom a także innym placówkom 
oświatowym na terenie całej Polski. 
Na jej trasie znalazł się m.in. Biały-
stok, Katowice, Wrocław, Biłgoraj, 
Oborniki czy Dębica.
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W ramach obchodów związanych z Jubileuszem 120. rocznicy urodzin ks. 
Jana Ziei, Instytut Papieża Jana Pawła II przygotował plenerową wystawę 
„Moje imię Człowiek. Ksiądz Jan Zieja”. Wystawa 
przedstawia życie i działalność ks. Ziei.

Ks. Jan Zieja urodził się 1 marca 1897 roku 
w Ossie, zmarł 19 października 1991 roku w War-
szawie. Był polskim duchownym, działaczem 
społecznym, tłumaczem, publicystą i pisarzem 
religijnym. Był kapelanem w czasie wojny pol-
sko-bolszewickiej 1920 roku i kapelanem obrony 
września 1939 roku, kapelanem Szarych Szere-
gów i AK, uczestnikiem Powstania Warszawskie-
go, działaczem opozycji demokratycznej w PRL. 
Był też pierwszym kapelanem zakładu dla ociem-
niałych w Laskach.

Poszczególne plansze opatrzone są fragmentami kazań ks. Jana, zdjęciami 
archiwalnymi oraz wspomnieniami świadków świętości jego życia.

Ekspozycja prezentowana była podczas obchodów nadania imienia ks. Ziei 
Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Kolonii Ossa. Jest to pierwsza 
szkoła, której patronuje ks. Jan Zieja. 

Wystawa 
„Moje imię Człowiek. 

Ksiądz Jan Zieja”

W tym roku wystawa odwiedziła ko-
ściół św. Anny w Giżycku i kościół św. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie. 
Zaprezentowana została także podczas 
Dorocznego Zjazdu delegacji szkół im. 
ks. Jana Twardowskiego na placu przed 
Świątynią Świętej Bożej Opatrzności.

Raport

2018

Dział

Promocji



    strona  15 

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 ob-
jazdowy. Od kwietnia br. udostępniana jest szkołom, a także innym placówkom 
oświatowym, którym patronuje św. Jan Paweł II na terenie całej Polski. 

Wystawa składa się z 16 plansz, które 
przedstawiają każdą z encyklik w formie ory-
ginalnego zdjęcia opatrzonego odpowiednio 
cytatem Jana Pawła II.
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Dział Promocji

Raport 2018 Wystawa dla szkół 
„Adhortacje apostolskie Jana Pawła II”

Raport 2018

Wystawa „Adhortacje apostolskie Jana Pawła II” pomyślana została jako projekt 
objazdowy. Od kwietnia br. udostępniana jest szkołom a także innym placówkom 
oświatowym na terenie całej Polski, którym patronuje św. Jan Paweł II. 

Wystawa składa się z 17 plansz, które przedstawiają każdą z adhortacji w for-
mie oryginalnego zdjęcia opatrzonego odpowiednio cytatem Papieża-Polaka.

Raport

2018
Raport

2018

Dział

Promocji
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Wystawa dla szkół 
„Jan Paweł II w Ameryce Środkowej”

Święty Jan Paweł II w czasie swojego pon-
tyfikatu odwiedził 130 krajów. Pielgrzymo-
wał również do krajów Ameryki Środkowej 
m.in.: Belize, Gwatemali, Salwadoru, Hon-
durasu, Nikaragui, Kostaryki i Panamy. 

Wyprawa badawcza do krajów Ameryki 
Środkowej śladami Jana Pawła II zorga-

nizowana przez Instytut w 2016 roku zebrała wiele interesujących materiałów 
archiwalnych. Zgromadzone materiały 
posłużyły do stworzenia wystawy obra-
zującej spuściznę, jaka pozostała po piel-
grzymkach Ojca Świętego. Przygotowana 
wystawa „Jan Paweł II w Ameryce Środko-
wej” ukazuje również bogactwo kulturowe 
i geograficzne krajów Ameryki Środkowej. 

Przedstawia wydźwięk moral-
ny, duchowy, pokojowy jaki pozo-
stał po wizytach Papieża-Polaka 
w tej części świata. To dziedzic-
two Jana Pawła II owocuje wśród 
mieszkańców krajów Ameryki 
Środkowej do dziś.
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Wystawa dla szkół 
„Jan Paweł II w Kolumbii”

Wystawa „Jan Paweł II w Kolumbii” jest projektem objazdowym. Od grudnia 
br. udostępniana jest szkołom, a także innym placówkom oświatowym na 
terenie całej Polski, którym patronuje św. Jan Paweł II. 

Raport

2018

Raport 2018

2018Raport

Dział

Promocji
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VII Kongres Promocji Mazowsza

21-22 maja br. w Pałacu Łochów od-
był się VIII Kongres Promocji Mazow-
sza, w którym Instytut miał okazję 
uczestniczyć.

Na Kongresie poruszane były zagad-
nienia dotyczące budowania i utrzyma-
nia tzw. „marki parasolowej” – lokalnej, 
jak i w skali całego regionu. Silna mar-
ka miejsca – gminy, miasta, powiatu, 
a w efekcie regionu ma kluczowe znacze-
nie w skutecznej promocji.

Samorządowcy i eksperci, w tym specjaliści marketingu terytorialnego i prak-
tycy dyskutowali w Łochowie o tym, jak kreować i doskonalić swoje marki re-
gionalne. Niezwykle cenne okazały się eksperckie wykłady o pomysłach na bu-
dowanie aktywnego zaangażowania mieszkańców. Na zakończenie pierwszego 
dnia uczestnicy Kongresu Promocji Mazowsza wzięli udział w panelu, w którym 

rozmówcy nawiązując do 
tegorocznego jubileuszu 
20-lecia samorządu wo-
jewództwa, podjęli próbę 
podsumowania działań 
i prac na rzecz rozwoju tu-
rystyki na Mazowszu. 

Organizatorzy przygotowali dla uczestników także zajęcia praktyczne 
– spływ kajakowy. 
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VIII edycja konkursu 
„Archiwum wspomnień JP2”

Dział

Oświatowy

Raport

2018

 3 marca br. w siedzibie Instytutu 
odbyły się warsztaty dla pięciu grup, 
które przeszły do 2. etapu VIII edycji 
konkursu „Archiwum wspomnień 
JP2”. Zajęcia poprowadzili: operator 
filmowy Mariusz Ćwik, dziennikarka 
Brygida Grysiak, autorka scenariuszy 

Katarzyna Bohatkiewicz oraz ks. Kazimierz Sowa. Uczestnicy warsztatów po-
znali techniki filmowania rozmówców, operowania światłem podczas nagra-
nia, dowiedzieli się jak przygotować się do rozmowy, jak przeprowadzić wy-
wiad z wybranym przez siebie bohaterem oraz jak, na podstawie zebranych 
materiałów, przygotować ciekawy scenariusz reportażu. 
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29 maja ogłosiliśmy zwycięzców. Pierw-
sze miejsce przypadło grupie uczniów z Ze-
społu Szkół w Rdzawce (woj. małopolskie) 
za reportaż „Idź pod prąd”. Drugą i trze-
cią lokatę zajęły grupy z Zespołu Szkół 
w Pysznicy (woj. podkarpackie) i z Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w Słupsku za filmy „Jest takie miejsce na 
Ziemi…” oraz „Rycerz XXI wieku”. Ogłoszenie zwycięzców konkursu towarzyszy-
ło gali wręczenia Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. Biskupa Jana Chrapka.

Laureaci podczas dwudniowe-
go pobytu w Warszawie zwiedzili 
z przewodnikiem Stare i Nowe Mia-
sto, odwiedzili Muzeum Narodowe 
oraz otrzymali atrakcyjne nagrody.
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Konkurs Fotograficzny 
„Jan Paweł II w mojej małej Ojczyźnie”

Celem konkursu „Jan Paweł II w mojej małej Ojczyźnie” jest pogłębienie za-
interesowania młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II. Idea konkursu po-
zwala ukazać znaczenie chrześcijańskiego systemu wartości. Jest też zachętą 
do dzielenia się refleksją na temat własnych poszukiwań religijnych. Ponadto 
konkurs ma na celu rozwijanie lokalnego patriotyzmu i związków z „małymi 
ojczyznami”. Finał konkursu odbył się 16 listopada br. w siedzibie Instytutu 
Papieża Jana Pawła II.  

Zadaniem uczestników było wykonanie własnej fotografii artystycznej z kil-
kuzdaniowym opisem. Zachęcaliśmy, by młodzież w swoich pracach przedsta-
wiła rzeczy, miejsca, a także osoby, które stanowią dla nich swoistą „małą Oj-
czyznę”, i które chciałaby pokazać, przedstawić i opisać św. Janowi Pawłowi II. 

W tym roku jury przyznało 6 wyróżnień.

Raport

2018

Dział

Oświatowy
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XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego.
 Konkurs dla ludzi myślących

Celem konkursu jest pogłębianie 
myśli i nauczania Jana Pawła II. 
Konkurs jest zachętą do podjęcia 
wysiłku samodzielnego myślenia 
oraz rozwoju samego siebie. 

W konkursie zachęcamy uczestników do niebanalnego podejścia do pro-
blemów współczesności i swoich własnych. Punktujemy nie to, co uczniowie 
powinni wiedzieć z lekcji, lecz to, co wykracza poza ich szkolny obowiązek 
i standard.

W Ogólnopolskim Konkursie Papie-
skim nagradzamy za subtelną i mądrą 
myśl, oryginalną formę, wrażliwość na 
problemy współczesności i autentycz-
ne zaangażowanie.

W tym roku, w związku z setną rocznicą 
odzyskania Niepodległości, tematy kon-
kursowe koncentrowały się wokół kwestii 
niepodległości, wolności oraz patriotyzmu 
we współczesnym rozumieniu.
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XI Święto Dziękczynienia
„Dziękujemy za Niepodległość”

3 czerwca br. miały miejsce obchody XI Święta Dziękczynienia pod hasłem 
„Dziękujemy za Niepodległość”. 

Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski tegoroczne Święto Dziękczynie-
nia miało charakter ogólnopolski 
i było obchodzone we wszystkich 
diecezjach i parafiach w Polsce.

W uroczystościach w Świątyni 
Opatrzności Bożej wzięły udział 
władze państwa – członkowie 
parlamentu i rządu z prezyden-
tem RP na czele. 

Honorowymi gośćmi tej uro-
czystości byli kombatanci, któ-
rzy walczyli o niepodległość i suwerenność naszej Ojczyzny.

Przed uroczystą Mszą świętą przez Warszawę przeszła piesza pielgrzymka z reli-
kwiami św. Faustyny Kowalskiej – z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego do Świą-
tyni Opatrzności Bożej, do której relikwie Świętej zostały uroczyście wprowadzone. 

Eucharystii przewodniczył Prymas Polski, abp Wojciech Polak. Aktu Dzięk-
czynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej dokonał Metropolita Warszawski 

– Kazimierz Kardynał Nycz.
Tradycyjnie, na Polach Wilanowskich 

czekało na dzieci wiele atrakcji związa-
nych ze Świętem Dziękczynienia.

Raport

2018

Dział

Oświatowy
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Zgodnie z hasłem tegorocznej gry: 
„Tropem Świętych do skarbu wolności”, 
na przygotowanej przez Instytut Papieża 
Jana Pawła II stacji, dzieciom przedsta-
wiona została postać bł. Jerzego Popie-
łuszki, jego wkład w dążeniu do wolności. 
Gra składała się z toru przeszkód. Poko-
nując każdą przeszkodę dzieci zbierały 
sylaby. Po zebraniu wszystkich, ułożyły 
cytat, wspólnie odczytując hasło: „Nie daj 
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

Finał gry miał pokazać, że wolność w naszym 
życiu i wartości, którym powinniśmy pozostać 
wierni, są jak skarb, którego trzeba strzec. 

Zwieńczeniem święta było odmówienie mo-
dlitwy w godzinę śmierci św. Jana Pawła II 
o 21:37.
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Międzynarodowa konferencja naukowa 
„Pro Familia et Societate. Rodzina wobec 

wyzwań polityki społecznej”

11 stycznia br. na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie odbyła się Między-
narodowa konferencja naukowa 
„Pro Familia et Societate. Rodzina 
wobec wyzwań polityki społecznej”.

Celem konferencji była dyskusja 
na temat współczesnych wyzwań 
polityki społecznej wobec rodziny. 
Obejmowała ona zagadnienia dotyczące polityki prorodzinnej, poradnictwa 
małżeńskiego, instrumentów wsparcia rodziny, ale również polityki społecznej 
wobec osób starszych.

Patronat honorowy nad konferencją objął ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński 
– rektor UKSW.

Dział
naukowo

-badawczy

Raport

2018
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Ogólnopolska konferencja naukowa
 „Jan Paweł II w Kolumbii”

23 lutego br. na Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warsza-
wie odbyła się konferencja 
„Jan Paweł II w Kolumbii” 
zorganizowana w ramach 
ogólnopolskich konferen-
cji misjologicznych z serii: 
„Jan Paweł II w Ameryce 
Łacińskiej”. Konferencję 
otworzył ks. prof. dr hab. 
Jarosław Różański, pro-
dziekan Wydziału Teolo-
gicznego UKSW.

Tematem przewodnim konferencji była pielgrzymka Papieża Jana Pawła II 
do Kolumbii, która odbyła się od 1 do 8 lipca 1986 r. W czasie trwania konfe-
rencji swoje wystąpienia wygłosili – dr Alicja Fijałkowska z Ośrodka Studiów 
Amerykańskich UW, ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW z Wydziału 
Studiów nad Rodziną UKSW, prof. Bogdan Piotrowski z Universidad de La 
Sabana w Bogocie, ks. dr Jarosław Tomaszewski z Facultad Teológica de Maria-
no Soler w Montevideo, ks. dr hab. Tomasz Szyszka z Wydziału Teologicznego 
UKSW, a także ks. lic. Jan Jacek Stefanów, Sekretarz Generalny Katolickiej Fe-
deracji Biblijnej.



strona  28

Prezentacja publikacji 
„Program wychowawczy oparty 

na wartościach według nauczania Jana Pawła II” 

 4 maja br. w Fastowie na Ukra-
inie odbyła się prezentacja książek 
w języku ukraińskim ks. prof. dr. hab. 
Zdzisława Struzika „Program wycho-
wawczy oparty na wartościach według 
nauczania Jana Pawła II oraz Wprowa-
dzenia do programu wychowawczego 
opartego na wartościach według na-
uczania Jana Pawła II”.
 Spotkanie otworzył dyrektor Centrum św. Marcina, o. Michał Romaniw OP, 
który podkreślił, że wychowanie w wartościach jest jednym ze współczesnych wyzwań 
na Ukrainie i polskie doświadczenie w tym zakresie może być pomocne. Prezentację 
książki prof. Struzika na temat wychowania według myśli Jana Pawła II prowadził 

dr Eugeniusz Bilonozhko, docent katedry kulturologii 
na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. My-
chajla Dragomanowa. W spotkaniu uczestniczyli na-
uczyciele z Fastowa i innych miast obwodu kijowskiego 
oraz  księża grekokatoliccy z Fastowa. Doktor Bilonozh-
ko, tłumacz i korektor kolejnego wydania książki, opo-
wiedział o strukturze tekstu „Programu wychowaw-
czego” i metodologii prowadzenia zajęć, podkreślił, że 
program może być wprowadzony tylko w oparciu o ści-
słą współpracę wykładowcy z rodzicami uczniów.
 Podczas prezentacji dyskutowano o tym, w jaki 

sposób personalizm Jana Pawła II i fenomenologia metod, mogą być zastosowane 
w nauczaniu w ukraińskich szkołach. 

Raport

2018

Dział
naukowo

-badawczy



    strona  29 

11 maja br., na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie, odbyła się konferencja naukowa „Teologia Ojczyzny – teologia Narodu: 
Dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II w 100-lecie od-
zyskania Niepodległości”.

Tematem przewodnim konferencji były osoby papieża Jana Pawła II i Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego oraz ich nauczanie o wolności i Narodzie. W cza-
sie trwania konferencji swoje wystąpienia wygłosili m.in. ks. dr hab. Zdzisław 
Struzik, prof. UKSW z Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW, ks. prof. Ce-
zary Smuniewski z Akademii Sztuki Wojennej, dr Katarzyna Wilczek z Uni-
wersytetu papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. Mirosław Kowalczyk 
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także ks. prof. Marian Kowalczyk 
z Wydziału Teologicznego UKSW.

konferencja naukowa 
„Teologia Ojczyzny – teologia Narodu: 

Dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
i Jana Pawła II w 100-lecie odzyskania niepodległości”
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Dział Naukowo-Badawczy Konferencja naukowa 
„Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie”

26 maja br.  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie odbyła się konferencja naukowa „Humanae vitae – w trosce o życie ludz-
kie”. Współorganizatorem konferencji był Instytut Papieża Jana Pawła II.

Konferencję poprzedziła Msza święta, której przewodził Kazimierz Kardy-
nał Nycz.

W trakcie panelu swoje 
pierwsze przemówienia wy-
głosili: Mieczysław Ozorowski 
– dziekan Wydziału Studiów 
nad Rodziną UKSW, ks. prof. 
Gilfredo Marengo z Papieskie-
go Instytutu Teologicznego 
Jana Pawła II dla Nauk o Mał-
żeństwie i Rodzinie w Rzymie, Marek Czachorowski z Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Elisabeth Rötzer – córka profesora Josepha 

Rötzera. Prelegenci w swo-
ich wystąpieniach skupili 
się na historii, przesłaniu 
i kontrowersji jaką wzbu-
dziła tytułowa encyklika.
Akcentowali jej treść pro-
wokującą do niejednogło-
śnych dyskusji oraz jej 
profetyczny charakter. 

Raport

2018

Dział
naukowo

-badawczy



    strona  31 

Następnie konferencja podzieliła się na 
dwie sekcje. Pierwsza z sekcji miała cha-
rakter teologiczny. Swoimi wystąpieniami 
panel uświetnili: ks. dr hab. Andrzej Pry-
ba z Uniwersytetu w Poznaniu oraz ks. dr 
hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW. 

W trakcie trwania wydarzenia zainteresowani mogli 
zapoznać się z publikacjami wydawnictw oscylujących 
wokół tematyki konferencji, w tym książkami i zeszytami 
wydawanymi przez Instytut Papieża Jana Pawła II. 

Na tę okazję, Instytut wydał Zeszyt o Bożej Opatrzno-
ści nr 9: „Wartość przesłania Encykliki Humanae vitae. 
Nauczania papieskie” autorstwa ks. dr. hab. Zdzisława 
Struzika, prof. UKSW.

Drugi panel skupiał się na aspektach opieki okołoporodowej. Ekspertami tej 
sekcji byli m.in.: ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, ks. dr hab. Artur Żuk, 
ks. doc. JCDr. František Čitbaj, dr Eugeniusz Bilonozhko.
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Konferencja naukowa 
„Chrześcijańskie perspektywy 

zjednoczonej Europy: źródła i przyszłość”

W dniach 29-31 maja br. we Lwowie 
odbyła się międzynarodowa konfe-
rencja „Chrześcijańskie perspektywy 
zjednoczonej Europy: źródła i przy-
szłość”, która zgromadziła uczestników 
z trzech krajów europejskich.

Konferencja została poprzedzona pre-
zentacją książki Jeffa Fountain’a – „Głę-
bokie korzenie”, która odbyła się na 
Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim 
28 maja br.

W konferencji uczestniczyli dziennikarze, naukowcy, duchowni Kościoła ka-
tolickiego i lokalnych wspólnot protestanckich oraz ukraińscy politycy.

W ramach konferencji, dr Eugeniusz 
Bilonozhko – docent kijowskiego Na-
rodowego Uniwersytetu Pedagogiczne-
go im. Mychajla Dragomanowa, miał 
możliwość zaprezentowania książki 
w języku ukraińskim ks. prof. dr. hab. 
Zdzisława Struzika: „Program wycho-
wawczy oparty na wartościach według 
nauczania Jana Pawła II” oraz „Wpro-
wadzenie do programu wychowawcze-
go opartego na wartościach według na-
uczania Jana Pawła II”. 

Dział Naukowo-Badawczy

Raport 2018
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Jan Paweł II w Senegalu”

15 czerwca br. na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie odbyła się międzynaro-
dowa konferencja naukowa „Jan Pa-
weł II w Senegalu”.

Wydarzenie to było kolejną odsło-
ną cyklu spotkań: „Jan Paweł II w..”. 
Prelegenci przybliżyli kontekst mul-

tireligijny w Senegalu, pokojowe współistnienie chrześcijan i muzułmanów, 
a także historię tego kraju pod kątem wyznawanej w nim wiary. Swoje wystą-
pienia zaprezentowali prof. Moustapha Sall oraz prof. Sidy Khoyo Fall z Uni-
veristé Cheikh Anta Diop w Dakarze a także prof. dr hab. Ryszard Vorbrich 
reprezentujący Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W drugiej części konferencji swój wykład traktujący o przebiegu i przesłaniu 
pielgrzymki Jana Pawła II do Senegalu zaprezentował ks. prof. UKSW dr hab. 
Zdzisław Struzik. Prof. dr hab. Jarosław Różański z UKSW oraz prof. UW dr 
hab. Maciej Ząbek dotknęli trudnej 
tematyki niewolnictwa, także w ze-
stawienia z naukami papieskimi na 
przestrzeni dziejów. Na zakończenie 
konferencji ks. dr Marian Midura 
przybliżył historię i aktualne doko-
nania polskiej misji w Senegalu z per-
spektywy misjonarza.
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„rodzina: wychowanie – polityka społeczna

– ekonomia”
Główną ideą konferencji była wymiana doświadczeń naukowców i prakty-

ków ukraińskich i polskich na temat rodziny, wychowania rodzinnego, kształ-
cenia, problemów rodzin, polityki rodzinnej oraz mechanizmów ekonomicz-
nych dotykających rodzinę na Ukrainie i w Polsce. 

Z racji wagi zagadnień 
oraz ich znaczenia poli-
tyczne go, strona ukraińska 
zaproponowała na miejsce 
spotkania siedzibę Rady 
Najwyższej Ukrainy w Ki-
jowie. Konferencja zebrała 
wielu wybitnych naukow-
ców, polityków szczebla cen-
tralnego, samorządowego, 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, ekspertów od edukacji i nauki, a także przedstawicieli świa-
ta biznesu. Spotkanie otworzył w imieniu premiera Ukrainy Ihor Żdanow – 
Minister Młodzieży i Sportu Ukrainy. Stronę polską reprezentował Jan Piekło 
– ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. W trakcie konferencji 
wystąpili znawcy zagadnień rodziny, wychowania i polityki społecznej. Prze-
mówienie wygłosił rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. Mó-
wił o personalistycznej wizji człowieka oraz personalizmie pedagogicznym. Do 
tego referatu bezpośrednio nawiązał prof. dr hab. Wiktor Andrushczenko – 
rektor Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Mychajla Dragomano-
wa w Kijowie. Stwierdził, że na Ukrainie nadszedł czas, by uwolnić się od mark-
sistowskiej koncepcji życia i wychowania, a edukację, wychowanie i socjalizację 
budować na innych ideach, w tym na personalizmie. Profesor. dr hab. Anna 
Fidelus mówiła natomiast o potrzebie wsparcia rodziny w takiej skali, by sama 
rodzina umiała rozwiązywać własne problemy i sytuacje trudne.

Raport
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Konferencja Naukowa 
„Metropolia, ale jaka? Dyskusji ciąg dalszy”

20 czerwca br. w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 
odbyła się konferencja „Metropolia, ale jaka? Dyskusji ciąg dalszy”. 

Organizatorem spotkania był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konfe-
rencja skierowana była do parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli 
środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i miała na celu przybliże-
nie tematyki zarządzania obszarami metropolitalnymi.

 
  
  
  
  

Podczas spotkania próbowano określić przyszłość metropolii warszawskiej oraz wyzna-
czyć jej rolę we współpracy z regionami. Jest to szczególnie ważne ze względu na nowy 
podział statystyczny Mazowsza, który obowiązuje od 1 stycznia br. i dotyczy podziału 

województwa na dwie jednostki statystycz-
ne: region warszawski stołeczny oraz region 
mazowiecki. Konferencja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem odbiorców, ponieważ te-
mat jest niezwykle aktualny. Zarządzanie 
obszarami metropolitalnymi w warunkach 
nowego podziału statystycznego Mazowsza 
to nowe zadanie i wyzwanie, które wymaga 
dyskusji połączonej z szukaniem rozwiązań.
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konferencja naukowa 
„Teologia rodziny – Teologia ciała

W poszukiwaniu szczęścia w rodzinie…”

Na zaproszenie Polskiej Misji Katolickiej we Francji Instytut Papieża Jana 
Pawła II wziął udział w sympozjum „Teologia rodziny – Teologia ciała. W po-
szukiwaniu szczęścia w rodzinie…”.

Sympozjum odbyło się 22 wrze-
śnia br. w parafii Matki Bożej 
z Lourdes w Strasbourgu. Wśród 
prelegentów byli: ks. prof. Robert 
Skrzypczak z Papieskiego Wydzia-
łu Teologicznego w Warszawie, 
ks. prof. Mieczysław Ozorowski – 
dziekan Wydziału Studiów nad Ro-
dzina UKSW w Warszawie, ks. prof. Andrzej Najda, kierownik katedry Teologii 
Systematycznej Małżeństwa i Rodziny WSR UKSW, ks. dr Robert Czarnowski 
– organizator kursu poradnictwa rodzinnego 2017/18 w Paryżu oraz dyrektor 
II Instytutu Papieża Jana Pawła II – ks. prałat Aleksander Seniuk. Środowisko 
Polonii reprezentowała Fundacja dla Rodziny oraz organizator Sympozjum, 

dr Maria Krawczyk – 
lekarka, wspomagająca od 
wielu lat wspólnotę Polonii 
w katechizacji.

Tak o sympozjum piszą 
jego uczestnicy: „Sympo-
zjum wzbudziło w nas za-
pał i zainteresowanie, by 

przyjrzeć się w sposób bardziej wnikliwy nie tylko swojemu życiu rodzinnemu, 
lecz dostrzec przemiany i zagrożenia, które bez świadomej postawy i aktywno-
ści każdego z nas, doprowadzić mogą kiedyś do poważnego kryzysu, a nawet 
upadku wielu rodzin”. 

Dział Naukowo-Badawczy
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konferencja naukowa 
„Pół wieku rewolucji seksualnej – perspektywa 

interdyscyplinarna”

15 maja 2018 br., na Uniwersyte-
cie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, odbyła się ogólnopolska 
konferencja naukowa „Pół wieku rewo-
lucji seksualnej – perspektywa interdy-
scyplinarna”.

Tematem przewodnim konferencji 
była rewolucja seksualna, która zosta-
ła poddana analizie na różnych polach 
naukowych, m.in. w kontekście praw-
nym, historii Kościoła czy też metodo-
logii badań psychologicznych. 

Konferencja była podzielona na dwa panele: ekspercki i zgłoszonych refera-
tów. W czasie jej trwania swoje wystąpienia wygłosili – ks. prof. UKSW dr hab. 
Mieczysław Ozorowski z UKSW; mgr Katarzyna Stępkowska, UKSW; ks. prof. 
UKSW dr hab. Zdzisław Struzik, Instytut Papieża Jana Pawła II; Magdalena 
Maksymiuk, UKSW; Anna Podlasek i Karolina Niemiec, Uniwersytet Marii Cu-
rie Skłodowskiej; mgr Marta Barbara Kaczorowska, UKSW a także mgr Tade-
usz Marian Cieślak z Akademii Pomorskiej.



strona  38

Raport 2018Dział
Polskie Himalaje 2018 

W ten sposób uczestnicy projektu uczcili pamięć polskich himalaistów, 
którzy zostali w najwyższych górach na zawsze, m.in. Jerzego Kukuczkę, 
Wandę Rutkiewicz, Macieja Berbekę, Piotra Morawskiego, Tomasza Kowal-
skiego, Tomasza Mackiewicza i wielu innych.

Raport

2018

Jednym z partnerów projektu był 
Instytut Papieża Jana Pawła II, któ-
ry wśród uczestników miał swoich 
przedstawicieli.

Współpracy 

z zagranicą

W związku z przypadającą w tym roku 100. 
rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości, polscy himalaiści: Leszek Cichy, Janusz 
Kalinowski, Anna Czerwińska zorganizowali 
projekt pod nazwą „Polskie Himalaje 2018”.   
Od 1 do 20 października z Polski do Nepalu 
wyjechało dwadzieścia grup, których celem 
było dotarcie do Everest Base Camp – bazy, 
gdzie stacjonują wyprawy zdobywające naj-
wyższy szczyt Ziemi. 
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Dział
Pozycje wydawnicze

„Jan Paweł II w Kolumbii”

„NA straży sumienia narodu”
red. ks. Zdzisław Struzik
Czesław Sobierajski (wstęp)

Książka pt. „Jan Paweł II w Kolumbii” została 
wydana w serii wydawniczej „Rozprawy i Mono-
grafie”, nr 22. Publikacja jest zbiorem referatów 
wygłoszonych na konferencji poświęconej podroży 
apostolskiej Papieża do Kolumbii. Zawiera aneks, 
na który składają się przemówienia i homilie pa-
pieskie z tej podróży oraz fotografie upamiętniają-
ce osobę Papieża i Jego obecność w tym kraju.

W 2018 roku przypada 70. rocznica śmier-
ci kard. Augusta Hlonda, Prymasa i wielkiego 
budowniczego struktur kościelnych w powo-
jennej Polsce. Niniejsza publikacja Kardynała 
Augusta Hlonda „Na straży sumienia Narodu” 
stanowi reedycję wydania z 1951 roku o tym 
samym tytule. Jest to wybór przemówień i ho-
milii Prymasa oraz wspomnienia najbliższych 
z okresu choroby i umierania Kardynała. Wy-
danie to zostało opatrzone wstępem Czesława 
Sobierajskiego – posła na Sejm RP. 

Ukazały się

ISBN 978-83-65198-41-9

 ISBN 978-83-65198-39-6

Raport

2018

Wydawniczy

red. nauk. ks. Tomasz Szyszka svd
red. ks. Zdzisław Struzik
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„Obrona wolności narodu Księdza Kardynała
Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. 
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości
1918-2018”
Ks. Zdzisław Struzik

Publikacja jubileuszowa pt. „Obrona wolności Narodu Księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego Prymasa Polski. W 100. rocznicę odzyskania Niepodległości (1918-2018)” 
autorstwa ks.  prof.  Zdzisława Struzika prezentuje działalność Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, w odniesieniu do wartości wolności. Należy ją rozpatrywać na wielu płasz-
czyznach, a do najważniejszych możemy zaliczyć: postawę osobistą, wynikającą z pa-
triotyzmu, postawę teologiczną, kościelną (eklezjologiczną) i postawę narodową. Dzięki 
głębokiej wierze Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński przeszedł przez wiele trudnych 
doświadczeń: cierpień, walki o wolność osobistą i społeczną. Kardynał przede wszyst-
kim był społecznikiem, oddanym nauczycielem i współtowarzyszem doświadczeń i wal-
ki o wolność, którą rozumiał jako wartość podstawową, niezbywalną dla każdego życia 
ludzkiego. Publikacja została opatrzona obszernymi indeksami.

U
kaz

ały
 się

ISBN 978-83-65198-48-8
ISBN 978-83-65198-47-1

Publikacja w twardej i miękkej oprawie
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Dział

Wydawniczy pozycje wydawnicze

Książka ks. prof. R. Bartnickiego omawia Markowy opis drogi Jezusa z Ga-
lilei do Jerozolimy. Komentarz ten jest dziełem rzetelnym pod względem na-
ukowym, a jednocześnie stanowi przewodnik po różnych miejscach Ewangelii 
według św. Marka, które warto poddać pogłębionej analizie, by zrozumieć ich 
pełny sens. Książkę polecić można każdemu komu nie wystarcza powierz-
chowna lektura Ewangelii, ale szukają w niej głębokiego poznania Jezusa, Jego 
orędzia i Jego Kościoła. Korzystać z niego będą mogli również przygotowujący 
prace dyplomowe, zaangażowani w duszpasterstwo, osoby pragnące pogłębić 
formację biblijną. 

U
kaz

ały
 się

„Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania.
Komentarz do Ewangelii Marka 8,27–16,20. 
Część I Mk 8,27–13,37”
Ks. Roman bartnicki

ISBN 978-83-65198-50-1

Raport

2018
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„Rola Chrystofanii w dłuższym Zakończeniu 
ewangelii według św. Marka (Mk 16,9-20)”

aNNA jAGUSIAK

 
Książka pt. „Rola chrystofanii w dłuższym zakończeniu Ewangelii według 

św. Marka (MK 16,9-20)” stanowi poszerzoną wersję rozprawy doktorskiej 
autorki Anny Jagusiak. W publikacji przedstawiono wszechstronną analizę 
narracji paschalnych, zawartych  w zakończeniu Ewangelii według św. Mar-
ka, traktujące o chrystofaniach czyli pośmiertnych ukazywaniach się Jezusa 
Chrystusa. Kanoniczny epilog Ewangelii Marka (MK 16,9-20) niejednokrot-
nie nastręczał trudności zarówno w zakresie interpretacyjnym, jak i podczas 
przeprowadzania krytyki tekstu. Bardzo często poddawano w wątpliwość au-
tentyczność tego fragmentu nazywanego też Dłuższym Zakończeniem. Wśród 
badaczy rodziły się pytania dotyczące genezy powstania tego tekstu i intencji 
jaka przyświecała autorowi perykopy Mk 16,9-20. Poprzez ukazanie specyfiki 
tego epilogu została podkreślona m.in. funkcja, jaką opowiadania o chrystofa-
niach odgrywają w narracji Dłuższego Zakończenia, a także na kanwie całej 
Ewangelii według św. Marka. 

ISBN 978-83-65198-40-2
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pozycje wydawnicze

Publikacja pt. „Senior i rodzina. Aksjologia, pomoc, wsparcie” ukazana w se-
rii wydawniczej Instytutu „Rozprawy i Monografie”, t. 23 poświęcony został 
osobom starszym w rodzinie. Publikacja pod redakcją naukową ks. dr. Józefa 
Młyńskiego to zbiór 11 artykułów naukowych poświęconych zagadnieniom oso-
bom w podeszłym wieku. Autorzy tekstów, w większości reprezentujący zagra-
niczne ośrodki naukowe, prezentują kwestie wspierania seniorów i ich rodzin 
z wielu punktów widzenia. Ludzka starość ukazana została jako podstawowy 
wymiar bytowania człowieka, wskazano także na niezbywalną wartość i god-
ność seniorów w rodzinie. W monografii analizowane są również różne formy 
wsparcia seniorów w różnych obszarach ich życia przez instytucje państwowe: 
Caritas oraz wolontariat. Całość zbioru wpisuje się w aktualny nurt prowa-
dzonych rozważań teoretyczno-praktycznych nad nowymi teoriami i rozwią-
zaniami w obszarze wspierania seniorów i ich rodzin.

„Senior i rodzina. aksjologia, pomoc, wsparcie”
red. ks. Zdzisław Struzik, red. nauk. ks. Józef Młyński

Ukazały się

ISBN 978-83-65198-42-6

Raport

2018

Dział

Wydawniczy
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Publikacja ukazana w serii wydawniczej Instytutu „Rozprawy i Monografie”, t. 21. 
Teksty zebrane w niniejszym tomie koncentrują się wokół pytań: Czy w tym świecie 
szybko zmieniających się „rzeczy nowych” warto wsłuchiwać się w głos Papieża na 
temat pracy, zysku, przedsiębiorczości, dobrobytu, płacy, praw robotników? Czy 
istnieje jakiś związek między chrześcijaństwem a ekonomią, czy też nie ma znacze-
nia, czy uprawia się ją jako chrześcijanin, buddysta czy ateista, bowiem działalność 
ekonomiczna sama w sobie jest „neutralna”? – są odpowiedzią na zachętę Papieża, 
by „patrzeć dookoła”. Autorzy tekstów są zarówno teoretykami, jak i praktykami; 
przedstawicielami filozofii, znawcami katolickiej nauki społecznej, ale też socjologii 
i prawa. Ta wieloaspektowość z pewnością wzbogaca owo „spoglądanie dookoła”. 
Teksty są publikowane w języku polskim, angielskim i niemieckim, są też zaopa-
trzone w obszerne streszczenia – tak by główne tezy artykułów były dostępne wielu 
myślicielom zainteresowanym poruszaną tematyką.

„Ekonomia a chrześcijaństwo. świat biznesu przez 
pryzmat encykliki św. Jana Pawła II 
Centesimus Annus i Laborem Exercens” 
red. ks. Zdzisław Struzik

red. nauk. Agnieszka Lekka-Kowalik

Ukazały się

ISBN 978-83-65198-32-7
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 „Kultura fizyczna młodzieży…” stanowi udaną próbę systematyzacji dorobku 
z zakresu kultury fizycznej rozumianej szeroko w tym sensie, że wychodzącej poza
tradycyjne ramy i uwzględniającej zarówno perspektywę nauk humanistycznych
i społecznych, ale także perspektywę filozofii i teologii katolickiej oraz społecznego
nauczania Kościoła rzymskokatolickiego. Podjęta i przedstawiona w sposób 
niezwykle interesujący i oryginalny problematyka czyni z całości przedsięwzięcia 
rzecz ważną, doniosłą naukowo, dydaktycznie i społecznie. Jest to książka niezbędna
w biblioteczce wszystkich uczestników procesu socjalizacji kolejnych pokoleń 
przygotowywanych do życia w społeczeństwie zgodnie z zasadami kultury, w tym kultury
fizycznej, odwołujących się do chrześcijańskiej wizji osoby ludzkiej.

„Kultura fizyczna młodzieży. Na przykładzie człon-
ków Ruchu Światło-Życie archidiecezji warszawskiej 
i diecezji warszawsko-praskiej”
Michał Jasny

Ukazały się

pozycje wydawnicze

ISBN 978-83-65198-37-2

Raport

2018

Dział

Wydawniczy
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„Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku 
biblijno-religijnym w tekstach kultury cz. II”
red. ks. Zdzisław Struzik
red. nauk. ks. Andrzej Jacek Najda
Małgorzata Krystyna Frąckiewicz

Publikacja „Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym”  
to dalszy ciąg cyklu poświęconego interdyscyplinarnemu spojrzeniu na Słowo 
Boże w perspektywie rozmaitych dziedzin badawczych. Jest to tom zbiorowy. 
Teksty przygotowały osobowości ze świata nauki z wielu ośrodków naukowych 
w kraju. 

Autorzy piszą o rozumieniu przekazu biblijnego, jego odbiorze, interpreta-
cjach i tłumaczeniach. Ukazują, że przekaz biblijny często postrzega się jako 
mit, a przecież jest on prawdą zaświadczoną przez historię, przez liczne bada-
nia archeologiczne. 

Ukazały się

ISBN 978-83-65198-34-1
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„Raport jasnogórski 2016.
1050. Rocznica Chrztu Polski. 50. Rocznica 
Wielkiej Nowenny i Jasnogórskich Ślubów Narodu”

red. ks. Zdzisław Struzik
red. nauk. o. Mariusz Tabulski
o. Michał Legan, Aneta Buczyńska

W 50 lat po Milenium Chrztu Polski Jasna Góra powróciła do wie lowiekowej 
tradycji dysput teologicznych na Sali Rycerskiej. Pragnę liśmy niniejszą publikacją 
podjąć refleksję nad programem zawartym w Ślubach Jasnogórskich Prymasa 
Tysiąclecia.

Debatowaliśmy przez dziewięć miesięcy – od września 2015 do maja 2016. Dysku-
tanci ze świata Kościoła, nauki i kultury, prowadzeni przez red. Jana Pospieszalskiego 
spotykali się na Jasnej Górze w obecności widowni i zaproszo nych gości.

Niniejsza publikacja jest zapisem dziewięciu debat na jasnogór skiej Sali Rycer-
skiej i dyskusji wokół projektu Raport jasnogórski 2016.

       

pozycje wydawnicze

Ukazały się
ISBN 978-83-65198-33-4

Raport

2018

Dział

Wydawniczy
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Ukazały się

„Dusza i ciało. Szkice o ludzkiej cielesności, 
wychowaniu i życiu”

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

„Dusza i ciało. Szkice o ludzkiej cielesności, wychowaniu i życiu” to książka, 
której charakter wyznacza sam tytuł. Jest pokłosiem 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 teologii 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 te-
mat ludzkiego życia, nie tylko jego kruchości i przemijalności, ale nade wszyst-
ko jego piękna, wartości i godności. To życie przebiega na dwóch płaszczyznach: 
duchowej i cielesnej, które tworzą nierozerwalną jedność.

ISBN 978-83-65198-31-0
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„Budowanie więzi 
w małżeństwie i rodzinie a emigracja.
Teoria i praktyka”

Ukazały się

Publikacja „Budowanie więzi w mał-
żeństwie i rodzinie a emigracja. Teoria 
i praktyka” wydana w serii „Rozprawy 
i Monografie”, t. 24 porusza tematykę 
polskich rodzin żyjących na emigracji. 

Prezentowana monografia stanowi 
zbiór artykułów, napisanych przez spe-
cjalistów z różnych dziedzin, na temat 
budowania więzi w małżeństwie i ro-
dzinie w warunkach emigracyjnych. 

W części pierwszej przedstawiono re-
fleksję prezentującą kontekst społecz-
no-polityczny oraz duszpasterski opieki 
nad polskimi rodzinami na emigracji. 

Druga część pokazuje wybrane metody stosowane w duszpasterstwie rodzin 
na emigracji umocniania więzi małżeńskich. Część trzecia porusza problemy 
dotyczące wychowania dzieci w kontekście emigracyjnym. Ostatnia część jest 
zbiorem świadectw i wypowiedzi ludzi, którzy podzielili się swoim doświadcze-
niem w pokonywaniu trudności i budowaniu więzi rodzinnych w kontekście 
emigracyjnym.

ISBN 978-83-65198-43-3

pozycje wydawnicze
2018Raport

red. ks. Zdzisław Struzik
red. nauk. Grażyna Koszałka, Ks. Józef Młyński

Dział

Wydawniczy
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„moje Imię Człowiek. Ksiądz Jan Zieja”
red. Ks. Aleksander Seniuk

Publikacja „Moje imię Człowiek. Ksiądz Jan Zieja” jest zbiorem wydarzeń, 
związanych z obchodami Jubileuszu 25-lecia śmierci ks. Jana Ziei w 2016 roku 
oraz 120. rocznicy Jego urodzin, która przypadła w 2017 roku. Zawiera wiele wąt-
ków biograficznych wskazujących na niezwykłość 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 ludzi i śro-
dowisk bardzo różnych, często uprzedzonych do Kościoła lub źle postrzeganych 
przez ludzi Kościoła. Czytelnik znajdzie w niej również kronikę wydarzeń towa-
rzyszących Jubiluszowi, a także bogaty materiał ikonograficzny.

Ukazały się

ISBN 978-83-65198-30-3
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Ks. Zdzisław Struzik

Zeszyt „Przesłanie moralno-teologiczne Jana Pawła II w Kolumbii 1-7 lipca 
1986” wydany w serii Instytutu Papieża Jana Pawła II pt. „Zeszyt o Bożej Opatrz-
ności” poświęcony wizycie Jana Pawła II w Kolumbii. Przedstawione w Zeszycie 
zostały przemówienia i homilie papieskie z tej podróży oraz fotografie upamięt-
niające osobę Papieża i Jego obecność w tym kraju.

Ukazały się

Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 7

„Przesłanie moralno-teologiczne 
Jana Pawła II w Kolumbii 1-7 lipca 1986”

ISBN 978-83-65198-36-5

pozycje wydawnicze
2018Raport

WydawniczyDział
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Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 8

„Wartość przesłania encykliki humanae vitae. 
Nauczanie papieskie”

Zeszyt „Wartość przesłania encykliki Humanae vitae. Nauczanie papieskie” 
wydany w serii Instytutu Papieża Jana Pawła II pt. „Zeszyt o Bożej Opatrzności” 
poświęcony miłości małżeńskiej i rodzinnej w oparciu o naukę zawartą w ency-
klice Humanae vitae.

ISBN 978-83-65198-38-9

Ukazały się

Ks. Zdzisław Struzik
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„Wolność w nauczaniu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w 100. rocznicę odzyskania 
Niepodległości”

Zeszyt „Wolność w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 100. roczni-
cę odzyskania Niepodległości” wydany w serii Instytutu Papieża Jana Pawła II 
pt. „Zeszyt o Bożej Opatrzności” autorstwa ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisława 
Struzika porusza różne aspekty nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
o wolności. 

Na pierwszym miejscu znajduje się temat narodu w aspekcie wolności, z wy-
raźnym przypomnieniem, że to człowiek jest największą wartością narodu 
i państwa, i że naród stanowi „rodzinę rodzin”. Opracowanie kończy podsu-
mowanie, bibliografia, Nowenna do Opatrzności Bożej oraz Akt Dziękczynie-
nia i Zawierzenia Opatrzności Bożej. Publikacja ta jest cennym wkładem do 
dyskusji na temat wolności oraz troski o zachowanie duszy narodu polskiego.

Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 9

ISBN 978-83-65198-45-7

Ukazały się

Raport

2018

pozycje wydawniczeDział

Wydawniczy

Ks. Zdzisław Struzik
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Zeszyt „Teologia ciała w nauczaniu Jana Pawła II” wydany w serii Instytutu 
Papieża Jana Pawła II pt. „Zeszyt o Bożej Opatrzności” poświęcony jest istotnej 
części nauczania Jana Pawła II – Papieża rodziny. Zawarte w Zeszycie rozważa-
nia Papieża przybliżą czytelnikowi znaczenie relacji pomiędzy kobietą i męż-
czyzną w aspekcie filozoficznym, teologicznym i społecznym.

Książka adresowana jest głównie do rodzin, małżeństw i wszystkich zainte-
resowanych nauczaniem Jana Pawła II.

       

„Teologia ciała w nauczaniu Jana Pawła II”
Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 10

ISBN 978-83-65198-46-4

Ukazały się

Ks. Zdzisław Struzik
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Zapowiedzi wydawnicze

„Metodyka pisemnych prac naukowych”

Podręcznik „Metodyka pisemnych prac 
naukowych” przeznaczony jest dla studen-
tów, wszelkiego rodzaju studiów: stacjonar-
nych, niestacjonarnych, podyplomowych, 
studiujących metodą e-learning. Mogą być 
używane także przy organizowaniu studiów 
w formie szkół tematycznych. Podręcznik 
jest kierowany szczególnie do studentów 
nauk humanistycznych. Ma za zadanie po-
móc w pisaniu prac na poziomach: pracy se-
minaryjnej, licencjatu, doktoratu.

W określonych warunkach może także służyć do pisania innych prac o cha-
rakterze naukowym. Zaproponowane rozwiązania merytoryczne i praktyczne 
są propozycją dla osób rozpoczynających pracę na polu naukowym.

Już wkrótce ukażą się ...

Raport

2018

red. Ks. Zdzisław Struzik

Dział

Wydawniczy
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Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 11 
 „Jan Paweł II o macierzyństwie”

11 numer Zeszytów o Bożej Opatrzności ukaże się na przełomie listopada 
i grudnia 2018 r. Trzon publikacji stanowić będzie artykuł księdza prof. UKSW 
dr hab. Zdzisława Struzika, poświęcony zagadnieniu macierzyństwa w kontek-
ście nauczania Jana Pawła II. Zgodnie z tradycją poprzednich numerów, także 
i tym razem, w zeszycie znajdziemy tekst Nowenny do Opatrzności Bożej.

Ks. Zdzisław Struzik

Już wkrótce ukażą się ...

ISBN 978-83-65198-54-9
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„Dziedziniec dialogu”

Zapowiedzi wydawnicze

Raport

2018

„Dziedziniec Dialogu” to przestrzeń spotkania ludzi reprezentujących od-
mienne światopoglądy oraz wyznających różne idee religijne, społeczne i filo-
zoficzne. Wywodzi się z projektu zainicjowanego przez papieża Benedykta XVI 
pod nazwą „Dziedziniec Pogan”. W książce znajdą się spisane debaty z trzech 
warszawskich edycji odbywających się w latach 2013, 2015 oraz 2017. Uczest-
niczyli w nich artyści, intelektualiści, naukowcy i duchowni, a ich rozmowy śle-
dzili mieszkańcy stolicy i goście. Publikacja ta stwarza zatem możliwość utrwa-
lenia tradycji dialogu w Polsce oraz  przekazania idei „Dziedzińca” szerszemu 
gronu odbiorców.

ISBN 978-83-65198-53-2

Już wkrótce ukażą się ...

red. Ks. Aleksander Seniuk

Dział

Wydawniczy
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   Publikacja „Jan Paweł II w Tajlandii” to publikacja zbiorowa, która ukaże się w serii 
wydawniczej Instytutu Papieża Jana Pawła II pt. „Rozprawy i Monografie” nr 25. Au-
torzy analizowali kilka wątków związanych z 21. podróżą apostolską św. Jana Pawła II, 
m.in. realia społeczno-polityczne w Tajlandii, tematykę nauczania Papieża w Tajlandii, 
przykład dialogu chrześcijańsko-buddyjskiego, jakim jest dialog międzymonastycz-
ny. W publikacji znajduje się także świadectwo długoletniego misjonarza w Tajlandii 
– o. Claudio Bertuccio.

„Jan Paweł II w Tajlandii”

Red. Ks. Zdzisław Struzik 
Red. nauk. ks. Wojciech Kluj

ISBN 978-83-65198-52-5

Już wkrótce ukażą się ... Już wkrótce ukażą się ...
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Biblioteka

12-15 kwietnia br.  w Arkadach Kubickiego Zamku 
Królewskiego w Warszawie pod hasłem „Duch, który 
umacnia miłość. Rok I: Odkrywanie Osoby i darów 
Ducha Świętego” odbyły się XXIV Targi Wydawców 
Katolickich. Tegoroczne targi wpisywały się w rok 
100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Pol-
skę, a także w Rok św. Stanisława Kostki.

W trakcie imprezy z udziałem ponad 170 wystaw-
ców wręczono nagrody FENIKS 2018 przyznawa-
ne przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. 
W ciągu czterech dni polscy i zagraniczni wydawcy 
zaprezentowali ponad 12 tysięcy tytułów. Jak co roku, w ramach tego wydarzenia 
odbywały się, gromadzące liczną widownię, prezentacje książek, pokazy filmów 
religijnych, spotkania z autorami, wystawy tematyczne oraz panele dyskusyjne.

Targi wydawców katolickich
Raport

2018
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Akcja „Zaczytani”

21 maja br. Biblioteka In-
stytutu Papieża Jana Pawła II 
zakończyła akcję zbiórki ksią-
żek. „Wielka Zbiórka Książek” 
prowadzona była po raz kolej-
ny przez Fundację Zaczytani 
w Warszawie, Gdańsku, Krako-
wie, Poznaniu i Wrocławiu.

     Fundacja Zaczytani zajmuje się promocją czytelnictwa oraz edukacją społeczną. 
W ramach swoich działań Zaczytani prowadzą spotkania bajkoterapeutyczne z ma-
łymi pacjentami w szpitalach w całej Polsce oraz przekazują książki honorowym daw-
com krwi. Z ich inicjatywy powstają artystyczne „Zaczytane Ławki” – ławki miejskie 
w kształcie otwartych książek, które promują kulturę i sztukę.

Nasza placówka wspierając akcję zbiórki książek w ciągu miesiąca zebrała spo-
rą ilość woluminów litera-
tury dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Bardzo cieszymy 
się z pozytywnej odpowiedzi 
ofiarodawców.

 Zebrane książki trafią do 
dzieci, młodzieży  i dorosłych 

przebywających w placówkach medycznych w całej Polsce. Z pewnością lektury, które 
budzą zainteresowanie pacjenta są wspaniałą terapią i lekarstwem dla chorych. 
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 monety i Medale
W roku 2018 Instytut pozyskał 25 nowych 

medali i monet. Wśród nich warto wymie-
nić numizmat wybity przez Mennicę Polską 
z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej. Posiada on unikato-
wy kształt terytorium III Rzeczypospolitej, na 
którym umieszczonowizerunek Maryi Panny. 
Medal został wykonany ze srebra próby 999 
w nakładzie jedynie 300 egzemplarzy.

W 2018 r. Archiwum skompletowało kolek-
cję srebrnych numizmatów pt. „Jan Paweł II 
– apostoł miłości i pokoju”. W jej skład wcho-
dzi dziewięć monet ze srebra próby 999, o no-
minale „100 Totus Tuus”. Są one związane są 
z osobą Papieża z Polski i dziejami jego wiel-
kiego pontyfikatu. Każdą monetę zdobi kap-
suła z filigranową wstawką, pokrytą 24-ka-
ratowym złotem. Wstawka ta jest ruchoma 
i przedstawia wizerunek gołębicy – chrześci-
jański symbol Ducha Świętego. Monety mają 
średnicę 38,61 mm oraz masę 15,85 G.

Rapo
rt

2018

Dział
 

Dokum
entacji 

Archiwalnej 
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Na rewersie szóstej z nich, noszącej tytuł „W obronie Pol-

ski i Polaków – Solidarność” uwieczniono wizerunek Jana 
Pawła II przemawiającego do rzeszy Polaków, wśród któ-
rych widoczny jest transparent: „Nie ma Wolności bez So-
lidarności”. Nad wizerunkiem Ojca Świętego zawarto napis 
„JAN PAWEŁ II”.

Dział Dokumentacji Archiwalnej wzbogaciła również 
srebrna moneta o nominale 10 złotych, wyemitowana na 
pamiątkę wystosowania orędzia biskupów polskich do 
biskupów niemieckich w 1965 r. Na rewersie wybito wize-
runek głównego inicjatora i autora listu, metropolity wro-
cławskiego – abpa Bolesława Kominka (1903-1974).

Do jednych z najciekawszych numizmatów włączonych 
do zbiorów Archiwum Instytutu należą medale pocho-
dzące z Czechosłowacji i Czech. W tym ostatnim pań-
stwie, należącym do najbardziej zlaicyzowanych krajów 
europejskich, wybito w 2005 r. pozłacany medal o śred-
nicy aż 70 mm. Umieszczono na nim wizerunek papieża 
z początku jego pontyfikatu. Archiwum wzbogaciły tak-
że czechosłowackie i czeskie wydawnictwa z 1990, 1995 
i 2007 r. poświęcone osobie Jana Pawła II oraz jego po-
dróżom apostolskim.
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Montaż filmów i archiwizacja
W Dziale Dokumentacji Archiwalnej powstał 

obraz przedstawiający przebieg I Mazowieckiego 
Zjazdu Szkół im. Papieża Jana Pawła II oraz Do-
rocznego Zjazdu Szkół im. ks. Jana Twardowskie-
go. Filmy obejrzeć można na stronie internetowej 
Instytutu.

Ponadto, Archiwum zgromadziło 8 filmów, 
3480 zdjęć oraz 7 folderów z nagraniami audio 
i wideo, zarejestrowanymi podczas wydarzeń na-
ukowych, oświatowych i kulturalnych, zorganizo-
wanych lub współorganizowanych przez Instytut. 

Raport

2018

Dział 

Dokumentacji 

Archiwalnej 
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Digitalizacja znaczków pocztowych i czasopism
Archiwum rozpoczęło digitalizację, znajdujących 

się w jego posiadaniu cennych zbiorów filatelistycz-
nych. Zeskanowano znaczki, upamiętniające piel-
grzymki oraz inne ważne wydarzenia pontyfikatu 
Jana Pawła II, pozyskane w Poczcie Polskiej. Pocho-
dzą one z czterech kontynentów: Europy, Azji, Afry-
ki oraz Ameryki Południowej. Archiwum zamierza 
w przyszłości utworzyć nową zakładkę na stronie 
internetowej IPJPII, gdzie będzie można zapoznać 
się z pozyskanymi znaczkami oraz ich opisami.  

W 2018 r. Archiwum oraz Biblioteka digitalizowa-
ły czasopisma prenumerowane przez Instytut. Dział 
rozpoczął w październiku pozyskiwanie kolekcji 7 
filmów TVP, poświęconych Janowi Pawłowi II z okazji 
40-lecia jego pontyfikatu.
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ISBN 978-83-65198-51-8 
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