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Instytut Papieża Jana Pawła II jest jednostką organizacyjną 
Samorządu Województwa Mazowieckiego

Wstęp
Z przyjemnością oddajemy w Państwa     
ręce Raport, stanowiący skrótowy za-
pis najważniejszych inicjatyw, podję-
tych przez Instytut Papieża Jana Pawła 
II w 2020 r.

Jako samorządowa instytucja kultury 
wspieramy mieszkańców województwa 
mazowieckiego w pielęgnowaniu pamię-
ci o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Doce-
niamy zaangażowanie szkół, ośrodków 
kulturalnych, a także społeczników, dla 
których dziedzictwo Papieża znaczy wiele 
i pragną inspirować nim kolejne pokole-
nia. Staramy się służyć im doświadcze-
niem, udostępniać zgromadzone mate-
riały, obejmować patronatem, czynnie 
uczestniczyć w papieskich wydarzeniach, 
organizowanych lokalnie na Mazowszu. 
Mamy nadzieję, że w zaprezentowanych 
projektach, dostrzegą Państwo naszą 
troskę o integrację środowisk młodzieżo-
wych, skupionych wokół wartości bliskich 
Janowi  Pawłowi II. 

Mimo obecnego kryzysu zdrowotnego, 
wywołanego pandemią koronawirusa 
COVID-19, kontynuujemy działania po-
pularyzatorskie. Kolejne edycje Ogólno-
polskiego Konkursu Papieskiego cieszą 
się niesłabnącym zainteresowaniem. 
W partnerstwie z Uniwersytetem Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego zorganizo-
waliśmy kilka konferencji tematycznych 
analizujących wybrane wątki pontyfikatu 
polskiego Papieża.

W serii wydawniczej pt. „Wychowanie do 
wartości. Szkoła podstawowa” wydaliśmy 
kolejne publikacje, stanowiące komple-
mentarny materiał dydaktyczny do pro-
cesu formacyjnego i wychowawczego 
uczniów klas szkoły podstawowej, zawie-
rające zarówno teoretyczne, jak i prak-
tyczne implikacje dotyczące wychowania 
do wartości.

Niniejszy Raport jest okazją do podzie-
lenia się ze zrealizowanych projektów. 
Mamy nadzieję, że ta lektura będzie in-
spirująca. 

Zapraszamy do bliższej współpracy przy 
kolejnych inicjatywach.



Instytut Papieża Jana Pawła II jest jednostką organizacyjną 
Samorządu Województwa Mazowieckiego

Wstęp
Z przyjemnością oddajemy w Państwa     
ręce Raport, stanowiący skrótowy za-
pis najważniejszych inicjatyw, podję-
tych przez Instytut Papieża Jana Pawła 
II w 2020 r.

Jako samorządowa instytucja kultury 
wspieramy mieszkańców województwa 
mazowieckiego w pielęgnowaniu pamię-
ci o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Doce-
niamy zaangażowanie szkół, ośrodków 
kulturalnych, a także społeczników, dla 
których dziedzictwo Papieża znaczy wiele 
i pragną inspirować nim kolejne pokole-
nia. Staramy się służyć im doświadcze-
niem, udostępniać zgromadzone mate-
riały, obejmować patronatem, czynnie 
uczestniczyć w papieskich wydarzeniach, 
organizowanych lokalnie na Mazowszu. 
Mamy nadzieję, że w zaprezentowanych 
projektach, dostrzegą Państwo naszą 
troskę o integrację środowisk młodzieżo-
wych, skupionych wokół wartości bliskich 
Janowi  Pawłowi II. 

Mimo obecnego kryzysu zdrowotnego, 
wywołanego pandemią koronawirusa 
COVID-19, kontynuujemy działania po-
pularyzatorskie. Kolejne edycje Ogólno-
polskiego Konkursu Papieskiego cieszą 
się niesłabnącym zainteresowaniem. 
W partnerstwie z Uniwersytetem Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego zorganizo-
waliśmy kilka konferencji tematycznych 
analizujących wybrane wątki pontyfikatu 
polskiego Papieża.

W serii wydawniczej pt. „Wychowanie do 
wartości. Szkoła podstawowa” wydaliśmy 
kolejne publikacje, stanowiące komple-
mentarny materiał dydaktyczny do pro-
cesu formacyjnego i wychowawczego 
uczniów klas szkoły podstawowej, zawie-
rające zarówno teoretyczne, jak i prak-
tyczne implikacje dotyczące wychowania 
do wartości.

Niniejszy Raport jest okazją do podzie-
lenia się ze zrealizowanych projektów. 
Mamy nadzieję, że ta lektura będzie in-
spirująca. 

Zapraszamy do bliższej współpracy przy 
kolejnych inicjatywach.



Raport z działalności 20206

Nauka

Ogólnopolska 
Konferencja 
Misjologiczna 
„Jan Paweł II na 
Kubie”
Instytut Papieża Jana Pawła II i  Katedra 
Misjologii Instytutu Nauk Teologicznych 
UKSW zorganizowały Ogólnopolską Kon-
ferencję Misjologiczną pt. „Jan Paweł II na 
Kubie”, która odbyła się 5 marca br. na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie.

Prelegenci przybliżyli charakter i oko-
liczności pielgrzymki Ojca Świętego Jana 
Pawła II, która miała miejsce w dniach 
21-26 stycznia 1998 r. Spotkanie  dotyczy-
ło jedynej i historycznej wizyty Papieża 
w komunistycznym państwie owładnię-
tym reżimem Fidela Castro.

Goszcząc jako pielgrzym w waszym 

kraju, bogatym w dziedzictwo różnorod-

nych kultur i chrześcijaństwa, ufam, że 

w przyszłości Kubańczycy zdołają zbu-

dować cywilizację sprawiedliwości i so-

lidarności, wolności i prawdy, cywilizację 

miłości i pokoju, która — jak powiedział 

o. Varela — «stanie się fundamentem 

wielkiej budowli naszego szczęścia».

Drodzy Kubańczycy: bądźcie wierni słowu 

Bożemu i temu wzorowi! Drodzy mężowie 

i żony, ojcowie i matki, drogie rodziny ku-

bańskie: naśladujcie w swoim życiu ten 

wzniosły wzór, wspomagani przez łaskę, 

która została wam udzielona w sakra-

mencie małżeństwa! Niech Bóg — Ojciec, 

Syn i Duch Święty — zamieszkuje w wa-

szych domach.

Msza św. na Stadionie Sportowym Akademii Wycho-

wania Fizycznego im. Manuela Fajardo, Santa Clara, 

22 stycznia 1998 r.

Spotkanie z przedstawicielami świata kultury, 

Santiago de Cuba, 24 stycznia 1998 r.
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Jan Paweł II na Kubie
5 marca 2020

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5 / sala 223

Instytut Papieża Jana Pawła II
Katedra Misjologii Instytutu Nauk Teologicznych UKSW

zapraszają na 
Ogólnopolską Konferencję Misjologiczną

9.45 Otwarcie konferencji  
   ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, prodziekan WT UKSW

CZĘŚĆ I 
• Kontekst polityczno-społeczny pielgrzymki Jana Pawła II na Kubę 
   dr hab. Katarzyna Dembicz, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW 
• Tematyka nauczania św. Jana Pawła II podczas pielgrzymki na Kubę 
   ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW 
• Latynoamerykańskie echa pielgrzymki św. Jana Pawła II Wielkiego na Kubę  
   prof. dr Bogdan Piotrowski, Universidad La Sábana, Bogota
    Przerwa na kawę: 11.15-11.30

CZĘŚĆ II
• Kult maryjny na Kubie – El Cobre 
   ks. dr hab. Piotr Piasecki, prof. UAM
• Zaangażowanie misjonarzy i misjonarek w dzieło ewangelizacji na Kubie 
   ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. UKSW
• Postrzeganie Fidela Castro i Che Guevary w Ameryce Łacińskiej
   ks. dr Jarosław Tomaszewski, Facultad Teológica de Mariano Soler, Montevideo 
    Przerwa obiadowa: 13.00-13.30

CZĘŚĆ III
• Współczesne formy duszpasterstwa na Kubie 
   ks. mgr lic. Adam Wiński, Bayamo, Kuba
• Panel: świadectwa misjonarzy i wolontariuszy
   15:00 Zakończenie konferencji

Komitet organizacyjny: 
ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. UKSW 
ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, UKSW  
ks. dr hab. Wojciech Kluj, prof. UKSW  
dr Paweł Szuppe, UKSW  
mgr lic. Agnieszka Klimek, UKSW

Komitet naukowy: 
ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW 
ks. dr hab. Piotr Piasecki, prof. UAM 
prof. dr Bogdan Piotrowski, Universidad La Sábana (Bogota) 
dr hab. Katarzyna Dembicz, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
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Konferencja 
Naukowa „Prze-
miany społeczeń-
stwa polskiego”
Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Insty-
tut Nauk Socjologicznych Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie przy wsparciu Wyższego Semina-
rium Duchownego w Łomży zorganizowa-
ły Konferencję naukową pt. „Przemiany 
społeczeństwa polskiego”, która odbyła 
się 5 marca br. w Wyższego Seminarium 
Duchownym w Łomży.

Prelegenci w różnorodny sposób przed-
stawiali zmiany, dokonujące się w spo-
łeczeństwie polskim. Poruszone zostały 
między innymi tematy dotyczące prze-
mian w aspekcie wielokulturowości, oby-
czajowości, wypalenia (nie)zawodowego, 
zmian w rodzinie i przemian społecznych 

w Polsce według Jana Pawła II. Panel za-
kończyła żywa dyskusja pomiędzy pre-
legentami oraz zgromadzonymi gośćmi, 
w czasie której jednogłośnie stwierdzo-
no, że różne próby uchwycenia tematu 
przemian i odmienne sposoby prezenta-
cji wybranych treści, okazały się mieć ze 
sobą wiele wspólnego. Kwestia przemian 
w społeczeństwie polskim nie została 
w pełni wyczerpana i z pewnością to za-
gadnienie mogłoby być kontynuowane na 
kolejnej konferencji o tej tematyce.

Instytut Papieża Jana Pawła II 9

Nauka
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„Maryjna droga do 
świętości Prymasa 
Wyszyńskiego”

Wraz z Jasnogórskim Instytutem Ma-
ryjnym współorganizowaliśmy cykl 
spotkań przygotowujących do beatyfi-
kacji Stefana kardynała Wyszyńskiego 
pt. „Maryjna droga do świętości Prymasa 
Wyszyńskiego”. Spotkania odbywały się 
na Jasnej Górze od stycznia do września, 
każdego 27. dnia miesiąca. Po każdym 
spotkaniu w kaplicy Matki Bożej trwało 
całonocne czuwanie modlitewne. 

Choć beatyfikacja Stefana kardynała Wy-
szyńskiego z powodu panującej pande-
mii została przełożona, to spotkania, od 
kwietnia, były kontynuowane w zmienio-
nej formie – online, bez bezpośredniego 
udziału słuchaczy.

W czasie spotkań zaproszeni goście 
wraz z prowadzącym spotkania o. dr. 
Mariuszem Tabulskim prowadzili roz-
ważania na temat heroicznego życia 
Jasnogórskiego Prymasa, źródle jego 
cnót, osobowym podejściu do Matki Bo-
żej, jego męstwie i wierze. 

Transmisje spotkań można było odsłu-
chać w Radiu Jasna Góra i na jasnogór-
skim kanale YouTube.

Instytut Papieża Jana Pawła II

Nauka
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Ogólnopolska kon-
ferencja nauko-
wa „Jan Paweł II 
w Togo i Beninie”

W czasie konferencji prelegenci przed-
stawili szczegóły nauczania papieskie-
go, jak również jego odbiór, z tych wizyt 
apostolskich, oraz co z papieskiego na-
uczania zostało w miejscach, które Pa pież 
odwiedził obecnie. Konferencja, z powodu 
reżimu sanitarnego, odbyła się online.

Tematem konferencji były wizyty apostol-
skie Jana Pawła II w Togo i Beninie. Kon-
ferencję naukową poprzedziły wspólne 
badania naukowe Instytutu Papieża Jana 
Pawła II i Katedry Misjologii WT UKSW 
w tych afrykańskich krajach. Papieskie 
wizyty zostawiły niezatarty ślad, nie tylko 
materialny w postaci pomników, popiersi, 

czy ulic i budynków, którym nadano imię 
Ojca Świętego; ale przede wszystkim Jan 
Paweł II, i Jego nauczanie, żyje w sercach 
mieszkańców Togo i Beninu po dziś dzień. 
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stawili szczegóły nauczania papieskie-
go, jak również jego odbiór, z tych wizyt 
apostolskich, oraz co z papieskiego na-
uczania zostało w miejscach, które Pa pież 
odwiedził obecnie.

Instytut Papieża Jana Pawła II

Nauka

13
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XIX Międzynaro-
dowe Mistrzostwa 
Polski Duchowień-
stwa w szachach 
klasycznych
XIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
Duchowieństwa w szachach klasycznych, 
nad którymi patronat objął Instytut, odby-
ły się w dniach 6-11 lipca br. w Kałkowie– 

-Godowie, w Sanktuarium Bolesnej Kró-
lowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej. 
Oprócz zmagań sportowych, mistrzostwa 
były również okazją do modlitwy i spotkań. 
Instytut, poza objęciem patronatu nad 
tym wydarzeniem, był również fundato-
rem nagród rzeczowych dla laureatów 
i wyróżnionych uczestników.

Instytut Papieża Jana Pawła II

Oświata

15
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Oświata 

Konkurs literac-
ki i plastyczny 
o św. Janie Pawle II

W związku z tegorocznym Dniem Papie-
skim oraz rocznicą wyboru Jana Pawła 
II na Stolicę Apostolską, Parafia Narodze-
nia NMP w Rososzy i Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Machcinie zorganizo-
wały konkurs literacki pt. ,,Co wiesz o św. 
Janie Pawle II?” oraz konkurs plastyczny 
pt. ,,Święty Jan Paweł II widziany oczami 
i sercem dziecka”, nad którym swój pa-
tronat objął Instytut.

Celem konkursów było propagowanie 
wiedzy o naszym Wielkim Rodaku oraz 
wartości, które głosił. Ponado miały one 
za zadanie rozbudzać wyobraźnię, kre-
atywność oraz umiejętności twórcze 
wśród dzieci, jak również promować mło-
de talenty plastyczne i artystyczne. 

Oba konkursy zostały rozstrzygnięte 
23 października br.

Instytut Papieża Jana Pawła II 17

Oświata 

XV Edycja Ogólno-
polskiego Konkur-
su Papieskiego 26 paź-
dzrnika 2020

Celem konkursu jest pogłębianie myśli 
i nauczania św. Jana Pawła II oraz ko-
lejnych papieży. W 100. rocznicę urodzin 
Papieża tematy konkursowe dotyczyły 
przede wszystkim pamięci o wielkim Po-
laku oraz tego, co my, Jego rodacy, Jemu  
zawdzięczamy. Inne tematy były zainspi-
rowane Dekalogiem i Przykazaniem Mi-
łości jako podstawami chrześcijańskiej 
moralności, którą Papież szczególnie 
uwydatnił w swojej książce pt. „Pamięć 
i tożsamość”. 

Pozostałe tematy dotyczyły wczesnych 
poezji Karola Wojtyły. Odwołaliśmy się do 
utworu poetyckiego przyszłego Papieża 

pt. „Profile Cyrenejczyka” i zaproponowa-
liśmy przemyślenie problemu: kim jest 
współczesny Cyrenejczyk? Jaki jest jego 
stosunek do cierpienia, niesienia pomocy 
i Boga innym ludziom? 

Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych 
esejów. Wyniki zostały ogłoszone 9 paź-
dziernika br.
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Oświata 

Instytut Papieża Jana Pawła II 19

Oświata 

Gra miejska 
o św. Janie Pawle II 
Rodzinna gra miejska odbyła się 11 paź-
dziernika br. w parafii przy ul. Broniew-
skiego w Warszawie. Jej organizatorem 
oprócz parafii, była także dzielnica 
Bielany. Instytut objął patronat nad tym 
wydarzeniem. 

Zadaniem drużyn uczestniczących w grze 
było odnajdywanie w terenie punktów 
zaznaczonych na mapie, a następnie na-
leżało odpowiedzieć na pytania, które 
dotyczyły św. Jana Pawła II. Szansę na 
wykazanie się wiedzą, kreatywnością 
i orientacją w terenie mieli zarówno do-
rośli, jak i dzieci. 
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Konkurs arty-
styczny na 100. 
rocznicę urodzin 
Jana Pawła II

Instytut patronował konkursowi arty-
stycznemu ogłoszonemu przez Fundację 
Ogrody Edukacji z okazji 100. rocznicy 
urodzin Jana Pawła II w Stanisławowie 
Pierwszym pod Warszawą. 

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie 
napisać tekst do melodii skomponowa-
nej specjalnie na tę okazję oraz wykonać 
prace plastyczne. Autorska melodia zo-
stała skomponowana przez Waldemara 
Dąbkowskiego. Utwór muzyczny został 
zrealizowany na podstawie tekstów na-
desłanych przez uczestników. 

Nagranie zostało wzbogacone pracami 
plastycznymi uczestników drugiej czę-
ści konkursu na kartę urodzinową dla 
Jana Pawła II, także upamiętniającą 100. 
rocznicę Jego urodzin. Rozstrzygnięcie 
konkursu odbyło się 16 października br. 
w kościele parafialnym pw. NMP Wspo-
możycielki Wiernych.

Instytut Papieża Jana Pawła II

Oświata

21
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Gminny Konkurs 
Papieski w Szkole 
Podstawowej im. 
bł. Jana Pawła II 
w Płocochowie

Instytut już od kilku lat patronuje Gminne-
mu Konkursowi Papieskiemu organizowa-
nemu w Szkole Podstawowej w Płococho-
wie koło Pułtuska. Jest to szczególna 
forma wdzięczności Ojcu Świętemu za 
świadectwo Jego życia i Jego nauczanie. 

Konkurs ma również na celu rozpo-
wszechnianie bogactwa myśli i czynów 
Papieża Jana Pawła II. Konkurs cieszy 
się corocznie dużym zainteresowaniem 
szkół podstawowych w całej gminie Puł-
tusk. Uczniowie tworzą prace literackie, 
plastyczne, multimedialne i pogłębiają 
swoje wiadomości w konkursie wiedzy. 
Wszyscy uczniowie, którzy złożyli prace 
w każdej z kategorii, zostali nagrodzeni 
pamiątkowymi dyplomami. 

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, 
które zostały przekazane na ręce dy-
rektorów poszczególnych szkół. Instytut, 
oprócz objęcia patronatem tego wyda-
rzenia, był również fundatorem nagród 
rzeczowych dla laureatów i wyróżnio-
nych uczniów.
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Powiatowy Kon-
kurs plastyczny 
„Od Lolka do Jana 
Pawła II”
Instytut patronował Powiatowemu Kon-
kursowi plastycznemu pt. „Od Lolka do 
Jana Pawła II”, którego celem było pogłę-
bienie wśród dzieci wiedzy o życiu, dzia-
łalności i twórczości Ojca Świętego. 

Konkurs był zorganizowany dla uczniów 
szkół podstawowych i przebiegał w dwóch 
kategoriach: klasy I–IV oraz klasy V–VIII. 
Zadaniem  uczestników było wykonanie 
prac plastycznych zgodnie z hasłem.   

Konkurs odbył się w  ramach powiatowo-
-dekanalnych obchodów roku 2020 ogło-
szonego Rokiem św. Jana Pawła II  pod 
hasłem: „Nie bójcie się żyć dla Miłości”. 

Organizatorem konkursu była Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Napi-
wodzie oraz Parafia NMP Królowej Polski 
w Napiwodzie.
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Wielka  
Zbiórka Książek
W październiku br. biblioteka zakończyła 
VI edycję ogólnopolskiej akcji społecz-
nej Fundacji Zaczytani. Zbiórkę książek 
prowadziło łącznie 961 placówek, dzię-
ki którym przez miesiąc zebrano 294 
000 książek.

Pomimo pandemii, zbiórka książek w tym 
roku cieszyła się ogromną popularnością. 

Przełożyło się to na ilość zebranych wo-
luminów i ustanowienie nowego rekordu. 
Nasza placówka w ciągu miesiąca zebrała 
27 kartonów pełnych literatury dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Bardzo cieszymy 
się z pozytywnej odpowiedzi ofiarodaw-
ców.

Zebrane książki trafią do dzieci, młodzie-
ży i dorosłych przebywających w placów-
kach medycznych w całej Polsce oraz do 
zakładów karnych, świetlic środowisko-
wych, centrów krwiodawstwa, domów 
samotnej matki i domów seniora.

Wydarzenia

Instytut Papieża Jana Pawła II 27

Konkurs „Mój wo-
kalny prezent dla 
św. Jana Pawła II” 

Gminny konkurs pt. „Mój wokalny pre-
zent dla św. Jana Pawła II” miał miejsce 
w Centrum Kultury Izabelin. Podczas gali 
konkursowej wystąpili uczniowie Szkoły 
Muzycznej I stopnia z Ośrodka Szkolno-

-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
im. Róży Czackiej w Laskach, którym na 
fortepianie akompaniowała Jadwiga Paw-
lik oraz uczeń Szkoły Podstawowej im. 
płka Stanisława Królickiego w Izabelinie. 

Podczas tej uroczystosci obejrzano por-
trety św. Jana Pawła II autorstwa uczniów 
z klas I i II ze Szkoły Podstawowej w Iza-
belinie w ramach konkursu pt. „Portret św. 
Jana Pawła II” a także obraz przedstawia-

jący Papieża Polaka pochodzący z zaso-
bów Instytutu Papieża Jana Pawła II, który 
objął patronat nad tym wydarzeniem.

Organizatorem konkursu było Centrum 
Kultury Izabelin, a Partnerami: Szkoła 
Muzyczna I stopnia z Ośrodka Szkolno-

-Wychowawczego dla Dzieci Niewido-
mych im. Róży Czackiej w Laskach oraz 
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława 
Królickiego w Izabelinie.
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Koncert „Dla 
św. Jana Pawła 
II z okazji 100. 
rocznicy urodzin”
Wyjątkowy koncert pt. „Dla św. Jana Paw-
ła II z okazji 100. rocznicy urodzin”, nad 
którym patronat objął Instytyt Papieża 
Jana Pawła II, odbył się 27 września br. 
w Kościele Matki Bożej Królowej Meksy-
ku w Laskach. Po raz pierwszy w historii 
Gminy Izabelin wystąpił Chór Filharmonii 
Narodowej oraz Orkiestra Kameralna Fil-
harmonii Narodowej. 

Podczas tego wydarzenia zostały zapre-
zentowane znakomite utwory tj. Msza 
Koronacyjna C-dur – W.A. Mozarta, Ave 
Verum – W.A. Mozarta, Alleluja z Orato-
rium „Mesjasz” – G.F. Haendla. 

Oprawę muzyczną mszy św. zapewnili 
uczniowie i absolwenci Szkoły Muzycznej 
I stopnia z Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych im. Róży 
Czackiej w Laskach. 

Uroczystość uświetnił występ laureatów 
Konkursu muzycznego pt. „Mój wokalny 
prezent dla św. Jana Pawła II”, organizo-
wanego w ramach zadania towarzyszą-
cemu projektowi dla dzieci widzących ze 
Szkoły w Izabelinie oraz niewidomych 
z Ośrodka w Laskach. 
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Wystawy

Wystawy objazdowe 
W mijającym roku poszerzyliśmy ofertę naszych tematycznych wystaw edukacyjnych 
o nową propozycję pt. „Jan Paweł II na Kubie”.

Instytut ma w swojej ofercie także inne ekspozycje (Jan Pawe ł II w Argentynie, Boliwii, 
Chile, Ekwadorze, Islandii, Meksyku, Paragwaju, Peru i TajlandII), które udostępnia czaso-
wo zainteresowanym szkołom i ośrodkom kulturalnym. W 2020 r. wystawy były prezen-
towane w ponad 10 placówkach. Są to ekspozycje: „Jan Paweł II w Ameryce Środkowej”, 
„Jan Paweł II w Kolumbii”, „Adhortacje Apostolskie Jana Pawła II”, „Encykliki Świętego Jana  
Pawła II”,  „Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas, który patrzył dalej”, „Można odejść na 
zawsze, by stale być blisko. Ksiądz Jan Twardowski w 100-lecie urodzin”, „Moje Imię 
Człowiek. Ksiądz Jan Zieja”.

Na każdą ekspozycję składa się 30 plansz oraz multimedialny przewodnik. Wypożycza-
my je placówkom edukacyjnym i kulturalnym po to, by przybliżać kolejnym pokoleniom 
istotne wątki pontyfikatu Świętego Papieża. 

Instytut Papieża Jana Pawła II 31

Wystawy

Wystawa „Encykliki i adhortacje Jana Pawła II” prezentowana w Muzeum Mi-
syjno-Etnograficznym Księży Werbistów w Pieniężnie

Wystawa „Moje imię Człowiek. Ksiądz Jan Zieja”  prezentowana przy Kościele 
pw. św. Franciszka z Asyżu w Warszawie
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Dziękuję Bogu, Panu dziejów i naszego życia, że 

pozwolił mi odwiedzić tę piękną ziemię, o której 

Krzysztof Kolumb powiedział, iż „piękniejszej 

ludzkie oko nigdy nie widziało”. Przybywając 

na tę wyspę, gdzie ponad 500 lat temu 

przyniesiono krzyż Chrystusa — krzyż 

przechowywany dziś z pietyzmem 

w kościele parafialnym w Baracoa, 

na wschodnich krańcach kraju — po-

zdrawiam wszystkich ze szczególnym 

wzruszeniem i bardzo serdecznie.

Jan Paweł II, Ceremonia powitalna na lotnisku,   

Hawana, 21 stycznia 1998 r. 

Wystawa 
„Jan Paweł II 
na Kubie”
Kolejna wystawa opracowana w Instytu-
cie dotyczyła podróży apostolskiej Ojca 
Świętego na Kubę. Papież odwiedził te 
państwo tylko jeden raz. Była to niewąt-
pliwie wyjątkowa i historyczna wizyta. 
W czasie tej pięciodniowej pielgrzym-
ki Jan Paweł II odwiedził następujące 
miasta: Hawanę, Santa Clara, Camagüey, 
Santigo de Cuba, gdzie odprawił cztery 
msze św., spotkał się z młodzieżą, przed-
stawicielami świata nauki i kultury, 

chorymi, a także Konferencją Episkopatu 
Kuby. W czasie tej wizyty kilkukrotnie do-
szło do spotkania papieża z prezydentem 
Fidelem Castro. 

Wystawa jest dostępna do nieodpłatne-
go wypożyczania szkołom i innym insty-
tucjom świadczącym usługi edukacyjne 
i kulturalne.

Instytut Papieża Jana Pawła II 33

Wystawy
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Archiwum

Numizmaty
W 2020 r. Dział Dokumentacji Archiwal-
nej i Fotograficzno-Filmowej Instytutu 
poszerzył swoje zbiory między innymi 
o trzy monety, wybite z okazji 100. rocz-
nicy urodzin Jana Pawła II. Wśród nich na-
leży wymienić monetę o nominale 2000 
franków CFA (walucie będącej środkiem 
płatniczym w 14 państwach Afryki Środ-
kowej i Afryki Zachodniej). Wykonano ją 
ze złota próby 999,9. Ma średnicę 17 mm, 
zaś masa numizmatu wynosi 2,3 g. Mone-
tę wyemitowano w nakładzie 100 empla-
rzy. Numizmat zdobi kryształek austriac-
kiej firmy Swarovski.

Na awersie drugiego złotego numizmatu 
zawarto wizerunek popiersia Jana Paw-
ła II w infule, trzymającego w dłoniach 
krzyż papieski (ferulę), a tuż za Ojcem 

Instytut Papieża Jana Pawła II

Archiwum

35

Świętym monstrancję, w której w miej-
scu hostii świętej, widnieje krysz tałek 
Swarovskiego. 

Z kolei srebrna moneta (próby 999) ma 
średni cę 38,61 mm i masę 17,50 g. Wy-
konano ją w nakładzie 555 egzemplarzy. 

Do Działu Dokumentacji Archiwalnej 
włączono ponadto przypinkę, wyprodu-
kowaną z okazji 550-lecia Parlamenta-
ryzmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
liczne monety, z takich państw jak: Ar-
menia (dram; AMD), Gruzja (lari; GEL), 
Kuba (peso kubańskie; CUP) i Meksyk 
(peso; MXN).

Znaczki pocztowe
Archiwum zasiliły 23 znaczki pocztowe. 
Na 20 z nich uwieczniono wizerunek 
Jana Pawła II, zaś na trzech pozosta-
łych widnieją inne znane, historyczne 
postaci, między innymi Mahatma Gandhi 
(1869-1948) czy Marilyn Monroe (1926-
1962). Wymienione wyżej znaczki wpro-
wadzono do obiegu w latach 2004-2014 
w takich państwach jak: Republika Gwi-
nei Równikowej, Wyspy Świętego Toma-
sza i Książęca, Grenada, Mała Martynika 
oraz Gibraltar
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Archiwum

Nowe Nagrania 
audio
Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotogra-
ficzno-Filmowej zakupił również między 
innymi pozycję CD pt. „Jan Paweł II. By-
łem z wami”, wydaną przez Polskie Radio 
S.A. Ten dwupłytowy album jest kwinte-
sencją refleksji Papieża na tematy nie-
zwykle ważne dla Polaków, jak: ojczyzna, 
patriotyzm i rodzina. Archiwum Instytutu 
poszerzyło ponadto swoje zbiory o płytę 
audio, zatytułowaną „Hymn Papieski”. Mu-
zykę do dzieła skomponował Bogdan Kie-
rejsza, zaś autorem słów jest Krzysztof 
Cezary Buszman. Partie wokalne wyko-
nała znana śpiewaczka Alicja Węgorzew-
ska (mezzosopran). 

Montaż filmów
W mijającym roku powstały następujące 
filmy: „Jan Paweł II w Chile”, „Jan Paweł 
II w Paragwaju”, „Jan Paweł II w Boliwii 
oraz „Jan Paweł II w Argentynie”. Komen-
tarz do filmów nagrał Dział Promocji In-
stytutu. Filmy można oglądać na naszej 
stronie internetowej, w zakładce „Repozy-
torium”. Ponadto Dział Archiwalny na bazie 
posiadanych materiałów audiowizualnych 
zrealizował film pt. „Jan Paweł II w Arme-
nii”, dwa filmy szkoleniowe oraz poddawał 
korekcie cyfrowej istotne dla Instytutu pliki 
audio i video.

Nowe pozycje DVD
Z pośród pozyskanych w br. pozycji au-
diowizualnych, najważniejszą jest druga 
część kolekcji filmów dokumentalnych, 
dotyczących Ojca Świętego – seria zaty-

tułowana „Jan Paweł II. 40-lecie wyboru 
Polaka na papieża”. Producentem cyklu 
jest Telewizja Polska S.A. Na dwóch pły-
tach DVD (drugiej części) zawarto sześć 
niezwykłych dokumentów, ukazujących 
drogę Karola Wojtyły z Wadowic do Wa-
tykanu: ”Lolek”, „Odpoczywanie. W kręgu 
przyjaciół księdza Karola Wojtyły”, „Kar-
dynał Wojtyła papieżem!”, „Nasz profesor 
papieżem” oraz „Jan Paweł II i Prymas 
Stefan Kardynał Wyszyński. Cały dla Cie-
bie”.

Projekt e-kultura
Instytut rozpoczął przygotowania do 
udziału w szeroko zakrojonym projekcie 
pt. „Regionalna Platforma Informacyjna – 
Kultura na Mazowszu”, skierowanym do 
wszystkich mazowieckich instytucji kultu-
ry. Przedsięwzięcie realizuje Departament 
Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie wraz z Agen-
cją Rozwoju Mazowsza S.A. w ścisłej 
współpracy z poszczególnymi jednostka-
mi. Dzięki tej nowej inicjatywie znacznie 
większa liczba internautów będzie mogła 
zapoznać się z wielotorową działalnością 
Instytutu, w tym z pozyskiwanymi przez 
Dział Archiwalny muzealiami.

Instytut Papieża Jana Pawła II

Archiwum
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Instytut Papieża Jana Pawła II
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Publikacje

„Jan Paweł II na Kubie” 
18 stycznia 2019 roku

Publikacja pt. „Jan Paweł II na Kubie” 
ukazana w serii wydawniczej Instytutu 
„Rozprawy i monografie” t. 29. w całości 
poświęcona jest wizycie Ojca Świętego na 
Kubie, która odbywała się w dniach 21-26 
stycznia 1998 r. Podczas tych pięciu dni 
Papież odwiedził cztery kubańskie mia-
sta. Publikacja składa się z trzech części. 
Pierwsza część prezentuje serię artyku-
łów naukowych powiązanych bezpośred-
nio lub pośrednio z pielgrzymką apostol-
ską Jana Pawła II na Kubę. Część druga 
to świadectwa misjonarzy z Kuby, trzecią 
część stanowią homilie i przemówienia 
papieża Jana Pawła II wygłoszone na 
Kubie w 1998 r. Na końcu zamieszczono 
zdjęcia przedstawiające pomniki Papieża 
oraz liczne pamiątki związane z Papieżem 
i jego wizytą na Kubie.

Nowości 
wydawnicze

Instytut Papieża Jana Pawła II 39

Publikacje

„Kazania i homilie na 
rok A”
Publikacja pt. „Kazania i homilie na rok A” 
autorstwa ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, 
prof. UKSW, jest zbiorem cennych wska-
zówek, zarówno dla osób samodzielnie 
zgłębiających zagadnienia teologiczne, 
jak również może stanowić wsparcie 
dla księży w procesie przygotowywa-
nia liturgii.

Książka podzielona została na fragmenty 
odpowiadające kolejnym niedzielom roku 
liturgicznego, w których autor wyjaśnia 
i rozważa czytania liturgiczne dedyko-
wane na dany dzień. Poszczególne czę-
ści dodatkowo opatrzone zostały cytatami 
z myślą Jana Pawła II. Książka wzboga-
cona jest również o część aneksową za-
wierającą kazania i homilie przeznaczone 
na wybrane uroczystości. 

 „W szkole Maryi Ja-
snogórskiej. Katechezy 
zawierzenia św. Jana 
Pawła II”
Książka autorstwa dr. Wincentego Ła-
szewskiego i o. Wojciecha Deca pt. 
„W szkole Maryi Jasnogórskiej. Katechezy 
zawierzenia św. Jana Pawła II” jest efek-
tem współpracy wydawniczej Instytutu 
i Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. 
Książka jest zapisem siedmiu spotkań 
w ramach cyklu Wieczory Maryjne. Zo-
stały zorganizowane by upamiętnić czter-
dziestą rocznicę pierwszej wizyty papieża 
Jana Pawła II na Jasnej Górze w czerw-
cu 1979 r. i pierwszej wygłoszonej w tym 
miejscu papieskiej homilii. 

Została napisana językiem mówionym, co 
jest świadomym zamiarem autorów i re-
daktora, by dzięki temu ożywić przekaz 
i zainteresować tematem młodego czy-
telnika i stworzyć przestrzeń spotkania.
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Publikacje

„Jan Paweł II na Kubie” 
18 stycznia 2019 roku

Publikacja pt. „Jan Paweł II na Kubie” 
ukazana w serii wydawniczej Instytutu 
„Rozprawy i monografie” t. 29. w całości 
poświęcona jest wizycie Ojca Świętego na 
Kubie, która odbywała się w dniach 21-26 
stycznia 1998 r. Podczas tych pięciu dni 
Papież odwiedził cztery kubańskie mia-
sta. Publikacja składa się z trzech części. 
Pierwsza część prezentuje serię artyku-
łów naukowych powiązanych bezpośred-
nio lub pośrednio z pielgrzymką apostol-
ską Jana Pawła II na Kubę. Część druga 
to świadectwa misjonarzy z Kuby, trzecią 
część stanowią homilie i przemówienia 
papieża Jana Pawła II wygłoszone na 
Kubie w 1998 r. Na końcu zamieszczono 
zdjęcia przedstawiające pomniki Papieża 
oraz liczne pamiątki związane z Papieżem 
i jego wizytą na Kubie.

Nowości 
wydawnicze

Instytut Papieża Jana Pawła II 39

Publikacje

„Kazania i homilie na 
rok A”
Publikacja pt. „Kazania i homilie na rok A” 
autorstwa ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, 
prof. UKSW, jest zbiorem cennych wska-
zówek, zarówno dla osób samodzielnie 
zgłębiających zagadnienia teologiczne, 
jak również może stanowić wsparcie 
dla księży w procesie przygotowywa-
nia liturgii.

Książka podzielona została na fragmenty 
odpowiadające kolejnym niedzielom roku 
liturgicznego, w których autor wyjaśnia 
i rozważa czytania liturgiczne dedyko-
wane na dany dzień. Poszczególne czę-
ści dodatkowo opatrzone zostały cytatami 
z myślą Jana Pawła II. Książka wzboga-
cona jest również o część aneksową za-
wierającą kazania i homilie przeznaczone 
na wybrane uroczystości. 

 „W szkole Maryi Ja-
snogórskiej. Katechezy 
zawierzenia św. Jana 
Pawła II”
Książka autorstwa dr. Wincentego Ła-
szewskiego i o. Wojciecha Deca pt. 
„W szkole Maryi Jasnogórskiej. Katechezy 
zawierzenia św. Jana Pawła II” jest efek-
tem współpracy wydawniczej Instytutu 
i Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. 
Książka jest zapisem siedmiu spotkań 
w ramach cyklu Wieczory Maryjne. Zo-
stały zorganizowane by upamiętnić czter-
dziestą rocznicę pierwszej wizyty papieża 
Jana Pawła II na Jasnej Górze w czerw-
cu 1979 r. i pierwszej wygłoszonej w tym 
miejscu papieskiej homilii. 

Została napisana językiem mówionym, co 
jest świadomym zamiarem autorów i re-
daktora, by dzięki temu ożywić przekaz 
i zainteresować tematem młodego czy-
telnika i stworzyć przestrzeń spotkania.
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Publikacje

„Recepcja idei misyjnej 
w diecezji płockiej w la-
tach 1908–2015”

Publikacja pt. „Recepcja idei misyjnej 
w diecezji płockiej w latach 1908–2015” 
autoratwa ks. Grzegorza Adamiaka prze-
krojowo ukazuje historię i zakres wkła-
du Kościoła płockiego w dzieło rozkrze-
wiania wiary w krajach misyjnych. Autor 
szczegółowo i niezwykle obszernie opi-
suje zaangażowanie misyjne biskupów 
poszczególnych diecezji oraz parafian. 
Warto nadmienić, że to właśnie biskupi 
płoccy byli zaczynem dla wielu obecnych 
instytucji misyjnych w Polsce. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje wielka praca dla 
dzieła ruchu misyjnego w całym kraju 
dokonana przez abp. Antoniego Juliana 
Nowowiejskiego oraz jego kontynuatora 
w latach powojennych, bp. Jana Wosiń-
skiego. Niniejsza publikacja jest cenną 
pozycją w historii polskiej misjologii.

„Rejów albo raczej Raj – 
ów. Na Rejowie i nie tyl-
ko. Opowiadania”i

Książeczka pt. „Rejów albo raczej Raj – 
ów. Na Rejowie i nie tylko. Opowiadania” 
autorstwa Barbary Obara skierowana jest 
dla młodszych czytelników i ich rodziców. 
Jak pisze o książce sama autorka pragnie 
rozradować czytelników przygodami mło-
dych bohaterów, ukazać ich wrażliwość 
na piękno i na czyjąś krzywdę. Tylko szla-
chetne postępowanie oparte na prawdzie 
tworzy wartościowych ludzi, a dzieci 
wspólnie bawiące się w zgodzie i przy-
jaźni są radością świata. Celem autorki 
było też ukazanie piękna naszej ojczyzny, 
z Morzem Bałtyckim, z Pojezierzem Ma-
zurskim, z górami, lasami, ukwieconymi 
łąkami, wioskami i miastami, a przede 
wszystkim ukazanie piękna krainy świę-
tokrzyskiej, a w niej Skarżyska i Rejowa. 

Instytut Papieża Jana Pawła II 41

Publikacje

„Słownik polskich teolo-
gów katolickich 2004-
2013”, t. az10

Obszerna publikacja została opraco-
wana przez zespół 110 autorów i zawie-
ra biogramy, bibliografie podmiotowe 
i przedmiotowe polskich teologów ka-
tolickich zmarłych w latach 2004–2013. 
Na miano teologów zasłużyli kapłani 
diecezjalni i zakonni, którzy pozostawi-
li po sobie spuściznę teologiczno-lite-
racką, a wśród nich znajduje się wielu 
działaczy niepodległościowych. Niniej-
sze opracowanie jest kontynuacją to-
mów poprzednich.
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Publikacje

„Recepcja idei misyjnej 
w diecezji płockiej w la-
tach 1908–2015”

Publikacja pt. „Recepcja idei misyjnej 
w diecezji płockiej w latach 1908–2015” 
autoratwa ks. Grzegorza Adamiaka prze-
krojowo ukazuje historię i zakres wkła-
du Kościoła płockiego w dzieło rozkrze-
wiania wiary w krajach misyjnych. Autor 
szczegółowo i niezwykle obszernie opi-
suje zaangażowanie misyjne biskupów 
poszczególnych diecezji oraz parafian. 
Warto nadmienić, że to właśnie biskupi 
płoccy byli zaczynem dla wielu obecnych 
instytucji misyjnych w Polsce. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje wielka praca dla 
dzieła ruchu misyjnego w całym kraju 
dokonana przez abp. Antoniego Juliana 
Nowowiejskiego oraz jego kontynuatora 
w latach powojennych, bp. Jana Wosiń-
skiego. Niniejsza publikacja jest cenną 
pozycją w historii polskiej misjologii.

„Rejów albo raczej Raj – 
ów. Na Rejowie i nie tyl-
ko. Opowiadania”i

Książeczka pt. „Rejów albo raczej Raj – 
ów. Na Rejowie i nie tylko. Opowiadania” 
autorstwa Barbary Obara skierowana jest 
dla młodszych czytelników i ich rodziców. 
Jak pisze o książce sama autorka pragnie 
rozradować czytelników przygodami mło-
dych bohaterów, ukazać ich wrażliwość 
na piękno i na czyjąś krzywdę. Tylko szla-
chetne postępowanie oparte na prawdzie 
tworzy wartościowych ludzi, a dzieci 
wspólnie bawiące się w zgodzie i przy-
jaźni są radością świata. Celem autorki 
było też ukazanie piękna naszej ojczyzny, 
z Morzem Bałtyckim, z Pojezierzem Ma-
zurskim, z górami, lasami, ukwieconymi 
łąkami, wioskami i miastami, a przede 
wszystkim ukazanie piękna krainy świę-
tokrzyskiej, a w niej Skarżyska i Rejowa. 

Instytut Papieża Jana Pawła II 41

Publikacje

„Słownik polskich teolo-
gów katolickich 2004-
2013”, t. az10

Obszerna publikacja została opraco-
wana przez zespół 110 autorów i zawie-
ra biogramy, bibliografie podmiotowe 
i przedmiotowe polskich teologów ka-
tolickich zmarłych w latach 2004–2013. 
Na miano teologów zasłużyli kapłani 
diecezjalni i zakonni, którzy pozostawi-
li po sobie spuściznę teologiczno-lite-
racką, a wśród nich znajduje się wielu 
działaczy niepodległościowych. Niniej-
sze opracowanie jest kontynuacją to-
mów poprzednich.
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Publikacje

„Wychowanie do war-
tości. Szkoła pod-
stawowa. Poziom 0” 
+ płyta CD/DVD

Wartości omówione w podręczniku pt. 
„Wychowanie do wartości. Szkoła podsta-
wowa. Poziom 0” autorstwa ks. dr. hab. 
Zdzisława Struzika, prof. UKSW, skiero-
wane są głównie do nauczycieli i pedago-
gów grup przedszkolnych i dotyczą relacji 
międzyludzkiej „ja-społeczność”. Dydak-
tyczno-wychowawczy charakter Pro-
gramu sprzyja stworzeniu odpowiednich 
warunków do tego, aby dzieci uczyły się 
wartości i mogły zgodnie z nimi żyć. Już 
w przedszkolu najmłodsi stają się częścią 
społeczności, w której obowiązują pew-
ne zasady dostosowane do etapu rozwoju 
dziecka. Wprowadzanie i utrwalanie za-
sad leży zarówno po stronie przedszkola, 
jak i rodziców.

Podręcznik został wydany również na pły-
cie CD, aby ułatwić nauczycielom prze-
prowadzenie lekcji. 

„Wychowanie do war-
tości. Szkoła pod-
stawowa. Poziom 1” 
+ płyta CD/DVD

Publikacja pt. „Wychowanie do wartości. 
Szkoła Podstawowa. Poziom 1” autorstwa 
ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, prof. UKSW, 
to druga z kolei część serii  podręczników 
wydanych przez Instytut. Przygotowana 
jest dla uczniów, nauczycieli i wychowaw-
ców poziomu 1. szkół podstawowych. Pu-
blikacja jest przedstawioną w przystępny 
sposób propozycją lekcji wychowawczych, 
a jednocześnie tworzy zwarty program 
wychowawczy, który może być realizowa-
ny podczas zajęć szkolnych. 

Podręcznik został wydany również na pły-
cie CD, aby ułatwić nauczycielom prze-
prowadzenie lekcji. 

Instytut Papieża Jana Pawła II 43

Publikacje

„Wychowanie do war-
tości. Szkoła pod-
stawowa. Poziom 2” 
+ płyta CD/DVD
Publikacja pt. „Wychowanie do warto-
ści. Szkoła Podstawowa. Poziom 2” au-
torstwa ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, 
prof. UKSW, to trzecia z kolei część serii  
podręczników wydanych przez Instytut.
Książka wpisuje się w nurt działań peda-
gogicznych ukierunkowanych na kształ-
cenie i wychowanie dziecka w wieku 
wczesnoszkolnym na podstawie wartości, 
m.in.: przyjaźni, braterstwa, pokoju, miło-
ści, życia, wolności, prawdy, solidarności. 
W książce prezentowane są założenia 
wychowawcze zgodne z koncepcją Jana 
Pawła II, który podkreślał, że wychowanie 
trzeba widzieć w wymiarze komunii osób.

Podręcznik został wydany również na pły-
cie CD, aby ułatwić nauczycielom prze-
prowadzenie lekcji. 

Wychowanie do war-
tości. Szkoła pod-
stawowa. Poziom 3” 
+ płyta CD/DVD
Publikacja pt. „Wychowanie do wartości. 
Szkoła Podstawowa. Poziom 3” autor-
stwa ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, prof. 
UKSW, to czwarta z kolei część serii  pod-
ręczników wydanych przez Instytut.

Całość zbioru stanowi komplementarny 
materiał dydaktyczny do procesu forma-
cyjnego i wychowawczego uczniów trze-
ciej klasy szkoły podstawowej, zawierają-
cy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne 
implikacje dotyczące wychowania do 
wartości. Podręcznik jest ukierunkowa-
ny na kształcenie i wychowanie młodego 
człowieka w oparciu o wspólne i jedna-
kowe rozumienie podstawowych wartości.

Podręcznik został wydany również na pły-
cie CD, aby ułatwić nauczycielom prze-
prowadzenie lekcji. 
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Publikacje

„Wychowanie do war-
tości. Szkoła pod-
stawowa. Poziom 0” 
+ płyta CD/DVD

Wartości omówione w podręczniku pt. 
„Wychowanie do wartości. Szkoła podsta-
wowa. Poziom 0” autorstwa ks. dr. hab. 
Zdzisława Struzika, prof. UKSW, skiero-
wane są głównie do nauczycieli i pedago-
gów grup przedszkolnych i dotyczą relacji 
międzyludzkiej „ja-społeczność”. Dydak-
tyczno-wychowawczy charakter Pro-
gramu sprzyja stworzeniu odpowiednich 
warunków do tego, aby dzieci uczyły się 
wartości i mogły zgodnie z nimi żyć. Już 
w przedszkolu najmłodsi stają się częścią 
społeczności, w której obowiązują pew-
ne zasady dostosowane do etapu rozwoju 
dziecka. Wprowadzanie i utrwalanie za-
sad leży zarówno po stronie przedszkola, 
jak i rodziców.

Podręcznik został wydany również na pły-
cie CD, aby ułatwić nauczycielom prze-
prowadzenie lekcji. 

„Wychowanie do war-
tości. Szkoła pod-
stawowa. Poziom 1” 
+ płyta CD/DVD

Publikacja pt. „Wychowanie do wartości. 
Szkoła Podstawowa. Poziom 1” autorstwa 
ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, prof. UKSW, 
to druga z kolei część serii  podręczników 
wydanych przez Instytut. Przygotowana 
jest dla uczniów, nauczycieli i wychowaw-
ców poziomu 1. szkół podstawowych. Pu-
blikacja jest przedstawioną w przystępny 
sposób propozycją lekcji wychowawczych, 
a jednocześnie tworzy zwarty program 
wychowawczy, który może być realizowa-
ny podczas zajęć szkolnych. 

Podręcznik został wydany również na pły-
cie CD, aby ułatwić nauczycielom prze-
prowadzenie lekcji. 
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Publikacje

„Wychowanie do war-
tości. Szkoła pod-
stawowa. Poziom 2” 
+ płyta CD/DVD
Publikacja pt. „Wychowanie do warto-
ści. Szkoła Podstawowa. Poziom 2” au-
torstwa ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, 
prof. UKSW, to trzecia z kolei część serii  
podręczników wydanych przez Instytut.
Książka wpisuje się w nurt działań peda-
gogicznych ukierunkowanych na kształ-
cenie i wychowanie dziecka w wieku 
wczesnoszkolnym na podstawie wartości, 
m.in.: przyjaźni, braterstwa, pokoju, miło-
ści, życia, wolności, prawdy, solidarności. 
W książce prezentowane są założenia 
wychowawcze zgodne z koncepcją Jana 
Pawła II, który podkreślał, że wychowanie 
trzeba widzieć w wymiarze komunii osób.

Podręcznik został wydany również na pły-
cie CD, aby ułatwić nauczycielom prze-
prowadzenie lekcji. 

Wychowanie do war-
tości. Szkoła pod-
stawowa. Poziom 3” 
+ płyta CD/DVD
Publikacja pt. „Wychowanie do wartości. 
Szkoła Podstawowa. Poziom 3” autor-
stwa ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, prof. 
UKSW, to czwarta z kolei część serii  pod-
ręczników wydanych przez Instytut.

Całość zbioru stanowi komplementarny 
materiał dydaktyczny do procesu forma-
cyjnego i wychowawczego uczniów trze-
ciej klasy szkoły podstawowej, zawierają-
cy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne 
implikacje dotyczące wychowania do 
wartości. Podręcznik jest ukierunkowa-
ny na kształcenie i wychowanie młodego 
człowieka w oparciu o wspólne i jedna-
kowe rozumienie podstawowych wartości.

Podręcznik został wydany również na pły-
cie CD, aby ułatwić nauczycielom prze-
prowadzenie lekcji. 
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Publikacje

„Wychowanie do war-
tości. Szkoła pod-
stawowa. Poziom 4” 
+ płyta CD/DVD
Publikacja pt. „Wychowanie do wartości. 
Szkoła Podstawowa. Poziom 4”  autor-
stwa ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, prof. 
UKSW, to już piąta z kolei część serii  pod-
ręczników. Książka jest dostosowana do 
poziomu rozwoju ucznia w klasie czwartej. 
Przy planowaniu celów, zadań, osiągnięć 
wzięto po uwagę stopień dojrzałości fi-
zycznej, psychicznej, społecznej i ducho-
wej nastolatka. W osobie, która zaczyna 
dojrzewać, zachodzą znaczące zmiany 
w psychice i w wyglądzie zewnętrznym. 
To, jakimi wartościami będzie się kiero-
wała, będzie miało odzwierciedlenie w jej 
relacjach społecznych. Uczniowie szuka-
ją wtedy wzorców, chcą przynależeć do 
różnych grup. Ważne jest, aby poszukując 
swojego miejsca, nie zatracić wolności 
i kierować się wartościami. 

Podręcznik został wydany również na pły-
cie CD, aby ułatwić nauczycielom prze-
prowadzenie lekcji. 

„Wychowanie do war-
tości. Szkoła pod-
stawowa. Poziom 7” 
+ płyta CD/DVD
Podręcznik pt. „Wychowanie do wartości. 
Szkoła Podstawowa. Poziom 7” autor-
stwa ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, prof. 
UKSW skierowany głównie do nauczycieli 
i pedagogów związanych z poziomem 7. 
klasy szkoły podstawowej, ale z pewno-
ścią okaże się również pomocny wszyst-
kim zainteresowanym. 

Dla nauczycieli i wychowawców w ich 
pracy dydaktycznej i działalności prak-
tycznej książka może stanowić źródło 
rzetelnej informacji, mogących przyczynić 
się w konsekwencji do optymalizacji wie-
dzy i realizacji wychowania do wartości. 

Podręcznik został wydany również na 
płycie CD, aby ułatwić nauczycielom prze-
prowadzenie lekcji. 

Instytut Papieża Jana Pawła II 45

Publikacje

„Stefan kardynał Wy-
szyński – Prymas, który 
patrzył dalej” CD/DVD
W ramach bezpośredniego przygotowa-
nia do zaplanowanej na 7 czerwca 2020 
r. beatyfikacji Stefana kardynała Wyszyń-
skiego przygotowaliśmy płytę edukacyj-
ną z materiałami przybliżającymi postać 
Prymasa Tysiąclecia – Ojca Narodu Pol-
skiego pt. „Stefan kardynał Wyszyński 

– Prymas, który patrzył dalej”.  Oprócz 
książek płytę wzbogacił film prezentują-
cy plansze z wystawy edukacyjnej o tym 
samym tytule.

Płyty zostały wysłane w kwietniu do szkół 
oraz innych ośrodków edukacyjnych i na-
ukowych, z którym współpracuje Instytut 
Papieża Jana Pawła II. 

Pomimo, że z powodu pandemii beatyfika-
cja kardynała Wyszyńskiego została prze-
łożona, materiał znajdujący się na płycie 
nie traci na aktualności i stanowi z pew-
nością praktyczną pomoc w przybliżeniu 
osoby i nauczania wybitnego przywódcy 
duchowego, męża stanu, autorytetu mo-
ralnego i duchowego, którym jest dla Po-
laków Prymas Tysiąclecia.
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Publikacje

„Wychowanie do war-
tości. Szkoła pod-
stawowa. Poziom 4” 
+ płyta CD/DVD
Publikacja pt. „Wychowanie do wartości. 
Szkoła Podstawowa. Poziom 4”  autor-
stwa ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, prof. 
UKSW, to już piąta z kolei część serii  pod-
ręczników. Książka jest dostosowana do 
poziomu rozwoju ucznia w klasie czwartej. 
Przy planowaniu celów, zadań, osiągnięć 
wzięto po uwagę stopień dojrzałości fi-
zycznej, psychicznej, społecznej i ducho-
wej nastolatka. W osobie, która zaczyna 
dojrzewać, zachodzą znaczące zmiany 
w psychice i w wyglądzie zewnętrznym. 
To, jakimi wartościami będzie się kiero-
wała, będzie miało odzwierciedlenie w jej 
relacjach społecznych. Uczniowie szuka-
ją wtedy wzorców, chcą przynależeć do 
różnych grup. Ważne jest, aby poszukując 
swojego miejsca, nie zatracić wolności 
i kierować się wartościami. 

Podręcznik został wydany również na pły-
cie CD, aby ułatwić nauczycielom prze-
prowadzenie lekcji. 

„Wychowanie do war-
tości. Szkoła pod-
stawowa. Poziom 7” 
+ płyta CD/DVD
Podręcznik pt. „Wychowanie do wartości. 
Szkoła Podstawowa. Poziom 7” autor-
stwa ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, prof. 
UKSW skierowany głównie do nauczycieli 
i pedagogów związanych z poziomem 7. 
klasy szkoły podstawowej, ale z pewno-
ścią okaże się również pomocny wszyst-
kim zainteresowanym. 

Dla nauczycieli i wychowawców w ich 
pracy dydaktycznej i działalności prak-
tycznej książka może stanowić źródło 
rzetelnej informacji, mogących przyczynić 
się w konsekwencji do optymalizacji wie-
dzy i realizacji wychowania do wartości. 

Podręcznik został wydany również na 
płycie CD, aby ułatwić nauczycielom prze-
prowadzenie lekcji. 
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Publikacje

„Stefan kardynał Wy-
szyński – Prymas, który 
patrzył dalej” CD/DVD
W ramach bezpośredniego przygotowa-
nia do zaplanowanej na 7 czerwca 2020 
r. beatyfikacji Stefana kardynała Wyszyń-
skiego przygotowaliśmy płytę edukacyj-
ną z materiałami przybliżającymi postać 
Prymasa Tysiąclecia – Ojca Narodu Pol-
skiego pt. „Stefan kardynał Wyszyński 

– Prymas, który patrzył dalej”.  Oprócz 
książek płytę wzbogacił film prezentują-
cy plansze z wystawy edukacyjnej o tym 
samym tytule.

Płyty zostały wysłane w kwietniu do szkół 
oraz innych ośrodków edukacyjnych i na-
ukowych, z którym współpracuje Instytut 
Papieża Jana Pawła II. 

Pomimo, że z powodu pandemii beatyfika-
cja kardynała Wyszyńskiego została prze-
łożona, materiał znajdujący się na płycie 
nie traci na aktualności i stanowi z pew-
nością praktyczną pomoc w przybliżeniu 
osoby i nauczania wybitnego przywódcy 
duchowego, męża stanu, autorytetu mo-
ralnego i duchowego, którym jest dla Po-
laków Prymas Tysiąclecia.
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„Poradnictwo rodzinne 
na emigracji”

Monografia pt. „Poradnictwo rodzinne na 
emigracji” będzie składała się z kilkuna-
stu artykułów dostosowanych do potrzeb 
emigracyjnych polskich rodzin. Zapre-
zentowane opracowania będą efektem 
poszukiwań badawczych, praktycznych 
działań oraz troski o rodziny, które z racji 
kulturowych wyzwań potrzebują pomocy 
i wsparcia.

Zapowiedzi 
wydawnicze

„Kazania i homilie na 
rok B” oraz „Kazania 
i homilie na rok C” 
Zaplanowane na rok 2021 publikacje au-
torstwa ks. dr hab. Zdzisława Struzika, 
prof. UKSW stanowią kontynuację wyda-
nego w 2020 r. tomu „Kazania i homilie 
na rok A”. Zebrane części współtworzą 
wyjątkową – spójną formalnie i treścio-
wo trzytomową kolekcję pt. „Kazania i ho-
milie na rok A, B, C”. Tryptyk opatrzony 
specjalną, elegancką obwolutą bez wąt-
pienia stanowi niezwykle cenną pozycję 
w trudnym czasie pandemii, uniemożli-
wiając niekiedy osobiste uczestnictwo 
wiernych w Liturgii mszy św. Lektura 
„Kazań i homilii” zachęca do samodzielne-
go studiowania zagadnień teologicznych 
oraz pogłębionego rozważania czytań li-
turgicznych. 
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Zapowiedzi

„Wychowanie do wartości. 
Szkoła podstawowa”

Na rok 2021 Instytut Papieża Jana Paw-
ła II przygotowuje do wydania kolejne już 
części podręcznika dla szkół, autorstwa 
ks. prof. Zdzisława Struzika, pt. „Wycho-
wanie do wartości. Szkoła podstawowa. 
Poziom 5” i „Wychowanie do wartości. 
Szkoła podstawowa. Poziom 6”, „Wycho-
wanie do wartości. Szkoła podstawowa. 
Poziom 8”.

Wychowanie, obierające za cel doprowa-
dzenie do dojrzałej osobowości ucznia, 
jest obok przekazywanej wiedzy przed-
miotowej, koherentną częścią działal-
ności każdego nauczyciela. Szkoła jest 
tym miejscem, gdzie wespół z rodzicami, 
dokonuje się proces rozwoju uczniów 
we wszystkich jego wymiarach, a przede 
wszystkim intelektualnym, moralnym, 
psychicznym, wrażliwości estetycznej 
oraz duchowości. 

Instytut Papieża Jana Pawła II wychodzi 
naprzeciw tej misji, dostarczając odpo-
wiednie narzędzia. Treścią niniejszych 
podręczników będzie kompleksowy ka-
talog ogólnoludzkich wartości, których 
znajomość jest niezbędna do postępo-
wania zgodnie z normami moralnymi 
przyjętymi w naszej kulturze narodowej 
i chrześcijańskiej. Na kartach podręczni-
ków kładziony jest nacisk na postrzeganie 
wychowanka w kategoriach jego podmio-
towości, godności, wolności i wyjątkowo-
ści. Przygotowany materiał dydaktyczny 
uczy konkretnych praw i obowiązków wy-
nikających z bycia członkiem określonej 
społeczności. 

Podręczniki są skierowane głównie do 
nauczycieli i pedagogów szkół podstawo-
wych, ale z pewnością okażą się również 
pomocą rodzicom i wszystkim zaintere-
sowanym. 

Głęboko ufamy, że zgromadzony materiał 
podręczników przysłuży się do procesu 
formacyjnego i wychowawczego uczniów 
wszystkich klas szkoły podstawowej.

Zapowiedzi 
wydawnicze
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„Poradnictwo rodzinne 
na emigracji”

Monografia pt. „Poradnictwo rodzinne na 
emigracji” będzie składała się z kilkuna-
stu artykułów dostosowanych do potrzeb 
emigracyjnych polskich rodzin. Zapre-
zentowane opracowania będą efektem 
poszukiwań badawczych, praktycznych 
działań oraz troski o rodziny, które z racji 
kulturowych wyzwań potrzebują pomocy 
i wsparcia.

Zapowiedzi 
wydawnicze

„Kazania i homilie na 
rok B” oraz „Kazania 
i homilie na rok C” 
Zaplanowane na rok 2021 publikacje au-
torstwa ks. dr hab. Zdzisława Struzika, 
prof. UKSW stanowią kontynuację wyda-
nego w 2020 r. tomu „Kazania i homilie 
na rok A”. Zebrane części współtworzą 
wyjątkową – spójną formalnie i treścio-
wo trzytomową kolekcję pt. „Kazania i ho-
milie na rok A, B, C”. Tryptyk opatrzony 
specjalną, elegancką obwolutą bez wąt-
pienia stanowi niezwykle cenną pozycję 
w trudnym czasie pandemii, uniemożli-
wiając niekiedy osobiste uczestnictwo 
wiernych w Liturgii mszy św. Lektura 
„Kazań i homilii” zachęca do samodzielne-
go studiowania zagadnień teologicznych 
oraz pogłębionego rozważania czytań li-
turgicznych. 
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Zapowiedzi

„Wychowanie do wartości. 
Szkoła podstawowa”

Na rok 2021 Instytut Papieża Jana Paw-
ła II przygotowuje do wydania kolejne już 
części podręcznika dla szkół, autorstwa 
ks. prof. Zdzisława Struzika, pt. „Wycho-
wanie do wartości. Szkoła podstawowa. 
Poziom 5” i „Wychowanie do wartości. 
Szkoła podstawowa. Poziom 6”, „Wycho-
wanie do wartości. Szkoła podstawowa. 
Poziom 8”.

Wychowanie, obierające za cel doprowa-
dzenie do dojrzałej osobowości ucznia, 
jest obok przekazywanej wiedzy przed-
miotowej, koherentną częścią działal-
ności każdego nauczyciela. Szkoła jest 
tym miejscem, gdzie wespół z rodzicami, 
dokonuje się proces rozwoju uczniów 
we wszystkich jego wymiarach, a przede 
wszystkim intelektualnym, moralnym, 
psychicznym, wrażliwości estetycznej 
oraz duchowości. 

Instytut Papieża Jana Pawła II wychodzi 
naprzeciw tej misji, dostarczając odpo-
wiednie narzędzia. Treścią niniejszych 
podręczników będzie kompleksowy ka-
talog ogólnoludzkich wartości, których 
znajomość jest niezbędna do postępo-
wania zgodnie z normami moralnymi 
przyjętymi w naszej kulturze narodowej 
i chrześcijańskiej. Na kartach podręczni-
ków kładziony jest nacisk na postrzeganie 
wychowanka w kategoriach jego podmio-
towości, godności, wolności i wyjątkowo-
ści. Przygotowany materiał dydaktyczny 
uczy konkretnych praw i obowiązków wy-
nikających z bycia członkiem określonej 
społeczności. 

Podręczniki są skierowane głównie do 
nauczycieli i pedagogów szkół podstawo-
wych, ale z pewnością okażą się również 
pomocą rodzicom i wszystkim zaintere-
sowanym. 

Głęboko ufamy, że zgromadzony materiał 
podręczników przysłuży się do procesu 
formacyjnego i wychowawczego uczniów 
wszystkich klas szkoły podstawowej.

Zapowiedzi 
wydawnicze
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