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FUNDACJA JANA PAWŁA II 

OŚRODEK DOKUMENTACJI 

DOKUMENTA

Nr 1/2016 

OSTATNIE 

WYDARZENIA 

13 

GRUDNIA 

2015r. 

24 

STYCZNIA 

2016r. 

 

28 

STYCZNIA 

2016r. 

Spotkanie 

upamiętniające 50. 

rocznicę zakończenia Soboru 

Watykańskiego II.  

Donec mattis.  
Rzymska prezentacja książki 

“Agca nie był sam”. 

Wydarzenie zorganizowane 

we współpracy z Katowickim 

Oddziałem IPN (zob. na s. 5). 

I STUDIUM PONTYFIKATU 

JANA PAWŁA II 
 

 

      Drodzy Przyjaciele! 
Członkowie Fundacji Jana Pawła II, 

Badacze jego nauczania, Wszyscy, którym drogie                    
jest dziedzictwo naszego Ojca Świętego 

 

Mamy nadzieję, że nasz               

e-biuletyn stanie się dobrym               

i ciekawym narzędziem 

komunikacji. Tą drogą 

pragniemy przekazywać Wam 

informacje o naszej pracy 

dotyczącej dokumentowania, 

studiów i popularyzowania 

dziedzictwa papieża Polaka.   

Doroczne zebranie Rady 

Administracyjnej Fundacji 

Jana Pawła II. 

 
Z pierwszego numeru                  
e-biuletynu dowiecie się                 
o najważniejszych inicjatywach 
Ośrodka Dokumentacji                         
i Studium Pontyfikatu 
podjętych w 2015 roku. Ponadto 
znajdziecie w nim świadectwa 
tych, którzy obejrzeli nasze 
zbiory. Informujemy również     
o tym, co nowego się u nas 
dzieje, o naszych planach na 

bieżący rok.  
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swego imienia. W jej ramach 
powołał do istnienia instytucję 
mającą na celu dokumentowanie 
oraz studiowanie – jak sam to 
określił – „dziedzictwa dobra”, 
które zrodziło się podczas jego 
posługi jako następcy Piotra. Przez 
cały ten okres Ośrodek działa pod 
kuratelą władz Fundacji. Jednak 
nie byłoby to możliwe bez 
finansowego wsparcia Przyjaciół 
Fundacji Jana Pawła II, 
działających w stowarzyszeniach 
Polonii rozsianej po świecie,             
a także pośród innych 
narodowości.  

Ośrodek Dokumentacji mieści się 
w Domu Polskim znajdującym się 
na peryferiach Rzymu. Dzięki 
wypowiedziom papieża Franciszka 
termin „peryferie” nabrał 
pozytywnej treści i oznacza 
uprzywilejowane miejsce 
ewangelizacji. Doświadczenie 

potwierdza, że oddalenie od 
centrum Wiecznego Miasta nie 
jest wielką przeszkodą, ponieważ 
posiada swoje walory, które mogą 
przyciągnąć badaczy                         
i odwiedzających gości. Możemy 
zaliczyć do nich m.in.: wyjątkową 
atmosferę ciszy oraz oddalenie od 
gwaru wielkiego miasta, 
sprzyjające skupieniu i studiom. 
Najważniejsze jest jednak to, co 
stanowi centrum naszej 
instytucji, co znajduje się jakby      
w sercu Ośrodka, a jest to osoba     
i nauczanie Ojca Świętego oraz 
historia jego pontyfikatu. Staramy 
się być nie tyle biernymi stróżami 
powierzonych nam zbiorów 
bibliotecznych, muzealnych            
i archiwalnych, ale szukać dróg 
dotarcia do jak najszerszej grupy 
badaczy i odbiorców. Nasze 
zaangażowanie opiera się na 
pewności, że Jan Paweł II ma 
jeszcze wiele do powiedzenia 
Kościołowi i ludzkości. 

 

Staramy się wypełniać misję wyznaczoną przez JPII 

Początek nowego roku 
kalendarzowego to czas 
podsumowań, wyciągania 
wniosków, ale również tworzenia 
planów na przyszłość. Chcemy 
zaprosić Was, Drodzy Przyjaciele, 
do wspólnego spojrzenia wstecz      
i zrobienia krótkiego bilansu 
działalności Ośrodka 
Dokumentacji i Studium 
Pontyfikatu Jana Pawła II nie po 
to, aby się chwalić, lecz aby 
podziękować tym wszystkim, 
którzy okazują nam pomoc             
i wsparcie.  

Od paru lat, w stałym 
trzyosobowym składzie                
(tj. kierujący pracami ks. Andrzej 
Dobrzyński oraz siostry sercanki: 
s. Remigia Sawicka i s. Julia 
Knurek) staramy się wypełnić 
misję, którą wyznaczył Jan Paweł 
II, przed prawie 35 laty, 
zakładając w Watykanie Fundację 

O naszej działalności - Ośrodek od środka 

 

Przekonanie to dzieli            
z nami wiele osób, co 
napawa optymizmem           
i daje siłę w pokonywaniu 
trudności. W bibliotece        
w ciągu minionego roku 
odnotowaliśmy aż 225 
wizyt. Spośród 
korzystających z naszych 
zbiorów, szczególnie 
często gościliśmy dwóch 
badaczy: Johna Corrigan’a 
z USA i ks. Fernando Sousa 
z Brazylii. Częste 

odwiedziny                   
i wspólna pasja 
zgłębiania 
papieskiego 
nauczania 
zrodziły między 
nami relacje 
przyjaźni                        
i wzajemnego 
motywowania 
się do pracy. 
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Obecnie nasza praca w dużej 
mierze koncentruje się na 
opracowaniu elektronicznego 
katalogu zbiorów muzealnych. 
Baza danych Musnet, w której 
każdy obiekt posiada 
ujednolicony opis tekstowy oraz 
fotografię, liczy już ponad 12 tys. 
rekordów. Zastosowanie techniki 
cyfrowej stanowi przede 
wszystkim zabezpieczenie              
i pomoc w szybkim wyszukiwaniu 
eksponatów. Daje też dostęp do 
bogatej dokumentacji, która 
może stać się przedmiotem 
studiów i dalszego poznawania 
dziejów pontyfikatu. 
Kontynuowana jest również 
digitalizacja materiałów 
audiowizualnych. Liczba nagrań 
zabezpieczonych w postaci 
cyfrowej wzrosła w ubiegłym roku 
o 432 pozycji.  

Nie maleje zainteresowanie 
zgromadzonymi w Ośrodku 
pamiątkami. W minionym roku 
nasze zbiory obejrzało ponad 
1200 gości: Polaków, Włochów, 
Hiszpanów, Amerykanów. 
Oprowadzanie po muzealiach jest 
formą przybliżenia zwiedzającym 
osoby Jana Pawła II i sposobem 
uwrażliwiania na jego bogate 
przesłanie pontyfikatu.  

W naszą codzienną pracę wpisują 
się także studia nad nauczaniem 
Jana Pawła II. W minionym roku 
opublikowaliśmy kilka artykułów 
naukowych w czasopismach 
włoskich, hiszpańskich i polskich. 
Wzięliśmy udział                            
w konferencjach i sesjach 
naukowych w Rzymie, 

Warszawie, Repperswilu oraz 
Krzemieńcu. W tej działalności 
wspiera nas dr Marta Burghardt, 
zawsze chętna do współpracy        
i reprezentowania Ośrodka.            
W ramach działalności 
wydawniczej przygotowywane     
są nowe książki, które będą się 
sukcesywnie ukazywać. 
Pragnąc poszerzyć krąg osób,        
z którymi mamy kontakt, staramy 
się być aktywni w Internecie. 
Wzbogacamy zasoby naszej 
strony internetowej i korzystamy 
z mediów społecznościowych. 
Przez posty i materiały video oraz 
audio, umieszczane                         
w serwisach społecznościowych 
(Facebook, Instagram, 
SounCloud, YouTubie, Twitter), 
docieramy do osób różnych 
narodowości i w różnym wieku.                             
W ubiegłym roku, podobnie jak 
w poprzednich latach, przy 
pomocy tej współczesnej drogi 
komunikacji, przypominaliśmy 
fakty biograficzne z życia Jana 
Pawła II, podejmowaliśmy 
wybrane wątki nauczania 
papieskiego, prezentowaliśmy 
przechowywane w Ośrodku 
pamiątki czy też 
informowaliśmy o naszych 
nowych inicjatywach. Zdajemy 
sobie sprawę, że ta forma 
kontaktu i przekazywania 
informacji nabrała dziś wielkiego 
znaczenia, dlatego będziemy się 
starali dalej rozwijać tę dziedzinę 
aktywności. Jesteśmy wdzięczni 
naszym Przyjaciołom z sieci za 
wyrażane zainteresowanie 
działalnością Ośrodka.  

Krąg współpracowników                   
i przyjaciół oraz osób 
zainteresowanych                              
i korzystających z działalności 
Ośrodka wciąż się powiększa. 
Dzięki wspólnemu wysiłkowi 
wielu osób i instytucji, całe to 
„dziedzictwo dobra”, które 
zrodziło się przez życie św. Jana 
Pawła II, zostaje coraz lepiej 
udokumentowane, przemyślane     
i przekazane następnym 
pokoleniom. W ten sposób 
Fundacja Jana Pawła II, łącząc 
wielu ludzi, którzy ją wspierają, 
przy pomocy Ośrodka 
Pontyfikatu, realizuje zaszczytne 
zadanie powierzone jej przez 
Założyciela. 

 

Zapraszamy do dzielenia się            

z nami pomysłami służącymi 

utrwalaniu spuścizny 

pontyfikatu JPII, by pamięć        

o naszym Rodaku pozostała 

żywa i stanowiła inspirację dla 

przyszłych pokoleń. 
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Karol Wojtyła patrzył na obchody 
tysiąclecia chrztu Polski                   
w perspektywie nauki Soboru 
Watykańskiego II o Kościele. 
Odkryłem to, przeglądając 
opracowane przez ks. Andrzeja 
Dobrzyńskiego, pięknie wydane – 
[dzięki staraniom Fundacji Jana 
Pawła II-Ośrodka Dokumentacji        
i Studium Pontyfikatu] – trzy tomy 
soborowych i okołosoborowych 
wypowiedzi przyszłego papieża.   
W tekście „Millennium a Sobór”, 
opublikowanym 2 maja 1965 roku 
w „Tygodniku Powszechnym”, 
arcybiskup Wojtyła stwierdził: 
„Jest rzeczą dla nas bardzo istotną 
i ważną, iż głównym tematem tego 
Soboru stała się prawda o Kościele. 
Doktrynalne przepracowanie tej 
prawdy w przededniu tysiąclecia 
naszego chrztu dostarcza nowych 
elementów do przeżywania tego 
ostatniego. Przecież w 966 roku 
wszedł w dzieje naszego narodu 
właśnie Kościół. [...] Dlatego też 
medytacja soborowej Konstytucji     
o Kościele bardzo pomaga w 
zrozumieniu w sposób teologiczny 
historycznego faktu sprzed tysiąca 
lat. [...] Możemy odczytywać jeden 
po drugim rozdziały konstytucji, 
przykładając je z kolei do naszego 
tysiąclecia jak miarę i sprawdzian”. 

Te wskazówki Karola Wojtyły 
sprzed pół wieku są aktualne także 
dzisiaj, kiedy obchodzimy 
jubileusz 1050-lecia chrztu Polski. 
Wszystko układa się w logiczny 
ciąg: odnowa soborowa, obchody 
Millennium i obecny jubileusz. 

W liście pasterskim, odczytanym    
w kościołach 22 listopada 2015 
roku, biskupi polscy zauważają,     
że ogromny wysiłek duchowy, 
jakim było tysiąclecie chrztu, 
zaowocował m.in. pontyfikatem 
Jana Pawła II i wielkim ruchem 
„Solidarności”. Przypominają 
ponadto, że Mieszko I przyjął 
chrzest przed wielkimi podziałami 
na katolicyzm, prawosławie                 
i protestantyzm. 

A zatem jubileusz ma wymiar 
ekumeniczny: Polacy różnych 
wyznań chrześcijańskich 
odnajdują swe wspólne korzenie 
właśnie w roku 966. Biskupi 
podkreślają, że 1050-lecie chrztu 
Polski pokrywa się z Rokiem 
Miłosierdzia. W ten sposób 
jesteśmy zaproszeni, by rozważać 
chrzest m.in. jako znak i realizację 
Bożego miłosierdzia. 

Dariusz Kowalczyk SJ  
Frag. artykułu za: „Idziemy”, (2/2016). 

 

Sobór, Millennium, 1050-lecie chrztu 

Razem ze znajomymi miałam 
okazję w ciągu dwóch 

wieczorów obejrzeć zbiory 
muzealne Ośrodka 

Dokumentacji. Pamiątki tutaj 
zgromadzone oraz sposób,        
w jaki Siostra opowiadała           
o nich, zrobiły na mnie 

ogromne wrażenie. Wszystko 
to jeszcze bardziej przybliżyło 

nam wspaniałą postać 
wielkiego Rodaka Jana Pawła 

II. Podczas wieczornego 
zwiedzania odżywało wiele 
emocji, tak że trudno było 

powstrzymać łzy wzruszenia.  
Zgromadzono tu osobiste 
rzeczy, blisko związane               

z Ojcem Świętym, ukazujące 
jego wielkość duchową, ale 

przede wszystkim jego 
człowieczeństwo, jego pasje, 

umiłowanie drugiego 
człowieka.  

 
Wszystkim przebywającym       

w Rzymie polecam 
odwiedzenie tego miejsca.  

Doceniam wkład osób, które 
się tym wszystkim opiekują         

i z taką pieczołowitością 
przechowują. 

O naszych zbiorach 

Marzena Dzilińska, Kętrzyn 

Trzy tomy pism 
soborowych Karola 
Wojtyły wydane przez 
Fundację Jana Pawła II  
Ośrodek Dokumentacji 
Pontyfikatu. 
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Wiele razy słyszałam                    

o istnieniu Domu Polskiego tu      

w Rzymie, nie wiedziałam 

jednak nic o znajdującym się tu 

muzeum. Największe wrażenie 

zrobiły na mnie zgromadzone 

tu „dary serca” ofiarowane 

Janowi Pawłowi II w ciągu jego 

pontyfikatu. To niesamowite, 

że osoby, dla których 

przedmioty te miały 

ogromną, często 

sentymentalną wartość, 

przekazały je Ojcu Świętemu. 

Zastanawiałam się dlaczego 

właśnie jemu? Bo on doceni ich 

niewymierną wartość? 

Przyjmie ofiarodawcę z całym 

bagażem jego często trudnych 

doświadczeń? Opowie o nim 

Bogu? Ocali od zapomnienia…? 

To miejsce jest po części 

odpowiedzią na każde z tych 

pytań. „Dary serca” – 

pieczołowicie przechowywane, 

wyeksponowane, opowiedziane 

– ubogacają wszystkich 

zwiedzających, są cichym 

zaproszeniem do modlitwy. 

Dziękuję… 

Prezentacja w Rzymie 

Miłosierdzie czynów 

 

s. Małgorzata Banach, 
Wspomożycielka Dusz 
Czyścowych, Monachium 

 

 

Prawie 35 lat po zamachu na 
życie Jana Pawła II w Rzymie 
zaprezentowano książkę „Agca 
nie był sam. Wokół udziału 
komunistycznych służb 
specjalnych w zamachu na 
Jana Pawła II”, wydaną przez IPN 
oraz Instytut Gość Media. Stanowi 
ona podsumowanie wyników 
śledztwa w sprawie zamachu na 
życie papieża, prowadzonego 
przez katowicki IPN. Prezentacja 
[zorganizowana we współpracy        
z Ośrodkiem Dokumentacji              
i Studium Pontyfikatu JPII] 
cieszyła się dużym 
zainteresowaniem mieszkających 
w Wiecznym Mieście Polaków, 
którzy licznie przybyli do auli przy 
kościele św. Stanisława. Wśród 
gości był m.in. ks. Sławomir Oder, 
postulator procesu 
beatyfikacyjnego papieża Polaka. 
Spotkanie było okazją nie tylko do 
przedstawienia najważniejszych 
ustaleń śledztwa w sprawie 

zamachu na życie Jana 
Pawła II 13 maja 1981 r. oraz 
wniosków wynikających                         
z geopolitycznego kontekstu,               
w jakim do niego doszło, ale także 
szerszej refleksji nad znaczeniem 
tego wydarzenia dla biegu historii 
powszechnej oraz historii Kościoła. 
Autorzy książki mają nadzieję, że 
niebawem ukaże się ona w języku 
włoskim i wywoła międzynarodową 
dyskusję o kulisach zamachu sprzed 
35 lat. 

Andrzej Grajewski, „Gość Niedzielny” 
(5/2016). 

człowiekiem, delikatnie 
obejmując zbolałe ciało i podnosi 
je. Ciemną tonację obrazu 
rozświetla jasna peleryna 
okrywająca Matkę Teresę, 
chroniąc przed zimnem, bo 
kontemplacja się przedłuża… 
Sztywne płótno, modelowane 
obfitymi fałdami i załamaniami 
zdaje się nawiązywać kształtem 
do Namiotu Spotkania – miejsca, 
gdzie Pan przemawiał do 
Mojżesza i przemieniał jego 
serce. Niezwykłe spotkania 
sprawiały, że twarz Patriarchy 
promieniowała bliskością Boga. 
Nie jest łatwo kochać miłością 
głęboką, która jest darem                
z siebie. Jak się jej nauczyć? 
Przesłanie pracy trafnie wyrażają 

W przeżywaniu trwającego 
obecnie Jubileuszu Miłosierdzia 
pomagają nam święci, którzy 
realizując Boże wezwanie, 
stawali się świadkami 
miłosierdzia. Ilustruje to 
przechowywany w Ośrodku 
Dokumentacji obraz 
zatytułowany "Skopjanka - 
Mother Theresa". Płótno 
autorstwa macedońskiego 
artysty Ivanco Talevskiego 
zostało ofiarowane Janowi 
Pawłowi II w 2003 r. Prostokątna 
kompozycja oprawiona                  
w złoconą ramę przedstawia 
klęczącą postać Matki Teresy       
z Kalkuty. Zastygła w modlitwie, 
ze złożonymi przy twarzy 
rękami wpatruje się w 
rozgrywającą się w głębi scenę. 
Oto miłosierny Samarytanin         
z czułością pochyla się nad 
leżącym na ziemi nagim 



 

 

 

 

słowa JPII z 30 kwietnia 2000r.:         
„Tej miłości można nauczyć się 
jedynie wnikając w tajemnicę 
miłości Boga. Wpatrując się          
w Niego, jednocząc się z Jego 
ojcowskim sercem, stajemy się 
zdolni patrzeć na braci nowymi 
oczyma, w postawie 
bezinteresowności i solidarności, 
hojności i przebaczenia. Tym 
wszystkim jest właśnie 
Miłosierdzie!"  

 

Kontakt: 
 
Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II 

Via Cassia 1200 

00189 Rzym 

Italia 

 

Centrala:    (+39) 06 303 65 181 

Fax:      (+39) 06 303 103 99 

Email:          info@jp2doc.org 

Web:            www.jp2doc.org 

Jesteśmy obecni na:  

Facebooku https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Dokumentacji-i-Studium-Pontyfikatu-Jana-

Paw%C5%82a-II-w-Rzymie-267060356676505/,  

Twitterze https://twitter.com/JohnPaul2Rome 

 

Zdjęcia: s. 1- ks. dr A. Dobrzyński; s. 2 – ks. F. Sousa, M. Kotulska, J. Corrigan, pracownicy Ośrodka Dokumentacji 
Pontyfikatu; s. 3 – dr M. Burghardt, s. R. Sawicka, Dom Polski Jana Pawła II w Rzymie.  

http://www.jp2doc.org/
https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Dokumentacji-i-Studium-Pontyfikatu-Jana-Paw%C5%82a-II-w-Rzymie-267060356676505/
https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Dokumentacji-i-Studium-Pontyfikatu-Jana-Paw%C5%82a-II-w-Rzymie-267060356676505/
https://twitter.com/JohnPaul2Rome

