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OŚRODEK DOKUMENTACJI 
 I STUDIUM PONTYFIKATU 

JANA PAWŁA II 

Fundacja JPII stanowi przede wszystkim 
środowisko ludzi, złączonych przekona-
niem, że należy utrwalić i przekazać mło-
dym pokoleniom dziedzictwo duchowe     
i intelektualne Papieża Polaka. Nasz 
Ośrodek włącza się w to dzieło gromadząc 
spuściznę związaną z jego pontyfikatem. 
Staramy się także gromadzić ludzi, 
zwłaszcza młodych, którzy przez pobyt    
w Ośrodku mogą lepiej poznać Jana Paw-
ła II. Korzyści są jednak wzajemne. Dzięki 
studentom z Polski, którzy odbywają 

 

“Kto inwestuje w człowieka, w jego wszechstronny 
rozwój, nigdy nie traci. Owoce takiej inwestycji są 
wiecznotrwałe…” 

Przemówienie do Fundacji JPII 

praktyki, nie tylko zyskujemy pomocników, 
ale także ich entuzjazm. Jest on pomnożo-
ny przez ich włoskich rówieśników, którzy 
przychodzą do Ośrodka, by w ciszy przygo-
tować się do egzaminów, ale nie tylko…  
Uczymy się od nich nowego spojrzenia na 
osobę Ojca Świętego, co umożliwia dosto-
sowanie naszej pracy do oczekiwań mło-
dych ludzi. Biuletyn, który przekazujemy 
Czytelnikom, przedstawia naszą wspólną 
drogę z młodymi w 2018 r. Zachęcamy do 
lektury!  

ks. Andrzej Dobrzyński 

Drodzy Przyjaciele Fundacji Jana Pawła II 
i Ośrodka Pontyfikatu! 
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Jasnogórska opiekunka 
papieży 

 

Z DZIENNIKA STAŻYSTY 

Jestem studentką II roku Archiwistyki i Za-
rządzania dokumentacją na Papieskim 
Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. 
Co roku mamy obowiązek odbycia praktyk 
w jednym z archiwów. Do tej pory praktycz-
ne umiejętności nabywałam w krakowskich 
placówkach, jednak tym razem skorzysta-
łam z okazji wyjazdu za granicę i wybrałam 
rzymski Ośrodek Dokumentacji i Studium 
Pontyfikatu JPII. To wyjątkowe miejsce 
gromadzi nie tylko interesujące zbiory ar-
chiwalne, znajduje się tu również bogaty 
księgozbiór oraz muzeum.  
Dzięki powierzanym mi zadaniom, takim 
jak digitalizacja materiałów dźwiękowych, 
opracowywanie archiwaliów, mogłam bliżej 
poznać zadania, jakie współczesność stawia 
przed archiwistą. Poza tym włączałam się   
w działania na rzecz promocji Ośrodka: ćwi-
czyłam umiejętności fotograficzne, nagry-
wałam i montowałam filmiki, pisałam krót-
kie teksty. Mój pobyt w Rzymie trwał aż dwa 
miesiące i był realizowany w ramach pro-
gramu Erasmus+. 
W tym czasie, oprócz pracy w archiwum, 
poznawałam historię Ośrodka oraz jego 
zbiory. Moje zainteresowanie wzbudziły 
tzw. „dary serca”, czyli te przedmioty, które 
w czasie swojego pontyfikatu otrzymywał 
JPII, głównie od rodaków. Wśród nich je-
den wydał mi się  szczególnie interesujący. 
Jest to kopia obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej namalowana w 1916 r. przez pau-
lina o. Augustyna Jędrzejczyka. Niewielki 
wizerunek wykonany z niezwykłą dokładno-
ścią na drewnie gruszkowym, zdobi piękna 

złoto-brązowa rama z ornamentami roślin-
nymi. Jest wyjątkowy, również dlatego, że 
jest darem przekazanym Papieżowi przez 
byłą więźniarkę obozu koncentracyjnego    
w Oświęcimiu, Alinę Nowińską. Nie wiado-
mo jednak, w jakich okolicznościach ofiaro-
dawczyni stała się właścicielką wizerunku 
Królowej Polski. Być może Matka Boża to-
warzyszyła jej w chwilach obozowego cier-
pienia?  
 Zainteresowała mnie jeszcze jedna historia 
związana z jasnogórskim Wizerunkiem. 
Otóż ten sam malarz, o. Jędrzejczyk wyko-
nał jeszcze inną, znaną kopię jasnogórskiej 
ikony, a okoliczności jej powstania związane 
są z abp. Achille Ratii, przyszłym Piu-
sem XI. W roku 1921 arcybiskup, jako nun-
cjusz papieski, był świadkiem głębokiej reli-
gijności i wielkiego patriotyzmu Polaków, 
którzy w obliczu zagrożenia ze strony bol-
szewików, szukali duchowej pomocy u Ja-
snogórskiej Madonny, a cudowne zwycię-
stwo w bitwie pod Warszawą, przypisywali 
Jej wstawiennictwu. Po latach, już jako Pa-

Faustyna Trzcionka 
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lorem ipsum dolor  

Kiedy na początku bieżącego roku wraz z innymi 
studentami archiwistyki Uniwersytetu Papie-
skiego w Krakowie, otrzymałam propozycję wy-
jazdu na praktyki zagraniczne, daleka byłam od 
podjęcia decyzji o tak długim pobycie w innym 
kraju, w nieznanym mieście i w obcym środowi-
sku. Towarzyszyły mi obawy: czy na pewno sobie 
poradzę, jak to będzie zostawić na dłużej bli-
skich, a początek nowego roku akademickiego 
spędzić z dala od uczelni. 
Mimo wszystko zwyciężyła ciekawość świata, 
możliwość poznawania nowych ludzi i pasja po-
dróżnicza. Gdy wszystko to można połączyć         
z okazją do zdobywania bezcennych umiejętności 
praktycznych, poznawaniem funkcjonowania 
placówek archiwalnych za granicą i pracą z ar-
chiwaliami, zdecydowałam że warto podjąć ryzy-
ko i zgłosiłam się. Dziś wiem, że była to właściwa 
decyzja. Codzienne zajęcia w Ośrodku pod kie-
runkiem doświadczonej archiwistki p. Anny 
Chursan, która w ramach projektu Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych, pomagała         
w porządkowaniu i opracowywaniu zbiorów, da-
ły możliwość rozwoju oraz poszerzenia wiado-
mości. Poza tym, dwumiesięczny pobyt 
w „Wiecznym Mieście”, w kraju o odmiennej kul-

turze i języku, dodaje nowych chęci do 
poznawania otaczającego świata                  
i przekraczania własnych ograniczeń, lęku 
czy nieśmiałości.  
Prawie każdego dnia, spotykałam w lekto-
rium studentów z okolicznych uczelni. 
Czasem zwykła wymiana kilku zdań, czy 
ciepły, życzliwy uśmiech nowo poznanych 
osób, sprawiały, że dla takich chwil warto 
podjąć ryzyko spróbowania czegoś nowe-
go, nieznanego…, jak w moim przypadku, 
wyjazdu w ramach programu Erasmus+. 
Mam nadzieję, że pobyt tutaj zaowocuje 
w przyszłości!  

pież, zapragnął umieścić kopię Cudownego 
Obrazu w Castel Gandolfo. Podarowany przez 
episkopat Polski obraz, namalowany przez 
wspomnianego paulina, umieścił w prywatnej 
kaplicy w letniej rezydencji.  
Jeden autor, dwa obrazy i dwa niezwykłe 
świadectwa wiary w opiekę Maryi, w Jej obec-
ność w chwilach osobistych doświadczeń          
i dziejowych prób naszego narodu.  
Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu 
Jana Pawła II gromadzi wiele przedmiotów      
i pamiątek, z którymi związane są równie cie-

To była dobra decyzja? 

Wiktoria Myrta 

kawe historie, jak ta z jasnogórską ikoną 
Matki Bożej. Jest to z pewnością miejsce, 
które każdy Polak, będąc w Wiecznym 
Mieście, powinien odwiedzić. 
Dziękuję ks. dyrektorowi Andrzejowi Do-
brzyńskiemu i siostrom: Remigii i Julii, 
za okazaną życzliwość i dzielenie się swoją 
wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, 
że moja współpraca z Ośrodkiem nie skoń-
czy się wraz z powrotem do domu, a raczej 
rozpocznie, ze względu na moje zaintere-
sowania i kierunek studiów.  
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 We wrześniu minął dokładnie rok od 
rozpoczęcia moich praktyk w rzym-
skim Ośrodku Dokumentacji i Stu-
dium Pontyfikatu JPII w ramach pro-
gramu Erasmus+. W Ośrodku zajmo-
wałem się głównie digitalizacją zbiorów au-
diowizualnych i pomagałem w tworzeniu ma-
teriałów promocyjnych.  
Z publikacji zgromadzonych dowiedziałem się 
o nieistniejącym już dziś Polskim Instytucie 
Kultury Chrześcijańskiej. Właśnie w ramach 
tej instytucji został zainicjowany program sty-
pendialny dla młodzieży z krajów byłego 
ZSRR, z którego ja również korzystam. Zainte-
resowałem się historią i działalnością Instytu-
tu. W wolnych chwilach szukałem materiałów, 
przeglądałem archiwalia, robiłem notatki         
i stwierdziłem, że jest to ciekawy temat             
i mógłbym się nim zająć w ramach mojej pracy 
licencjackiej. O swoim zamiarze porozmawia-
łem z dyrektorem Ośrodka, ks. Andrzejem 
Dobrzyńskim, który nie tylko poparł mój po-
mysł, ale też udzielił mi wielu cennych rad        
i wskazówek. Jestem też wdzięczny s. Remigii 
Sawickiej, za jej niezrównaną pomoc w kwe-
rendzie. 
Po powrocie do Lublina zapisałem się na se-
minarium licencjackie z historii XX wieku,       
i pod kierunkiem dr hab. Jacka Gołębiowskie-
go zacząłem pisać pracę zatytułowaną „Polski 
Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie    
w latach 80. i 90. XX wieku”. Treść podzieli-

łem na trzy rozdziały: pierwszy dotyczy 
historii powstania Fundacji Jana Pawła 
II, jej struktury oraz tworzących ją in-
stytucji. Druga część opisuje działalność 
Instytutu, a trzecia przedstawia pro-
gram stypendialny. Pracę udało się        
z sukcesem obronić.  
Zbieranie materiałów i pisanie pracy 
było niezwykle ciekawym doświadcze-
niem. Dowiedziałem się wiele o Polonii, 
o Fundacji oraz o ludziach, którzy ją 
tworzyli  i tworzą. Szczególnie ważne 
było dla mnie badanie okoliczności po-
wstania programu stypendialnego. Po-
przez to opracowanie chciałem choć      
w niewielkim stopniu odwdzięczyć się 
Fundacji JPII za wielkie dobro, jakie od 
niej otrzymuję. Ufam, że temat Fundacji 
będę mógł dalej rozwijać w swojej pracy 
naukowej, np. przygotowując pracę ma-
gisterską.  

 

Z wdzięczności dla 
Fundacji Jana Pawła II 

Aleksander Undra  

Z DZIENNIKA STYPENDYSTY 
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lorem ipsum dolor  

 

Dom Polski to „…miejsce w któ-
rym pielgrzym się zatrzymuje, do 
którego przybywa i z którego od-
chodzi: umocniony, podniesiony 
na duchu, zaprawiony do nowej 
nadziei”. Słowa te wypowiedział 
JPII, 8 listopada 1981 r. w Rzymie, pod-
czas poświęcenia domu – daru Polonii 
dla Papieża. Stały się one swoistym pro-
gramem i wyzwaniem dla prowadzącej 
to dzieło Fundacji nazwanej jego imie-
niem. Choć od tego wydarzenia minęło 
już ponad 30 lat, również dziś wyzna-
czone wówczas zadania są wiernie reali-
zowane. W dużej mierze jest to zasługą 
mieszczącego się w tym budynku Ośrod-
ka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu 
Jana Pawła II, gromadzącego różnorod-
ne zbiory i pamiątki związane z Papie-
żem Polakiem. Dary rodaków rozmiesz-
czone w różnych miejscach sprawiają, że 
niemal cały dom stanowi przestrzeń eks-
pozycyjną. To miejsce wyjątkowe, 
zwłaszcza dla Polaków.  
Dla mnie szczególnie interesującym 
działem były archiwalia Ośrodka i z tą 
częścią zbiorów związany był mój pobyt      
w Rzymie i praktyki w ramach programu 

Erasmus+. Zdobywałam 
tu przede wszystkim 

wiedzę, która przyda 
mi się w przyszłości 
w pracy w archiwum. 

Ale nie tylko… Często przeglądając dokumen-
tację dotyczącą pontyfikatu Jana Pawła II za-
trzymywałam wzrok na fragmentach jego wy-
powiedzi, pism i przyznam, że była to dla 
mnie okazja do głębszej refleksji nad naucza-
niem Papieża. 
Od dwóch lat jestem stypendystką Fundacji 
JPII. Razem z moimi krakowskimi i lubelski-
mi rówieśnikami jesteśmy kolejnym pokole-
niem, które doświadcza tego, jak nauczanie 
Ojca św. jest realizowane w życiu, poprzez 
konkretne gesty dobroczyńców. Podobnie, 
choć może w innym wymiarze, dziełem łączą-
cym pokolenia, jest również Ośrodek, dzięki 
przechowywanej tu „pamięci” świadków pon-
tyfikatu, dzięki zgromadzonym tu dokumen-
tom, nagraniom, filmom. Doświadczam tego 
osobiście. Pamięć o przeszłości służy następ-
nym pokoleniom do budowania wspólnoty 
wokół wartości najważniejszych. 
 

 

Pamięć, która łączy 

Ania Protsyk 



Fundacja Jana Pawła II 

 6 

OKIEM FACHOWCA 

Profesjonalna pomoc 
archiwistyczna 

Anna Chursan 

danych do bardziej zaawansowanych pro-
gramów. Kolejnym etapem prac będzie 
systematyzacja i opracowanie poszczegól-
nych zbiorów, zarówno tych bezpośrednio 
dotyczących pontyfikatu i osoby Jana 
Pawła II, jak również spuścizn biblistki 
s. Emilii Ehrlich, osoby, która przez lata 
ściśle współpracowała z Janem Pawłem II 
przy tworzeniu dokumentów papieskich, 
czy dziennikarza Josepha Vandrisse’a, ko-
respondenta dziennika „Le Figaro” przy 
Stolicy Apostolskiej. W najbliższych pla-
nach przewidywane są także prace zmie-
rzające do fizycznego zabezpieczenia ma-
teriałów archiwalnych, co wiąże się z prze-
pakowaniem przechowywanych w segre-
gatorach biurowych akt do teczek i pudeł 
bezkwasowych.  
Czas miesięcznej pracy w Ośrodku to do-
piero początek; współpraca będzie syste-
matycznie kontynuowana w przyszłości, 
aby postawione cele zostały zrealizowane.  

W ramach fachowej pomocy archiwi-
stycznej dla instytucji polonijnych  
przez miesiąc pracowałam w Ośrodku 
Dokumentacji i Studium Pontyfikatu 
JPII. Moim zadaniem była właściwa 
organizacji tutejszego Archiwum i wyty-
czenie kierunku dalszych prac, które 
w sposób planowy będą kontynuowane 
w przyszłości. Dotychczasowa ewiden-
cja zasobów Archiwum  prowadzona 
jest w kilku niezwiązanych ze sobą ba-
zach danych, które służą przede wszyst-
kim jako wyszukiwarki, podobnie jak 
tematyczne katalogi kartkowe, spisy     
w programie Word, czy ewidencja ska-
nów, a nie systematyczna ewidencja 
zasobu Archiwum. Podejmowane dzia-
łania zmierzają do wprowadzenia jed-
nolitej ewidencji zasobu. Istotnym za-
daniem jest też wytyczenie granic po-
między zasobem biblioteki, muzeum      
i właściwego archiwum. Sporządzane 
obecnie spisy wyodrębnionych zbiorów 
archiwalnych będą stanowiły tymcza-

sowo podstawową 
ewidencję zaso-

bu, a w przyszłości 
umożliwią migrację 
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Wyjątkowy tydzień                   
w Wiecznym Mieście 

W dniach 9-16 sierpnia br. dane mi było 
odbyć niezapomnianą, pełną emocji i prze-
żyć pielgrzymkę do Rzymu. Wraz z sied-
miorgiem innych laureatów tegorocznego 
Konkursu Papieskiego, którego temat 
brzmiał: „Jan Paweł II jako «Pielgrzym po-
koju»”, polecieliśmy do Wiecznego Miasta 
w nagrodę za zwycięstwo w poszczególnych 
regionach Polski.  
Zwiedziliśmy najważniejsze zabytki i od-
wiedziliśmy wiele interesujących miejsc, 
jak chociażby: Forum Romanum, Bazylikę 
św. Piotra, Fontannę di Trevi, Bazylikę 
św. Jana na Lateranie, Plac Hiszpański, 
Ołtarz Ojczyzny, Piazza Navona, Bazylikę 
św. Pawła za Murami i inne… 
Chociaż była to już trzecia moja wizyta 
w Rzymie – przedtem miałem ogromną 
radość być na beatyfikacji, a parę lat póź-
niej kanonizacji Jana Pawła II – to każdy 
przyjazd przynosi coś nowego. Zachęcam 
każdego, jeśli tylko może, aby wybrał się do 
tego miasta. Osobiście uważam, że wyczu-
wa się tam coś, czego na próżno szukać 
gdzie indziej na świecie… 
Zamieszkaliśmy w Domu Polskim Jana 
Pawła II pod opieką sióstr Sercanek, tak 
bliskich sercu naszego Papieża. Dom ten 
stanowi dzieło Fundacji Jana Pawła II, 
a zarazem dar Polaków z całego świata dla 

Papieża, który zresztą zadedy-
kował go właśnie swoim roda-
kom. Swoją siedzibę w Domu 
ma też druga instytucja, którą 

jest Ośrodek Dokumentacji 

i Studium Pontyfikatu JPII. Zbiory Ośrod-
ka obejmują bibliotekę archiwów, jak rów-
nież pamiątki pontyfikatu. Są to osobiste 
przedmioty JPII, dary przekazywane mu 
przez różnych ludzi, w tym przedmioty 
o szczególnej wartości historycznej.  
Z wielkim zainteresowaniem poznaliśmy 
niezwykłe niekiedy historie dotyczące 
tychże eksponatów. Szczególnie mocne 
wrażenie wywarły na mnie pamiątki od 
ludzi, którzy przetrwali trudne do wyobra-
żenia dla nas współczesnych, cierpienia 
w obozach koncentracyjnych, łagrach 
i wielu innych miejscach kaźni czy tortur. 
W tym roku obchodzimy 100. rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Tym 
bardziej szczególne zdają się być pamiątki 
związane z wydarzeniami historycznymi 
ostatniego stulecia. Cud nad Wisłą, II woj-
na światowa, komunizm, stan wojenny – 

Z DZIENNIKA LAUREATA 

Tomasz Nawrocki 
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te i inne momenty z historii Polski zo-
stawiły trwałe ślady w pamięci naszego 
narodu. Jakże wielką wagę mają dzisiaj 
dary przekazane Papieżowi, skoro ich 
dotychczasowi właściciele byli gotowi 
oddać coś, co niewątpliwie było dla nich 
bezcenne. To równocześnie dowód wiel-
kiego zaufania i nadziei, jaką pokładali 
ludzie w Ojcu Świętym jako pocieszycie-
lu nieszczęśliwych, słabych, chorych, 
biednych, niepełnosprawnych, niosące-
go otuchę wykluczonym ze społeczeń-
stwa i cierpiącym.  
Mimo kolejnych lat mijających od 
śmierci Jana Pawła II, dziedzictwo za-
warte między innymi w jego nauczaniu, 
jest wciąż żywe wśród kolejnych poko-
leń. Wystarczy wspomnieć, cieszące się 
dużą popularnością, inicjatywy i wyda-
rzenia poświęcone Papieżowi „z dalekie-

go kraju”. Istotną rolę odgrywają dzisiaj 
miejsca i instytucje, które kultywują pamięć 
o św. Janie Pawle II. Przyczyniają się do sze-
rzenia wiedzy o tej wyjątkowej postaci na-
szych czasów i pozwalają następnym poko-
leniom odkrywać duchowe dziedzictwo Pa-
pieża-Polaka. Nie sposób zatem przejść obo-
jętnie obok tego, co przekazuje nam Jan Pa-
weł II, skoro jest to niezmiennie aktualne 
i pozwala nam na zrozumienie wielu spraw, 
które wiążą się z naszą wiarą. Przyznaję, że 
udział w konkursie dał mi możliwość zapo-
znania się szerzej z działalnością Ojca Świę-
tego, odkrycia na nowo jego słów i uświa-
domienia, że nauki, które przekazał za życia, 
są zadziwiająco bliskie każdemu z nas rów-
nież i dziś. To zdecydowanie znak nadzwy-
czajnej papieskiej mądrości i podążania dro-
gą Chrystusa.	

AKTUALNOŚCI 

Od stycznia br. lektorium Ośrodka 
Pontyfikatu JPII stało się miejscem 
przygotowywania studentów rzym-
skich uczelni do sesji egzaminacyjnych.  

26 kwietnia br. na Uniwersytecie „Ange-
licum” odbyło się sympozjum pt. „Jan Pa-
weł II i jego dziedzictwo. 40 lat od wyboru 
na Piotrowy tron”. Jednym z prelegentów 
był ks. Andrzej Dobrzyński, który wygłosił 
referat  o współpracy Karola Wojtyły 
z francuskim teologiem, Yves Congarem 
podczas Soboru Watykańskiego II. Owocem 
tej współpracy była redakcja czwartego roz-
działu konstytucji „Gaudium et spes”. 
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lorem ipsum dolor  
Od 28 sierpnia do 1 września br. w siedzibie 
Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego  
i Biblioteki Polskiej w Paryżu obradowała 40. Kon-
ferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich 
na Zachodzie. Rzymski Ośrodek Pontyfikatu JPII, 
reprezentowali ks. dyr. Andrzej Dobrzyński oraz 
s. Julia Knurek. Uczestnicy wysłuchali referatów 
objętych wspólnym tematem „W drodze do Nie-
podległości. Ślady działań w archiwach, dokumen-
tach i publicystyce państwowej, lokalnej i polonij-
nej w krajach zamieszkiwanych przez Polaków”. 
Przedstawiciele Ośrodka zaprezentowali referat 
„Jan Paweł II i niepodległość Polski”, wzbogacony 
o prezentację multimedialną. Organizacje polonij-
ne, a wśród nich Ośrodek Pontyfikatu, zostały wy-
różnione przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę dy-
plomem uznania za wybitne zasługi dla ochrony 
polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami 
kraju.  

W 40. rocznicę rozpoczęcia histo-
rycznego pontyfikatu Jana Pawła II 
polski Instytut Pamięci Narodowej 
i węgierski Komitet Pamięci Naro-
dowej w dniach 9-12 października 
br. zorganizował w Krakowie i Bu-
dapeszcie międzynarodową konfe-
rencję naukową pt. „Papież zza że-
laznej kurtyny. Wpływ pontyfikatu 
Jana Pawła II na państwa i Kościoły 
bloku sowieckiego”. Wśród prele-
gentów był ks. dyr. Andrzej Do-
brzyński a temat wygłoszonego przez 
niego referatu brzmiał: „Sobór Wa-
tykański II – klucz do zrozumienia 
relacji Jana Pawła II z krajami ko-
munistycznymi”. 	
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9 i 10 października br. w Ośrodku 
Pontyfikatu JPII gościliśmy pielgrzymów 
z Archidiecezji Krakowskiej, którzy przy-
jechali do Rzymu, aby w 40. rocznicę wy-
boru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Pio-
trową dziękować za jego pontyfikat. Gru-
py pielgrzymkowe, m.in.: ze Skawiny, Ka-
sinki Małej i Krakowa (Arcybractwo Miło-
sierdzia) wraz ze swoimi duszpasterzami, 
obejrzały archiwalne i muzealne zbiory 
Ośrodka.	

Z okazji 40. Rocznicy Pontyfikatu Jana 
Pawła II w Szkole Podstawowej im. Jana 
Kowalczyka w podkrakowskich Rzeszota-
rach, we współpracy z Ośrodkiem Pontyfi-
katu JPII w Rzymie (który objął honorowy 
patronat nad wydarzeniem), został prze-
prowadzony szereg inicjatyw mających na 
celu upamiętnienie wyboru Papieża-Polaka 
na Stolicę Piotrową. Były to konkursy pla-
styczne i recytatorskie zwieńczone uroczy-
stą galą. Ponadto w trakcie godzin wycho-
wawczych, zajęć świetlicowych i zajęć do-
datkowych uczniom została przybliżona 
osoba i pontyfikat Jana Pawła II. 

Od 5 do 16 listopada br. w War-
szawie, odbyło się szkolenie dwunastu 
przedstawicieli instytucji polonijnych 
z zakresu właściwego zabezpieczania 
archiwaliów, ich ekspozycji, przygo-
towania oraz przeprowadzania digita-
lizacji. W spotkaniu, którego organiza-
torem była Naczelna Dyrekcja Archi-
wów Państwowych wzięła udział 
s. Julia Knurek reprezentując rzymski 
Ośrodek Pontyfikatu JPII. Poza czę-
ścią merytoryczną uczestnicy kursu 
wzięli udział w wydarzeniach związa-
nych z 100. rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 
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lorem ipsum dolor  
2 października br. do działającej przy Parafii 
Holy Rosary w Edmonton w Kanadzie parafial-
nej biblioteki im. Jana Pawła II przekazany zo-
stał zestaw książek wydanych przez Ośrodek 
Dokumentacji i Studium Pontyfikatu JPII  
w Rzymie. Był to dar od p. Bożeny Kilianowski 
– prezesa Koła Przyjaciół Fundacji JPII w Ka-
nadzie. Książki zostały wręczone podczas uro-
czystego spotkania członków Koła z okazji 40-
lecia wyboru Papieża Polaka na Stolicę Piotro-
wą. 

Od 9 listopada br. do 2 lutego 2019 r. 
w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 
można obejrzeć wystawę „Blask Orderów 
w 100-lecie Odzyskania Niepodległości”. 
Wśród eksponatów na warszawskiej wystawie 
można zobaczyć również wypożyczony 
z rzymskiego Ośrodka Pontyfikatu Order Orła 
Białego przyznany Janowi Pawłowi II, jako 
pierwszemu w odrodzonej Polsce, przez pre-
zydenta Lecha Wałęsę w 1993 r. a wręczony 
w Skoczowie, podczas papieskiej piel-
grzymki do Ojczyzny w 1995 r.  

W dniach od 23 do 24 listopada br. 
w Międzynarodowym Centrum Stu-
diów nad Świętą Teresą od Jezusa 
i św. Janem od Krzyża w Ávila (CITeS)         
w Hiszpanii odbyło się Międzynarodo-
we Sympozjum pt. „Jan Paweł II w ob-
liczu doświadczenia Boga. Jego relacja 
z mistykami zakonu Karmelitów Bo-
sych”. W ramach współpracy CITeS-u 
z Papieskim Uniwersytetem Jana Paw-
ła II w Krakowie (UJPII) zostanie 
otwarta nowa Katedra Jana Pawła II. 
Kierowaniem jednostki badaw-
czej CITeS-u zajmie się ks. Andrzej Do-
brzyński.  
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W dniach od 3 do 7 grudnia br., w ramach 
programu szkoleniowego Erasmus+, w na-
szym Ośrodku gościliśmy cztery panie pracu-
jące w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego      
w Katowicach. Podczas pobytu nasi goście 
mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem 
bibliotek przy uniwersytetach papieskich 
w Rzymie, a także podzielili się swoimi fa-
chowymi umiejętnościami i podjęli pracę na 
rzecz Ośrodka.  

KONTAKT 
Ośrodek Dokumentacji                                 
i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II 

 Via Cassia 1200 
00189 ROMA 
ITALY 

 Centrala: (+39) 06 303 65 181 
Fax: (+39) 06 303 103 99 
Email: info@jp2doc.org 
Web: www.jp2doc.org 


