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Prezes IPN: Jan Paweł II powiedział Polakom, co
jest najważniejsze. Powstaje wortal o papieżu
Polaku
Jan Paweł II powiedział Polakom, co jest najważniejsze, z
jakiego narodu wyrastają, że ten naród nie zaczął się w 1944
roku, lecz ma tysiąc lat – powiedział prezes IPN dr Jarosław
Szarek na konferencji poświęconej powstającemu wortalowi o
papieżu Polaku 15 maja 2018. To inicjatywa Centrum Myśli Jana
Pawła II, którą wspierają m.in. IPN, Polskie Radio, Instytut
Tertio Millennio i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
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Już za dwa lata, w 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, Centrum Myśli Jana Pawła II
udostępni nowoczesną wyszukiwarkę internetową, w której znajdą się materiały związane z
Janem Pawłem II, znajdujące się  w archiwach organizacji państwowych, kościelnych i osób
prywatnych. Każdy będzie miał łatwy i bezpłatny dostęp do zdjęć, filmów czy wybranych
dokumentów.
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W tym roku Centrum Myśli Jana Pawła II planuje kolejne etapy szczegółowej kwerendy w
oddziale krakowskim IPN, jak również przeprowadzenie kwerendy w 33 archiwach
podległych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

„Robiono wszystko, by Jego słowa nie dotarły do Polaków”

– Czy znamy Jana Pawła II? Jan Paweł II to świadectwa i słowa. Myślę, że znamy go jako
postać historyczną, ale nie wiem, czy żyjemy tak, jak chciałby Jan Paweł II, a tym samym,
czy znamy to, co do nas mówił – powiedział prezes IPN podczas konferencji. Dr Jarosław
Szarek podkreślił, że IPN ma w archiwach „szczególne dokumenty: materiały instytucji,
która miała spowodować, żeby Karol Wojtyła nie wytrwał w swym kapłaństwie, żeby nie był
kardynałem i papieżem”. – Później robiono wszystko, żeby te słowa, które wypowiedział,
nie dotarły do polskiego narodu – podkreślił prezes IPN.

– Ale jeden człowiek okazał się silniejszy od systemu zła, jakim był komunizm. Nie byłoby
„Solidarności” bez pontyfikatu papieża Polaka. Jan Paweł II był człowiekiem, który zmienił bieg
historii. Siła jego słów, ducha, dodawała otuchy Polakom. „Proszę was, abyście całe to duchowe
dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością” – mówił w
1979 r. na krakowskich Błoniach podczas wielkiego Bierzmowania Narodu. Dzięki niemu
miliony ludzi były we wspólnocie – powiedział dr Szarek.

Zdaniem prezesa IPN „w czasie, gdy komunizm zrywał więzi i sprawiał, że ludzi sobie nie
ufali, Jan Paweł II powiedział Polakom, co jest najważniejsze, z jakiego narodu wyrastają, że
ten naród nie zaczął się w 1944 roku, lecz ma tysiąc lat”. – Podkreślał, że kultura stanowi o
tożsamości narodu – podsumował prezes IPN.

Dla dr. Macieja Zięby OP, prezesa Instytutu Tertio Millennio, dokumentującego świadectwa
ludzi, którzy znali Jana Pawła II, papież był „najważniejszym Polakiem w historii, mistykiem,
który żartował, był z nami, a jednocześnie widział rzeczy w dalszej perspektywie”.

– Jan Paweł II jest zbyt rzadko przypominany. Był wielkim wizjonerem, który zapraszał do
tego, by budować dobro wspólne. Uniwersalizm jego nauczania przekraczał granice Polski –
dlatego wortal będzie również w języku angielskim. Za cel stawiamy sobie zachowanie i
udostępnienie szeroko rozumianej spuścizny po papieżu Polaku, będącej częścią naszego
dziedzictwa narodowego – powiedział Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.  

Michał Senk podkreślił, że chce, by „wiedza o Janie Pawle II była dostępna dla wszystkich,
którzy mają dostęp do Internetu i by można było spojrzeć na Jana Pawła II z różnych
perspektyw”. – Papież odszedł do domu Ojca, ale jego nauczanie wciąż może zmieniać
rzeczywistość – powiedział. Dodał też, że „nie byłoby tego projektu, gdyby nie nasi partnerzy”.

Oprócz wymienionych osób w konferencji wzięli udział: dr Wojciech Woźniak – naczelny 
dyrektor Archiwów Państwowych, Andrzej Majewski SJ z Polskiego Radia, Anna Olesiak –
kierownik Działu Zasobów Cyfrowych Centrum Myśli Jana Pawła.



Organizatorem konferencji prasowej było Centrum Myśli Jana Pawła II, któremu udało się
już opracować: 2000 minut audycji radiowych, 700 godzin materiału wideo ze
wspomnieniami o Janie Pawle II, 224 kasety betacam, 22 taśmy 16 mm z archiwum Księży
Sercanów, 5 godzin nagrań wypowiedzi kardynała Wojtyły podczas spotkań Konferencji
Episkopatu Polski oraz kilkanaście kwerend w archiwach państwowych i kościelnych.
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