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Wernisaż wystawy „Wyszyńskiego i Wojtyły
gramatyka życia” – Warszawa, 16 października
2018
W rocznicę pamiętnego „Habemus papam!” z 1978 roku przed
warszawską Kordegardą uroczyście otwarta została wystawa
upamiętniająca życie i myśl tych dwóch postaci nie tylko
polskiego Kościoła, ale i Narodu.

Krakowskie Przedmieście przy galerii Kordegarda zalane słońcem. Aura sprzyjała otwarciu
wystawy „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”, zorganizowanej przez Biuro Edukacji
Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 16 października 2018,
w 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.
W miejscu otoczonym historycznymi budynkami, pomnikami i placami, dzięki tekstom
wystawy na powrót przemówili do nas wielcy Polacy – kard. Stefan Wyszyński i Jan Paweł II.
W ten sposób przechodzień może pogłębić intelektualnie i duchowo historię opowiadaną
przez okoliczne zabytki. Zachęcają do tego słowa dwóch polskich wieszczów, nie owoc
intelektualnych teorii, ale reﬂeksje płynące z głębi ich doświadczenia życiowego
przyprawionego cierpieniem, ale także radością ze służby.
W imieniu organizatorów wystawy gości przywitał dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam
Hlebowicz, a jako gospodarz miejsca – dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski.
Prezes IPN Jarosław Szarek podkreślił, że „nie byłoby Jana Pawła II bez prymasa Stefana
Wyszyńskiego”. Zwrócił uwagę, że esencję przesłania papieża i prymasa wyrażają
przedstawione na ekspozycji cytaty, skoncentrowane wokół kilku słów kluczy, takich jak
Polska, Europa, miłość, praca, naród. Dodał, że w 70. rocznicę objęcia funkcji przez
Prymasa Tysiąclecia oraz w 40. rocznicę wyboru Papieża Polaka „Ich nauczanie jest nam
potrzebne i jest nadal aktualne. Potrzebne jest nie tylko Polsce, nie tylko Europie, ale i
całemu światu”.
Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Marcin Adamczewski zauważył, że
forma wystawy dobrze odpowiada współczesnej kulturze, bo krótkie cytaty bohaterów

ekspozycji są jak sms-y. Podkreślił także aktualność ich przesłania: „Przechodząc
Krakowskim Przedmieściem możemy przyswajać wartości, które Jan Paweł II i prymas
Wyszyński głosili, przekazywali i zostawili nam jako testament”.
Autorkami wystawy są Anna Brojer i Aleksandra Kaiper-Miszułowicz. Podkreśliły, że nie jest
to ekspozycja biograﬁczna. Kluczem do jej zrozumienia jest katalog podstawowych
wartości, porządkujących nasze życie i życie odrodzonej 100 lat temu Rzeczypospolitej.
Hasła wybrane przez autorki tworzą pewien otwarty wciąż katalog pojęć będących ﬁlarami
życia każdego z nas. Przywołane tu wartości pojawią się w myślach wszystkich, którzy
świadomie chcą przeżywać swoje istnienie. Nad każdym z nich trzeba się wcześniej czy
później pochylić, każdemu poświęcić chwilę. To ﬁlary, na których opiera się ludzka
„gramatyka życia”. To podstawa funkcjonowania nie tylko jednostek, ale i społeczności
ludzkich – rodzin, wspólnot, narodów. Autorki zagłębiły się w teksty pozostawione przez
naszych bohaterów – często teksty trudne, wymagające, hermetyczne – żeby wyłuskać z
nich esencję. Starały się wydobyć z nich cytaty, które jak w soczewce pokazują podejście
naszych dwóch mistrzów do podstawowych dla nas wszystkich pojęć. Szukały nie tylko
deﬁnicji, ale i gradacji ich wagi, kontekstów ﬁlozoﬁcznych, moralnych, ale też
historycznych. Szukały wreszcie wskazówek i przestróg, jakie kard. Wyszyński i Jan Paweł
II pozostawili Polakom na czas wytyczania naszej dalszej historii już bez ich bezpośredniej
pomocy.
Wystawę możemy zobaczyć przed Kordegardą do 30 października 2018 r. Będzie rozsyłana
także do szkół, centrów kultury oraz innych instytucji edukacyjnych w ramach kolejnej akcji
Edukacyjna Paczka Historyczna.
Aby otrzymać jedną z 250 przygotowanych paczek, prosimy wypełnić formularz
zgłoszeniowy pod adresem:
https://pamiec.pl/pa/form/dodaj166,Paczka-historyczna-16-pazdziernika-rocznica-wyboru-JPII-na
-papieza.html
Wystawę oraz szereg innych materiałów edukacyjnych na temat podwójnego jubileuszu
będzie można pobrać ze strony:
https://pamiec.pl/pa/edukacja/wystawy/prl/kosciol/22921,Wyszynskiego-i-Wojtyly-gramatyka-zy
cia.html

