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100. rocznica urodzin Jana Pawła II w Instytucie
Pamięci Narodowej

 – Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju. W tym czasie, kiedy bolszewicy
szli na Warszawę. Dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do
tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim
życiem – mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w 1999 roku w Radzyminie, przy mogile
bohaterów poległych w obronie Ojczyzny w 1920 roku. 

W tym roku mija 100. rocznica urodzin papieża Polaka. Instytut Pamięci
Narodowej, mimo niesprzyjającej sytuacji epidemii, chce upamiętnić tę rocznicę,
przede wszystkim przygotowując materiały i upowszechniając w różnorodny
sposób wiedzę o życiu i dokonaniach Jana Pawła II. Oto wybrane inicjatywy
Instytutu:

IPN CENTRALA

nowy portal o pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski

wirtualna paczka edukacyjna z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

„Papież Jan Paweł II. Kalendarium wielkiego pontyfikatu” – wystawa filatelistyczna
warszawskiego oddziału Polskiego Związku Filatelistów na
portalu  centrumedu.ipn.gov.pl

IPN BIAŁYSTOK

ogłoszenie na stronach internetowych i FB konkursu plastycznego „Złóż życzenia
Karolowi Wojtyle w 100. rocznicę Jego urodzin”  – wyniki zostaną ogłoszone 10
czerwca 2020, w rocznicę ostatniego dnia pierwszej wizyty świętego Jana Pawła II
w Polsce w 1979 r.

prezentacja na FB multimedialnej wystawy „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka
życia”

wykład prof. Krzysztofa Sychowicza, naczelnika OBBH IPN w Białymstoku, o Janie
Pawle II

wypowiedź online Krzysztofa Kierskiego, przedstawiająca sylwetkę Karola Wojtyły
oraz rolę Papieża Polaka w obaleniu komunizmu w Europie (Delegatura IPN w
Olsztynie) 
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IPN GDAŃSK

Gdańsk, 15–31 maja 2020 – prezentacja pod kościołem Opatrzności Bożej w
Gdańsku wystawy plenerowej „To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze »być« i
nasze »mieć«. Jan Paweł II w Trójmieście – czerwiec 1987”.

Gdańsk, 15 maja 2020 –  dyrektor gdańskiego IPN prof Mirosław Golon złożył
kwiaty w miejscu papieskiego upamiętnienia przed kościołem Opatrzności Bożej
oraz tzw. zielonym pomnikiem Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie

13 maja 2020 – w 39. rocznicę zamachu na Jana Pawła II oraz w przededniu 100.
rocznicy urodzin papieża Polaka prezentacja online infografiki poświęconej Ojcu
Świętemu, autorstwa Artura Chomicza (IPN Gdańsk).

Toruń, 17–18 maja 2020 – delegacja IPN na czele z prof. Wojciechem Polakiem,
przewodniczącym Kolegium IPN oraz prof. Mirosławem Golonem, dyrektorem IPN
Gdańsk, złożyła kwiaty pod toruńskimi upamiętnieniami Jana Pawła II.
Przedstawiciele IPN uczestniczyli również w uroczystej Mszy św. w toruńskiej
Katedrze z oprawą dźwiękową Tuba Dei.

Gdańsk, 18 maja 2020 – przedstawiciele IPN Gdańsk złożyli kwiaty pod pomnikami
Ojca Świętego w Parku Reagana, przed kościołem św. Brygidy oraz pod tablicą
upamiętniającą spotkanie papieża Polaka z młodzieżą na Westerplatte 12 czerwca
1987 r.

IPN KATOWICE

Jaworzno, 27 kwietnia – 24 maja 2020 – prezentacja wystawy plenerowej
„»Wstańcie, chodźmy…« Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski” 

na stronie katowice.ipn.gov.pl do pobrania publikacje na temat zamachu na życie
Jana Pawła II

na stronie katowice.ipn.gov.pl przypomnienie publikacji Operacja „Zorza”. Wizyta
papieża Jana Pawła II w Katowicach w 1983 roku w dokumentach Służby
Bezpieczeństwa

Anna Badura: Wizyta Jana Pawła II na katowickim lotnisku Muchowiec w 1983 r. w
świetle akt SB

IPN KRAKÓW

17–18 maja 2020 – konkurs wiedzy o Janie Pawle II

Kraków, 18 maja 2020 – konferencja prasowa on-line na Przystanku Historia IPN
w Krakowie (transmisja na żywo na IPNtv), z udziałem prezesa IPN oraz
przedstawicieli „Gościa Niedzielnego”, poświęcona nowemu wspólnemu serwisowi

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/40476,To-jest-nasza-Ojczyzna-to-jest-nasze-byc-i-nasze-miec-Jan-Pawel-II-w-Trojmiescie.html
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internetowemu „W Wadowicach wszystko się zaczęło...”

portal internetowy „W Wadowicach wszystko się zaczęło...”

na stronie krakow.ipn.gov.pl tekst Anny Zechenter o rodzicach i bracie Karola
Wojtyły

na stronie krakow.ipn.gov.pl tekst Łucji Marek o konsekrowanym przez kard.
Karola Wojtyłę kościele Arka Pana w Nowej Hucie

plakat okolicznościowy w Internecie i na słupach ogłoszeniowych w Krakowie.

krótki spot na wyświetlaczach w pojazdach MPK oraz w Internecie

Kraków, 18 maja 2020 – uroczystość pod pomnikiem JPII na dziedzińcu kurii
krakowskiej z udziałem prezesa IPN 

Kraków, 18 maja 2020 – msza święta w Sanktuarium św. Jana Pawła II  w
Krakowie (z udziałem prezesa IPN)

Delegatura IPN w Kielcach

Kielce, 25 maja – 24 czerwca 2020 – prezentacja wystawy plenerowej
„Wstańcie, chodźmy... Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski” – skwer
Stefana Żeromskiego w Kielcach

22 maja 2020 – artykuł w gazecie „Echo Dnia” poświęcony 100. rocznicy urodzin
Jana Pawła II, przypomnienie słów, refleksji i spuścizny po osobie wielkiego Polaka,
a także o działaniu władz komunistycznych wobec Kościoła 

prezentacja w mediach społecznościowych zdjęć z wizyty Jana Pawła II w Kielcach
w trakcie czwartej pielgrzymka Ojca Świętego do Polski

IPN LUBLIN

okolicznościowy banner z Janem Pawłem II na budynku siedziby IPN Lublin

prezentacja wystawy „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” na ogrodzeniu
budynku Archiwum IPN Lublin (od strony ul. Staszica)

e-kspozycja wystawy „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” w mediach
społecznościowych 

post informacyjny o 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

pokaz archiwalnych zdjęć Jana Pawła II w Lublinie

wspomnienia Bogusława Beka (pracownika IPN Delegatura w Radomiu) z czasu
wyboru kard. Wojtyły na papieża i jego wizyty, jako Jana Pawła II, w Krakowie i
Dukli 

Prezentacja w Internecie filmu Grzegorza Linkowskiego „Nasz profesor papieżem”

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/99249,100-rocznica-urodzin-Jana-Pawla-II-Konferencja-prasowa-na-temat-nowych-serwisow-.html
https://wadowice1920.gosc.pl/
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/99312,Szkola-zawierzenia-Rodzice-i-brat-Karola-Wojtyly.html
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https://www.facebook.com/IPN.Lublin/photos/a.361436547225708/2882899411746063/?type=3&__tn__=-R
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/88752,Wystawa-Wyszynskiego-i-Wojtyly-gramatyka-zycia.html
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/88752,Wystawa-Wyszynskiego-i-Wojtyly-gramatyka-zycia.html
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https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/99552,Sw-Jan-Pawel-II-w-Lublinie-z-archiwow-IPN-FOTO-i-WIDEO.html
https://www.youtube.com/watch?v=zRkzo62Sj6o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zRkzo62Sj6o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zRkzo62Sj6o&feature=youtu.be
https://vod.tvp.pl/video/nasz-profesor-papiezem,nasz-profesor-papiezem,29742171


IPN ŁÓDŹ

na stronie lodz.ipn.gov.pl  tekst popularnonaukowy wraz z
ikonografią, dotyczący wizyt Karola Wojtyły/Jana Pawła II w Łodzi 

IPN POZNAŃ

Poznań, 15 maja 2020 – referat naczelnika OBBH w Poznaniu prof. UAM dr hab.
Konrada Białeckiego „Jan Paweł II – papież otwarty na świat i wierny Tradycji” na
konferencji  „Jan Paweł II – nasz współczesny” organizowanej przez UAM w
Poznaniu (online, od godz. 10:00) 

IPN RZESZÓW

na stronie rzeszow.ipn.gov.pl zdjęcia z pielgrzymki Jana Pawła II do Rzeszowa

na stronie rzeszow.ipn.gov.pl prezentacja wystawy IPN „Wyszyńskiego i Wojtyły
gramatyka życia”

IPN SZCZECIN

na stronie szczecin.ipn.gov.pl przypomnienie dwóch publikacji wydanych przez
Oddział IPN w Szczecinie, dostępnych w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej
IPN:

Solidarność z błoń. Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II

Jan Paweł II w Szczecinie

IPN WARSZAWA

na stronie warszawa.ipn.gov.pl przypomnienie audycji radiowej „Kim Jan Paweł II
był dla świata?” z udziałem ks. prof. Jana Sochonia i ks. prof. Jacka
Grzybowskiego, przygotowanej przez pracownika oddziału Mirosława Biełaszkę

IPN WROCŁAW

wideorozmowa z ojcem Maciejem Ziębą na temat ostatniej książki Jana Pawła II
„Pamięć i tożsamość”

na stronie wroclaw.ipn.gov.pl dokumenty z Archiwum Oddziału IPN we Wrocławiu na
temat nastrojów w regionie po wyborze papieża Jana Pawła II (z akt KW MO we
Wrocławiu)

na stronie wroclaw.ipn.gov.pl: Medal Solidarności dla papieża Jana Pawła II –
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https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/99384,Kim-Jan-Pawel-II-byl-dla-swiata-audycja-na-antenie-radiowej-Trojki.html
https://www.youtube.com/watch?v=87bMSSszfRs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=87bMSSszfRs&feature=youtu.be
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/99576,100-rocznica-urodzin-Jana-Pawla-II-nastroje-mieszkancow-Wroclawia-i-okolic-po-wy.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/99576,100-rocznica-urodzin-Jana-Pawla-II-nastroje-mieszkancow-Wroclawia-i-okolic-po-wy.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/99576,100-rocznica-urodzin-Jana-Pawla-II-nastroje-mieszkancow-Wroclawia-i-okolic-po-wy.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/99576,100-rocznica-urodzin-Jana-Pawla-II-nastroje-mieszkancow-Wroclawia-i-okolic-po-wy.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/99747,Medal-Solidarnosci-dla-papieza-Jana-Pawla-II-wroclawskie-wspomnienie-z-pielgrzym.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/99747,Medal-Solidarnosci-dla-papieza-Jana-Pawla-II-wroclawskie-wspomnienie-z-pielgrzym.html


wrocławskie wspomnienie z pielgrzymki w 1983

Oleśnica, październik 2020 – przeniesione z 18 maja Spotkanie Pamięci w
Oleśnicy, organizowane wraz ze Szkołą Podstawową nr 7 im. Jana Pawła II,
zrzeszoną, poprzez Klub Historyczny, w Dolnośląskiej Rodzinie Szkół im. Armii 
Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej (opieka merytoryczna OBUWiM IPN we
Wrocławiu)
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złożenie kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego w Brzegu i Lewinie Brzeskim na
Opolszczyźnie
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