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15. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II

2 kwietnia 2005 r. zmarł papież Jan Paweł II. Jego pontyfikat był wyjątkowy nie tylko dla
Polaków – zmienił oblicze świata. Przyczynił się bowiem do upadku systemu
komunistycznego w Europie. Z okazji 15. rocznicy śmierci tego wybitnego Polaka,
proponujemy Państwu materiały:

Najciekawsze materiały znajdą Państwo w portalu przystanekhistoria.pl w
zakładce TEMATY pod hasłem Karol Wojtyła/Jan Paweł II

Wśród opublikowanych artykułów proponujemy zwrócić uwagę na następujące teksty:

Milena Kindziuk, Polsko, umiej być wdzięczna! Święty Jan Paweł II o
Ojczyźnie

Grzegorz Majchrzak, Jak Jan Paweł II wypowiedział wojnę PRL

Radosław Morawski, Pierwsza „zorza” wolności  

Adam Dziurok, „Po prostu bomba”. Reakcje społeczne w Polsce na wybór
kard. Karola Wojtyły na papieża

Zachęcamy do przeczytania wywiadów

z dr. Andrzejem Grajewskim: 

Bułgarski ślad. Na ile komunistyczne służby były zaangażowane w
zamach na Jana Pawła II?

oraz z prok. Michałem Skwarą, współautorem książki „Agca nie był sam”:

Operacja „Papież”

Oddział IPN w Katowicach oraz Instytut Gość Media wydały publikacje autorstwa prok.
Michała Skwary oraz dr. Andrzeja Grajewskiego: „Agca nie był sam. Wokół udziału
komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana Pawła II“ oraz „<Papież
musiał zginąć>. Wyjaśnienia Ali Agcy“.
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W sobotę, 22 czerwca 2019 r. w Częstochowie na wałach jasnogórskich przy Bastionie Ojca
Augustyna Kordeckiego odbyło się otwarcie wystawy plenerowej „»Wstańcie,
chodźmy…« Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski”.  Autorami wystawy są:
dr Anna Badura, Ryszard Mozgol, dr Andrzej Sznajder (IPN Katowice).

 

Oddziałowe Archiwum IPN w Katowicach pod koniec 2019 r. przygotowało publikację 
„Operacja „Zorza”. Wizyta papieża Jana Pawła II w Katowicach w 1983 roku w
dokumentach Służby Bezpieczeństwa“.
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