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Konferencja prasowa
W dniu 17 kwietnia 2007 roku odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono
informacje o międzynarodowym konkursie architektonicznym na projekt siedziby Centrum Jana
Pawła II "Nie lękajcie się!", który ogłoszony zostanie w maju.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY
na projekt siedziby Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!?
18 maja-16 października 2007
Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!? zostało powołane przez metropolitę krakowskiego
kard. Stanisława Dziwisza 2 stycznia 2006 roku. Powstało ono ? jak głosi statut ? dla
?upamiętnienia wielkiego dziedzictwa osoby i pontyfikatu sługi Bożego papieża Jana Pawła II?
oraz po to, aby ?Jego przykład i słowo zostały przekazane następnym pokoleniom?. Nazwa
Centrum ? ?Nie lękajcie się? ? jest czytelnym odwołaniem do pamiętnych słów Ojca Świętego
wypowiedzianych w październiku 1978 r. podczas inauguracji pontyfikatu: ?Nie lękajcie się.
Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy. Otwórzcie granice
państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, kierunków cywilizacyjnych. Nie
lękajcie się!?.
Celem Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!? jest upowszechnianie i twórcze rozwijanie
nauczania Jana Pawła II, promowanie duchowości, kultury, tradycji związanej z dziedzictwem
polskiego Papieża, wspieranie inicjatyw oraz inicjowanie działań mających na celu promowanie
tego dziedzictwa, a także działalność naukowa, edukacyjna, pomoc społeczna i medyczna.
Ośrodek ma być strażnikiem papieskiego przesłania, tak by ono wciąż żyło i promieniowało na
cały świat.
Według wstępnych założeń programu na terenie Centrum Jana Pawła II znajdą się:
1. Dom Jana Pawła II
? nowoczesne muzeum ze ścieżką edukacyjną, złożoną z sal ekspozycyjnych prezentujących
Karola Wojtyłę jako człowieka, kapłana, biskupa i papieża;
? Instytut Jana Pawła II czyli jednostka naukowo-badawcza z działem edukacyjnym i
wydawniczym, zajmująca się dokumentowaniem i rozwijaniem spuścizny intelektualnej Papieża;
? Kaplica i Oratorium dla osób różnych wyznań i przekonań religijnych;
? Centrum Konferencyjne.
2. Centrum Rekolekcyjne i Centrum Wolontariatu
3. Zaplecze hotelowo-campingowe
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Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!? powstanie na terenach tzw. Białych Mórz czyli w
miejscu po dawnych Krakowskich Zakładach Sodowych Solvay i w sąsiedztwie Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. To miejsce symboliczne i mocno związane z polskim
Papieżem, który w trudnych latach okupacji hitlerowskiej pracował tam jako robotnik. Jest to
teren położony pomiędzy rzeką Wilgą a linią kolejową w kierunku Zakopanego. Otoczenie
Centrum stanowić będzie krajobraz odrodzonej na Białych Morzach przyrody. Ten park miejski
połączy przestrzennie i widokowo obiekty Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Centrum ?Nie
lękajcie się!?. Kompleks budynków będzie wznoszony dzięki ofiarom osób z całego świata ?
wierzących i niewierzących, gdyż Papież-Polak jednoczy ludzi różnych wyznań, narodowości i
światopoglądów. Także dlatego do architektów całego świata skierowane jest zaproszenie do
udziału w otwartym, międzynarodowym konkursie na projekt nowej siedziby Centrum. Liczymy
na to, że stanie się ono żywym pomnikiem Jana Pawła II, jego przesłania dla Kościoła i świata.
Kamień węgielny pod budowę Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!? poświęcił podczas
wizyty w Polsce papież Benedykt XVI.
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