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ANDRZEJ GAŁECKI

B
ył rok 2000. Miałem
14 lat. Jak wówczas wy-
obrażałem sobie bycie
stypendystą? Nie wy-
obrażałem sobie w ogó-
le. Wydawało mi się, że

będzie to pomoc wyłącznie finansowa.

Wiedziałem, że fundacja przygotowuje
Dzień Papieski, wczasie którego zbiera-
ne są pieniądze na fundusz stypendial-
ny. Dopiero później dowiedziałem się,
że dla swoich podopiecznych organizu-
je obozy wakacyjne i językowe oraz for-
mację duchową w miastach akademic-
kich. Okazało się, że sensem istnienia
fundacji jest budowanie wspólnoty. 

Poczułem to już na pierwszym obo-
zie stypendystów, w jakim uczestniczy-
łem – w Ełku w 2001 roku. Właściwie to
był pierwszy obóz, najaki kiedykolwiek
pojechałem. Wcześniej byłem tylko
na jednodniowym biwaku w szkole
harcerskiej. Naferie jeździłem dobabci.
WEłku codziennie chodziliśmy podpo-
mnik Jana Pawła II. Tam o godz. 21 był
Apel jasnogórski. Z tamtego obozu naj-
lepiej pamiętam tę naszą wspólną mo-
dlitwę. Trzymaliśmy się zaręce iśpiewa-
liśmy. To było coś, czego nigdy wcze-
śniej wżyciu nie doświadczyłem.

Od tamtej pory fundacja jest stale
obecna w moim życiu. Staram się pie-
lęgnować kontakty. Często spotykam
się ze stypendystami z Warszawy.
Z tymi, którzy są daleko – raz na rok.
Bywa, że kogoś spotykam po siedmiu,
ośmiu latach, ale więzi są nadal. Są to
osoby, z którymi dużo czasu się prze-
siedziało, przegadało i przemodliło.

Mam pięć sióstr. Moi rodzice mają ma-
lutkie gospodarstwo. Teraz już troszkę
lepiej prosperuje, ale dziesięć lat temu
było ciężko. Już od dziecka interesowa-
łem się komputerami. To była pierwsza
rzecz, jaką kupiłem zaotrzymane pienią-
dze. Komputer spłacałem ze stypen-
dium przez dwa lata. Po następnych
dwóch, gdy zrobił się stary, mogłem go
rozkręcić, coś dorzucić, wymienić, pod-
kręcić… W ten sposób rozkręciłem je-
den komputer, potem drugi, trzeci. Póź-
niej naprawiałem sprzęt rodzinie i zna-
jomym.

Podczas obozu dla stypendystów
wWarszawie zabrano nas naPolitechni-
kę Warszawską, żeby nam pokazać
uczelnię. Byłem wtedy wklasie matural-
nej. Trafiliśmy na Wydział Elektryczny.
Profesor, który prowadził dla nas wy-
kład, nazakończenie powiedział: „Mam
nadzieję, że spotkamy się w przyszłym
roku”. I za rok rzeczywiście siedziałem
wtej auli już jako student. Obecnie robię
doktorat z elektrotechniki i w tych sa-
mych salach prowadzę zajęcia.

Kilka tygodni temu się ożeniłem.
Moja żona Marta musi mieć dużo wy-
rozumiałości dla mnie, by ciągle biorę
udział w jakichś akcjach, pracuję jako
wolontariusz w biurze, jeżdżę na obo-
zy fundacyjne jako wychowawca
młodszych stypendystów.

Dużo czasu poświęcam fundacji.
Zbyt wielu ludzi stąd znam, zbyt wielu
jestem wdzięczny, bo zapomnieć i od-
wrócić się plecami. To, co się wydarzyło

w moim życiu dzięki fundacji, jest tak
nieprawdopodobne, że aż śmieszne.

Byłem stypendystą fundacji od gim-
nazjum przez okres liceum istudia. Dzie-
sięć lat. Przeszedłem całą tę drogę i wi-
dzę ogromny sens programu fundacji.
Widzę, jakich ludzi, ojakich wartościach
i zasadach udało się nam zgromadzić.

Martę poznałem w liceum. Siedziała
sama w ławce, a ja przyszedłem na lekcje
spóźniony. Nikt mi nie wmówi, że rzeczy
dzieją się przypadkiem. Wszystko jest po
coś. I ta fundacja też.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
od 11 lat w rocznicę wyboru
Jana Pawła II organizuje Dzień Papieski.
Hasłem tegorocznego dnia jest: „Jan
Paweł II – człowiek modlitwy”.
W specjalnym dodatku piszemy o modlitwie
papieża, ale także stypendystów fundacji.
Znajdą też państwo informacje
o działalności fundacji i programie XI Dnia
Papieskiego w Polsce i na świecie.

Siedziałem w klasie. Przyszedł ktoś i mówi: – Andrzej, dyrektor cię woła. Koledzy się śmieją, że na dywanik… 
Tego dnia okazało się, że otrzymałem stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Najlepiej pamiętam modlitwę
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XI DZIEŃ PAPIESKI – 9 PAŹDZIERNIKA
Dodatek specjalny

≥Jedną z akcji podopiecznych fundacji była w 2011 r. Beatyfikacyjna Iskra Miłosierdzia – młodzi w specjalnych lampionach przekazywali płomień z łagiewnickiego sanktuarium do instytucji oraz
kościołów. Na zdjęciu czuwanie na pl. Piłsudskiego w Warszawie
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Dzielmy się miłością

Pamięta ksiądz arcybiskup ostatni

Wielki Piątek Jana Pawła II, gdy

zamiast w Koloseum oglądał dro-

gę krzyżową w telewizji z krzyżem

przyciśniętym do piersi? 

Abp Mieczysław Mokrzycki:
Oczywiście. Ojciec Święty cały
dzień powtarzał: nie będę dzi-
siaj na drodze krzyżowej w
Koloseum, nie będę mógł być
dzisiaj w Koloseum... Bardzo
to przeżywał. 

Zastanawialiśmy się, co zro-
bić. Przyszła nam myśl, żeby
zrobić połączenie między Ko-
loseum a prywatną kaplicą
papieża za pośrednictwem łą-
czy telewizyjnych. I tak się
stało. Ojciec Święty w telewi-
zorze śledził drogę krzyżową,
a kamery ustawione w kaplicy
przekazywały obraz na telebi-
my w Koloseum. W ten
sposób wierni mogli czuć łącz-
ność z papieżem. 

Ojciec Święty siedział sku-
piony, a jednocześnie się
rozglądał. Przy stacji drugiej,
kiedy rozważany jest moment,
gdy Pan Jezus bierze krzyż na
swoje ramiona, dał nam znak,
aby podać mu krzyż. Kardy-
nał, wtedy jeszcze arcybiskup
Dziwisz, powiedział: „Mieciu,
przynieś swój krzyż”. Pamię-
tał, że od grupy z Polski
dostałem lekki krzyż. Pobie-
głem do swojego pokoju na
piętro i przyniosłem. Ojciec
Święty przytulał go do piersi,
łącząc swoje cierpienie z cier-
pieniem Chrystusa. 

Droga krzyżowa była chyba jedną

z ważniejszych modlitw Jana Paw-

ła II. 

Tak, drogę krzyżową odpra-
wiał w każdy piątek, przez
cały rok, nie tylko w Wielkim
Poście, kiedy śpiewał również
Gorzkie żale. Widziałem, jak w
czasie jej odprawiania klęczał
na posadzce w prywatnej ka-
plicy albo na tarasie, gdzie
wisiały stacje wykonane przez
artystę z Mediolanu. Szymo-

nowi Cyrenejczykowi, który
pomaga dźwigać krzyż Jezu-
sowi, artysta nadał rysy Jana
Pawła II. Ojciec Święty nigdy,
nawet w czasie zagranicznych
pielgrzymek, nie opuścił od-
prawienia drogi krzyżowej.
Organizatorzy wiedzieli, że
muszą zapewnić papieżowi na
to godzinę, bo w przeciwnym
razie program się opóźni.  

Widzieliśmy to podczas ostatniej

pielgrzymki do Polski w 2002 ro-

ku, jak długo, niezależnie od czasu

przewidzianego w programie, mo-

dlił się w ciszy w Kalwarii

Zebrzydowskiej i na Wawelu. Ile

czasu  codziennie Jan Paweł II

spędzał na modlitwie?

Całe życie papieża było mo-
dlitwą. Dużo czasu codziennie
spędzał w kaplicy. Przychodził
tu w wolnych chwilach między
zajęciami, przed obiadem i po
obiedzie, modlił się rano
przed mszą świętą, przed au-
diencjami i po audiencjach,

był tu długo po południu, a
przed pójściem na spoczynek
śpiewał w kaplicy Apel jasno-
górski. Każdego ranka
natomiast, zanim jeszcze
wszedł do kaplicy, w swoim
pokoju odmawiał dziesiątkę
różańca, leżąc krzyżem na
podłodze. 

Modlił się z wami, sekretarzami?

Raczej sam.

Tylko msza święta była wspólna?

Razem odmawialiśmy rów-
nież litanie, nabożeństwa
majowe i czerwcowe, Gorzkie
żale. W ostatnich tygodniach
życia, gdy  papież nie mógł już
odmawiać modlitw sam, mo-
dlił się, słuchając nas. On nas
do tego wcześniej przygoto-
wywał, a przede wszystkim s.
Tobianę, sercankę, która naj-
więcej modliła się z Ojcem
Świętym – czytała wszystkie
modlitwy  brewiarzowe, go-
dzinę świętą, medytacje,

litanie, drogę krzyżową. Czy-
tała wszystkie te modlitwy,
które Ojciec Święty wcześniej
sam odmawiał.  

Wiele osób było pod wrażeniem

sposobu, w jaki papież odprawiał

mszę śwętą w prywatnej kaplicy.

Co było w tym nadzwyczajnego?

Widać było wielkie skupie-
nie papieża. Każde słowo
wymawiał wyraźnie, bez po-
śpiechu. Widać było, że
Eucharystia jest dla Ojca
Świętego wielkim przeży-
ciem. Gdy zaproszeni na
mszę św. wchodzili do pry-
watnej kaplicy, widzieli już
modlącego się Ojca Świętego.
Po mszy świętej również, za-
nim podszedł do gości, by się
przywitać, długo klęczał i się
modlił. Mówił, że modli się w
intencji osób, z którymi miał
się spotkać. 

Wszystkie sprawy powierzał
w modlitwie Bogu. Nigdy, na-
wet w czasie najtrudniejszych
wydarzeń i sytuacji, nie pani-
kował. Szukał rozwiązania w
modlitwie, szedł do kaplicy i
powierzał je Panu Bogu. 

Ludzie prosili też papieża o mo-

dlitwę w ich intencjach i jak

wiemy, modlitwa ta była bardzo

skuteczna. 

Z całego świata przychodzi-
ły do Ojca Świętego prośby o
modlitwę w konkretnych in-
tencjach. W poszczególnych
sekcjach językowych listy były
tłumaczone na język polski al-
bo włoski. 

Ojciec Święty modlił się po pol-

sku?

Tak, modlił się w języku ser-
ca. 

Co działo się później z przetłuma-

czonymi prośbami? 

Były doręczane do prywat-
nych apartamentów papieża.
My kładliśmy je na klęczniku
Ojca Świętego, który ilekroć

był w kaplicy, brał je do ręki,
czytał, często czynił znak krzy-
ża nad nimi i nad zdjęciami
dołączanymi do listów. 

Jan Paweł II wiele razy w
ciągu dnia modlił się w inten-
cjach, które zostały mu
powierzone, a raz w tygodniu
sprawował w tych intencjach
mszę świętą.

A potem przychodziły podzięko-

wania.

Wiele osób dziękowało za
uzdrowienia, nawrócenia, ale
szczególnie wiele podzięko-
wań dotyczyło otrzymania
łaski rodzicielstwa. Mówili-
śmy o tym papieżowi, który
zazwyczaj reagował słowami:
„Bogu niech będą dzięki”. To
była jedyna jego odpowiedź.
Ojciec Święty był świadomy,
że łaski te były rozdzielane
dzięki jego modlitwom
wspieranym przez modlitwę
całego Kościoła.  

Jan Paweł II miał też wielką cześć

dla relikwii. 

W prywatnej kaplicy na sto-
liku obok ołtarza głównego
stało około dziesięciu reli-
kwiarzy. Ilekroć Ojciec Święty
wchodził i wychodził z kaplicy,
przechodził obok tego miej-
sca. I zawsze adorował
relikwie, całował je. 

Jan Paweł II był mistykiem,
a jednocześnie modlił się w
sposób prosty. Odmawiał mo-
dlitwy katechizmowe: Ojcze
nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę
w Boga, przykazania, dary Du-
cha Świętego, a także litanie,
które są w książeczkach do
nabożeństwa, Gorzkie żale.  

Mistyk kontempluje Boga. Było to

w jakiś sposób widoczne na ze-

wnątrz?

Było widać wielkie zatopie-
nie Ojca Świętego w Bogu. Nie
tylko bierną modlitwę ustną
czy dialogową z książeczki, ale
zatopienie się w niej.

Czym była dla Jana Pawła II mo-

dlitwa?

Jego życiem. Dla Ojca Świę-
tego nie było ważniejszych
zajęć niż modlitwa. Cały dzień
papieża był dokładnie zapla-
nowany i wszystko w nim było
podporządkowane modlitwie.
Pod koniec życia, gdy był słab-
szy, kard. Dziwisz nawet
powiedział kiedyś: może Oj-
ciec Święty zrezygnowałby z
jakichś lektur, skrócił modli-
twy. Powiedział: „Nie. To mnie
trzyma”. Ojciec Święty robił
pewne rzeczy wolniej, ale ni-
gdy z nich nie zrezygnował. 

—rozmawiała 
Ewa K. Czaczkowska

Tak się modlił Jan Paweł II
Rozmowa | Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita Lwowa, w latach 1996 – 2005  był drugim osobistym sekretarzem Jana Pawła II
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R ekolekcje, spotkania
i czuwania – podopiecz-
ni Fundacji Dzieło Nowe-

go Tysiąclecia podkreślają, że
oprócz dobrych wyników w na-
uce ważna jest dla nich formacja
duchowa

– Rozesłałam esemesy
do znajomych – opowiada Do-
rota Piasecka, studentka Uni-
wersytetu Warszawskiego i sty-
pendystka Fundacji Dzieło No-
wego Tysiąclecia (FDNT). – Je-
steśmy dobrze zorganizowani,
więc po chwili w akademiku,
w którym mieszkam, pojawiło
się20 osób ido6 rano przygoto-
waliśmy kilkanaście transpa-
rentów z hasłami: „Subito san-
to”, „Czekałeś na nas – przyszli-
śmy do Ciebie” czy „Młodzi dla
papieża” – wspomina.

Gitary 
i plac Piłsudskiego

Te transparenty to element
akcji stypendystów, którą zorga-
nizowali 14 stycznia tego roku
– w dniu ogłoszenia daty beaty-
fikacji Jana Pawła II. Papież Be-
nedykt XVI podpisał wówczas
dekret o cudzie za wstawiennic-
twem papieża Polaka. Młodzi
ludzie swoją inicjatywę ochrzci-
li kryptonimem „Beata”, a w jej
ramach spotkali się na wieczor-
nych czuwaniach dziękczyn-
nych za dekret beatyfikacyjny
w kilkunastu miastach w całej
Polsce. 

– To był niezwykły moment
– wspomina czuwanie Dawid
Małkowicz, student prawa
i podopieczny FDNT. – Po wyj-
ściu z archikatedry warszaw-
skiej nie rozeszliśmy się do do-

mów. Przez wiele godzin grali-
śmy na gitarach i śpiewaliśmy
pieśni na placu Piłsudskiego,
chociaż nikt tego wcześniej nie
planował – opowiada „Rz”.

Beatyfikacyjna Iskra
Miłosierdzia

Stypendystów nie mogło też
zabraknąć w dniu beatyfikacji.
Postanowili nawiązać do słów
Ojca Świętego, które wygłosił
w sierpniu 2002 roku podczas
konsekracji Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Łagiewni-
kach. Namawiał wtedy, by
„przekazywać światu ogień mi-
łosierdzia”. Młodzi postanowili
więc, że za pomocą specjalnych
lampionów będą przekazywać
płomień przywieziony z łagiew-
nickiego sanktuarium do insty-

tucji oraz kościołów. Beatyfika-
cyjna Iskra Miłosierdzia trafiła
między innymi do przedstawi-
cieli władz państwowych i lo-
kalnych, przytułków dla bez-
domnych, domów opieki, wię-
zień, szpitali w całym kraju.
Lampiony mały przypominać
mieszkańcom i podopiecznym
tych placówek o Bożym Miło-
sierdziu, o którym wielokrotnie
mówił Jan Paweł II.

Katechezy, rekolekcje
i recytacje

Młodzi, którzy ucząc się i stu-
diując, korzystają ze wsparcia
FDNT, przyznają, że ważnym
elementem ich w życiu jest for-
macja duchowa. Organizują się
we wszystkich dużych miastach,
tworzą grupy akademickie. 

– Oprócz wspólnych mszy
i katechez, mamy wspólne wy-
jazdy na rekolekcje – mówi „Rz”
Magdalena Kaczor, studentka
etnologii oraz profilaktyki i re-
socjalizacji. – Przygotowujemy
również spotkania, na których
m.in. recytujemy wiersze Karola
Wojtyły. Od tego roku na spo-
tkania mojej wspólnoty przy-
chodzi już 200 osób – chwali się. 

–Spotykamy się wkażdy wto-
rek i niedzielę na wspólnych
mszach, w których aktywnie
uczestniczymy, np. śpiewając
psalmy lub czytając Pismo Świę-
te –opowiada Piasecka. 

– W działalność wspólnoty
akademickiej przy Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia za-
angażowałem się już w liceum
–wspomina Małkowicz. –Odte-
go roku jestem starostą, czyli

osobą odpowiedzialną zawpro-
wadzenie do wspólnoty pierw-
szoroczniaków. Sam będę teraz
organizował rekolekcje – cieszy
się Małkowicz. I zapowiada:
– Mam wiele pomysłów, jak
wniekonwencjonalny sposób je
urozmaicić.

Jak mówi inna stypendystka
Anna Klaja, podopieczni FDNT
nie mają żadnego obowiązku
angażowania się we wspólnoty
modlitewne. – Można pobierać
stypendium i skupić się na na-
uce, ale chyba mało kto się na to
decyduje –mówi „Rz”. Wyjaśnia,
że bycie stypendystą FDNT to
pewne zobowiązanie. – Cho-
ciażby do tego, żeby poznawać
naukę Jana Pawła II.

—Agnieszka Niewińska
Anna Chodyka

Kryptonim „Beata”, czyli stypendyści nie tylko się uczą

Matko pięknej miłości!
Bądź pozdrowiona, Matko, Królowo świata.
Ty jesteś Matką pięknej miłości, Ty jesteś Matką Jezusa, źródłem
wszelkiej łaski, zapachem każdej cnoty, odbiciem wszelkiej czysto-
ści.
Jesteś radością w płaczu, zwycięstwem w boju, nadzieją w śmierci.
Jakże słodki jest smak Twego imienia na naszych ustach, jakże sub-
telna harmonia w naszych uszach,
jakież upojenie w naszych sercach!
Ty jesteś szczęściem cierpiących, koroną męczenników, pięknością
dziewic.
Błagamy Cię, oddaj nas po tym wygnaniu na własność Twego Syna,
Jezusa.  Amen
Papież ułożył wiele modlitw, tę datował na 1 maja 1979 r.

Wielki Piątek 2005 r. Papież w prywatnej kaplicy w Watykanie
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Magdalena Kaczor, Czemierniki,
Międzywydziałowe Indywidualne Studia
Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim 

Pochodzenie z rolniczej, a w dodatku niepeł-
nej rodziny utrudnia start. Znam to z autopsji.
Wieś, ciężka praca, składanie grosza do gro-
sza. Zmarnowana młodość, brak perspektyw,
gorycz porażki. Nie chciałam pewnego dnia

stwierdzić: tak wygląda moje życie, bo nie miałam odwagi, bo przy-
tłoczyła mnie rzeczywistość. Wiedziałam, że muszę działać. I stało
się! Gdy trafiłam do fundacji, poczułam wiatr w żaglach. Utwierdzi-
łam się w przekonaniu, że mój los zależy także ode mnie. Że
muszę od siebie wymagać – nawet jeśli świat nie stawia poprzecz-
ki wysoko. 
Wsparcie finansowe pozwoliło mi na upragnione studia w stolicy.
Jednak największy przełom nastąpił dzięki innym stypendystom.
Przyjaciele z fundacji nie pozwolili, by moja wiara w siebie, cieka-
wość świata, otwartość na drugiego człowieka i chęć niesienia
dobra zniknęły. Razem uwierzyliśmy w to, że marzenia nie są abs-
trakcją – one czekają, aż po nie sięgniemy. 

Krzysztof Juszczyszyn, Łagiewniki Wielkie,
student II roku polityki społecznej 
na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendystą zostałem trzy lata temu. Od tego
czasu w moim życiu zmieniło się prawie
wszystko. Pochodzę z małej miejscowości na
Śląsku, którą wszelkie zmiany omijają szero-
kim łukiem. Odkąd pamiętam, nie żyło się tu

najlepiej. Większość moich sąsiadów od lat boryka się z problema-
mi finansowymi, z których wydostanie się uniemożliwia im przede
wszystkim brak pracy. 
Dziesięć lat temu bieda zajrzała również do mojego domu. Był to
szczególnie trudny okres z uwagi na narastające problemy rodzinne.
Kilka lat później za namową nauczycielki zgłosiłem się do Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia z prośbą o stypendium. Pieniądze pomogły
mi zaopatrzyć się w najniezbędniejsze rzeczy, pozwalając normalnie
funkcjonować w szkole i środowisku koleżeńskim. 
Dwa lata później, w klasie maturalnej, odważyłem się sięgnąć po
swoje marzenia i wziąłem udział w organizowanym przez Dzieło…
Konkursie im. Biskupa Jana Chrapka. Dzień, w którym wygrałem in-
deks na studia na Uniwersytecie Warszawskim, był jednym z
najszczęśliwszych w moim życiu.
Dziś staram się odwdzięczyć fundacji za całe dobro, którego dzięki
niej doświadczyłem. Pomagam w biurze fundacji, a w tym roku
podjąłem się organizacji zbiórki funduszy podczas XI Dnia Papie-
skiego w Warszawie.   

Małgorzata Pasymowska, Marki, 
studentka I roku ekonomii w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego

Stypendystką fundacji jestem od sześciu lat.
Pochodzę z rodziny wielodzietnej, mam dzie-
więcioro rodzeństwa, wychowuje nas mama.
Jestem absolwentką liceum o profilu ekono-
miczno-administracyjnym w Markach. 
Bycie stypendystką to dla mnie wielki dar od

Boga. Dzięki fundacji poznałam bardzo wielu ludzi o ogromnym
sercu. Mam przyjaciół w całej Polsce, z którymi mogę się dzielić
swoimi radościami i smutkami. Coroczne wakacyjne obozy funda-
cyjne pozwoliły mi poznać historię miast, w których byłam.  
Fundacja dała mi bardzo wielkie możliwości rozwijania swoich
umiejętności. Dzięki stypendium mogłam kupić sobie gitarę, cały
czas się uczę i doskonalę swoje umiejętności w tej dziedzinie. Wie-
rzę, że wszystkie moje sprawy się rozwiążą pozytywnie, bo Pan
nad nami czuwa. W życiu staram się kierować słowami Jana Pawła
II: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od nas nie wymagali”. 

Dawid Małkowicz, Czernica Wrocławska,
student II roku prawa na UKSW

Nie jestem w stanie powiedzieć, co by się ze
mną stało, gdybym ponad pięć lat temu nie
otrzymał stypendium fundacji. Z pewnością
nie mógłbym rozwijać znajomości języków ob-
cych, uczyć się w liceum w dużym mieście,
studiować w stolicy. Ale co najważniejsze –
nie byłbym takim człowiekiem, jakim jestem

dziś. Zabrakłoby bowiem rozwoju w wierze, nie byłoby tylu wspania-
łych ludzi – stypendystów, którzy przecież tworzą moją osobę. Nie
uczestniczyłbym w wydarzeniach związanych z osobą Jana Pawła II,
takich jak Beatyfikacyjna Iskra Miłosierdzia, którą przygotowywaliśmy
ze wszystkimi wspólnotami akademickimi. 
To Dzieło zmieniło moje życie, moją tożsamość, moje postrzeganie
wartości, moją wiarę. Właściwie zrewolucjonizowało każdy aspekt
mojego życia i obdarzyło mnie największym bogactwem tego świa-
ta – przyjaciółmi. Dlatego dziękuję fundacji i wszystkim jej
darczyńcom! 

Gdyby nie Dzieło...Żywy pomnik 
coraz większy

N
a początku
było ich tylko
500. Po 11 la-
tach Funda-
cja Dzieło
Nowego Ty-
siąclecia ma

już 2,5 tys. utalentowanych sty-
pendystów ze wsi i małych mia-
steczek.

– Już podczas wizyty w 1999
roku miało się wrażenie, że Jan
Paweł II się żegna. Przeleciał
nad Wigrami, odwiedził Wado-
wice – wspomina ks. Jan Drob,
przewodniczący Fundacji Dzie-
ło Nowego Tysiąclecia. – Wtedy
powstał pomysł, żeby sponso-
rzy pielgrzymki przekazali
część funduszy na stworzenie
pomnika Jana Pawła II, nie ze
spiżu, ale żywego pomnika 
– podkreśla. Tak zgromadzono
pierwsze 700 tys. zł, za które
ufundowano 500 stypendiów
dla zdolnej młodzieży w trudnej
sytuacji materialnej ze wsi i ma-
łych miast.

Oszczędności 
na stypendia 

Dziś fundusze fundacji liczy
się w milionach. W zeszłym roku
na jej konto wpłynęło ponad 
7 mln zł. Tylko podczas zeszło-
rocznego Dnia Papieskiego wo-
lontariusze do specjalnych pu-
szek zebrali przeszło 1 mln zł.

– Polacy są bardzo hojni – za-
znacza ks. Drob. – Zdarza się, że
starsze panie przekazują na sty-
pendia oszczędności swojego
życia. Muszą bardzo wierzyć w
tych młodych ludzi – mówi. A
wolontariusze fundacyjnego
biura opowiadają, że odbierają
też telefony od narzeczonych,
którzy zamiast kwiatów na ślub
proponują gościom złożenie
datku na stypendia.

Efekt? Liczba stypendystów
jest pięciokrotnie większa niż w
pierwszym roku działania pro-
gramu stypendialnego. Dziś z
pomocy korzysta 2,5 tys. gimna-
zjalistów, licealistów i studen-
tów. Głównie z rodzin wielo-
dzietnych – największa z nich li-
czy aż 17 osób.

Stypendyści rocznie otrzymu-
ją ok. 3 tys. zł. Połowę muszą
przeznaczyć na cele naukowe,
np. zakup książek, pomocy na-
ukowych czy na dodatkowe zaję-
cia. Zbierają faktury i przedsta-
wiają je fundacji. – W ten sposób
dodatkowo uczą się gospodaro-
wania pieniędzmi, a my wiemy,
że dobrze wykorzystują stypen-
dium – mówią jej pracownicy.

Jednym z warunków przy-
znania pomocy są dobre wyniki
w nauce. – Muszą też pracować
jako wolontariusze – podkreśla
ks. Drob.

– Dzięki stypendium nie mu-
siałem się martwić o dojazdy do
liceum do Warszawy, a do tego
skończyłem kurs angielskiego –

mówi „Rz” Rafał Milczarek, były
stypendysta. 

– Zaczynałam studia razem z
bratem. Utrzymanie dwóch osób
w mieście byłoby dla moich ro-
dziców dużym obciążeniem –
opowiada Ania Klaja, podopiecz-
na fundacji. Pochodzi spod Wa-
dowic, ma trójkę rodzeństwa. –
Musiałam trafić do tej fundacji, w
końcu kończyłam to samo li-
ceum, w którym uczył się Jan Pa-
weł II – mówi z uśmiechem. 

W tym roku pisze pracę magi-
sterską na dziennikarstwie, w

przyszłym na socjologii. W Fun-
dacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
pracuje jako wolontariuszka.
Pomaga w biurze prasowym,
przygotowuje publikacje, druki.
Współpracuje też z Katolicką
Agencją Informacyjną. Od
czwartej rano czyta gazety, by
przygotować dla KAI przegląd
prasy. 

Jakie ma plany? – Razem z in-
ną stypendystką chcę założyć
firmę, która doradzałaby i po-
magała organizacjom pozarzą-
dowym – zdradza. 

Na piechotę 
przez Warszawę

Fundacja nie ogranicza się do
pomocy materialnej swoim
podopiecznym. Organizuje let-
nie obozy, spotkania, wydaje
przewodniki dla tych, którzy
wyruszają na studia w dużym
mieście. Mogą też liczyć na opie-
kuna – starszego kolegę, który
już poznał realia życia w ośrod-
ku akademickim. – Przepro-
wadzka z małego miasteczka do

dużego miasta to spory szok –
przyznaje Ania Klaja. – Gdy wy-
siadłam na Dworcu Centralnym
w Warszawie, byłam oszołomio-
na. Bałam się wsiąść do autobu-
su czy tramwaju. Chodziłam na
piechotę – wspomina. 

Stypendyści z poszczegól-
nych miast i uczelni tworzą gru-
py i trzymają się razem, organi-
zują spotkania, także te modli-
tewne, czy chodzą razem na
msze święte.

Dla maturzystów z małych
miejscowości organizowane są

konkursy, w których można
wygrać studencki indeks i sty-
pendium. Od 2002 roku
uczniowie walczą w Konkursie
im. Biskupa Jana Chrapka, tra-
gicznie zmarłego wykładowcy
Wydziału Dziennikarstwa i Na-
uk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Na maturzy-
stów czekają indeksy na uni-
wersytetach Warszawskim i Ja-
giellońskim (na dziennikar-
stwie, polityce społecznej i na-
ukach politycznych). – Na po-
czątku do wygrania było ich
tylko pięć, dziś już 12 – zazna-
cza ks. Drob.

– Polonistka zauważyła, że
dobrze piszę, i podsunęła mi
pomysł, by wziąć udział w kon-
kursie – mówi „Rz” Patryk Be-
dliński, tegoroczny zdobywca
indeksu na dziennikarstwo UJ.
Napisał esej dotyczący frag-
mentu listu bp. Chrapka. Patryk
pochodzi z Hrubieszowa. Ra-
zem z indeksem wygrał rów-
nież stypendium. – Mam na-
dzieję, że uda się je dostać.
Koszty życia w Krakowie będą

na pewno sporo wyższe niż w
Hrubieszowie – zauważa.

Od 2005 roku można wziąć
udział w konkursie LEX o jeden
z dziesięciu indeksów na studia
prawnicze. Otrzymanie indeksu
oznacza otrzymanie stypen-
dium fundacji. 

Fundacja przyznaje również
nagrody – Totusy – nazywane
katolickimi noblami. Co rok
uroczyście wręcza je w przed-
dzień Dnia Papieskiego w kilku
kategoriach: media, promocja
człowieka i praca charytatyw-
no-wychowawcza, osiągnięcia w
dziedzinie kultury chrześcijań-
skiej i promowanie nauczania
Jana Pawła II. Po raz pierwszy
laureatów wyłoniono w 2000 ro-
ku. Są wśród nich m.in. aktorka
Maja Komorowska, prof. Wła-
dysław Bartoszewski, o. Jan Gó-
ra, inicjator spotkań w Lednicy, a
także filmowcy – twórcy filmów
„Edi” czy „Popiełuszko. Wolność
jest w nas”. 

– Chodziło o to, by poprzez
stworzenie nagrody polskiego
Kościoła promować pewne śro-
dowiska i osoby za ich pracę na
rzecz kultury, edukacji czy dzia-
łalność charytatywną – mówi
„Rz” ks. Dariusz Kowalczyk z za-
rządu fundacji. – Dajemy znak,
że Kościół tę działalność do-
strzega i jej błogosławi – zazna-
cza ks. Kowalczyk i zauważa, że
nagroda to nie tylko dar, ale i
motywacja do dalszej pracy.

Dni papieskie

O fundacji i jej działaniach
najgłośniej jest w organizowa-
nym dorocznie Dniu Papie-
skim. W tym roku odbędzie się
po raz 11. Tym razem pod ha-
słem „Jan Paweł II – człowiek
modlitwy”. Organizatorzy chcą
przypomnieć naukę papieża i
zachęcić wiernych do modli-
twy. Obchodom Dnia Papie-
skiego towarzyszyć będą jak co
roku koncerty, konferencje na-
ukowe, panele dyskusyjne. Od-
prawiane będą msze św., pod-
czas których wierni będą dzię-
kować za beatyfikację Jana
Pawła II. Pod kościołami i na uli-
cach miast będzie można zło-
żyć datek na stypendia.  

Jak przed 11 laty powstał
pomysł  stworzenia ogólnopol-
skiego dnia poświęconemu
papieżowi? – Czuliśmy się zo-
bowiązani moralnie, by sty-
pendia dla tych młodych ludzi
nie były jednorazowe. Trzeba
było wziąć się do pracy. Co in-
nego mogliśmy wymyślić, jak
nie dzień poświęcony Ojcu
Świętemu? – mówi ks. Drob i
dodaje, że to święto obcho-
dzone jest przez Polaków na
całym świecie. – Organizują go
chociażby wszystkie polskie
parafie w Wielkiej Brytanii. Jan
Paweł II ma niezwykłą moc łą-
czenia Polaków.

—Agnieszka Niewińska, osk

Wpłać na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Wyślij SMS o treści POMOC na numer 7250 (koszt 2,46 zł z VAT).

Buduj z nami żywy pomnik Jana Pawła II

≥W coroczną zbiórkę pieniędzy na stypendia angażują się
również podopieczni fundacji. Na zdjęciu IX Dzień Papieski, 
2009 r., Krakowskie Przedmieście w Warszawie 
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Dzień bez granic – od Lubaczowa po Brazylię
„Jan Paweł II w oczach dziecka”, „Z papieżem na rowerze”, „Śpiewajmy Ojcu Świętemu” 

– to tytuły wybranych imprez, które odbędą się z okazji XI Dnia Papieskiego

D
zień Papieski
na dobre wpisał
się w kalendarz
świąt w Polsce
i poza jej granica-

mi. Oprócz centralnych obcho-
dów koordynowanych przez
Fundację Dzieło Nowego Ty-
siąclecia odbywa się coraz wię-
cej imprez lokalnych. Inicjatywy
te często wykraczają poza nie-
dzielę poprzedzającą rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na Stoli-
cę Piotrową (16 październi-
ka 1978 roku). Można więc już
mówić o dniach, a nawet tygo-
dniach papieskich.

Pomysłowość 
i determinacja

Tegoroczny Dzień Papieski
jest pierwszym po beatyfikacji
Jana Pawła II. W dziesięciu ko-
ściołach diecezji legnickiej
– z inicjatywy ruchu modlitew-
nego Adoremus – odbędzie się
więc cykl całonocnych adoracji
przy relikwiach błogosławione-
go Jana Pawła II.

Coroczne obchody nie ogra-
niczają się jedynie do kontekstu
religijnego. W Zielonej Górze
zasadzone zostaną Dęby Papie-

skie i wmurowana tablica upa-
miętniająca rok beatyfikacji pa-
pieża-Polaka, w Głogowie pla-
nowana jest wystawa „Jan Pa-
weł II w filatelistyce”, zaś na war-
szawskim Targówku w ra-
mach VIII Dzielnicowych Dni
Papieskich przeprowadzony
zostanie halowy turniej piłki
nożnej.

– Podziwiam pomysłowość
i determinację organizatorów.
Niektórzy są z nami od same-
go początku – mówi Marze-
na Sawuła, menedżer ds. Dnia
Papieskiego Fundacji Dzieło
Nowego Tysiąclecia. Już
po raz 11. odbędzie się
na przykład Rodzinny Rajd
Górski „Dzień Papieski” w An-
drychowie. W tym roku wzbo-
gacony o konkurs wiedzy o ży-
ciu Jana Pawła II.

Podobnych inicjatyw o cha-
rakterze edukacyjnym i nauko-
wym jest bardzo wiele. Przykła-
dem może być sympozjum „Jan
Paweł II – człowiek modlitwy”
przygotowane przez Akcję Ka-
tolicką archidiecezji często-
chowskiej czy wykłady w ra-
mach XXV Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej organizowane-
go przez Klub Inteligencji Kato-
lickiej w Lubaczowie. Edukację

i zabawę chcą połączyć nato-
miast Skauci Europy, którzy
wraz z Ośrodkiem Pamięć
i Przyszłość zapraszają wrocła-
wian na grę „Jan Paweł II w mie-
ście spotkań”.

Pasje Ojca Świętego

Papież – poeta, aktor, miło-
śnik sztuki – wielokrotnie po-
wtarzał, że kultura czyni czło-
wieka bardziej ludzkim. Z tego
względu Dzień Papieski jest za-
wsze okazją do organizacji róż-
norodnych imprez kultural-
nych. 

W Ełku, podobnie jak w in-
nych miastach w Polsce, odbę-
dzie się konkurs recytatorski
iwokalny, którego celem jest po-
pularyzacja dzieł papieża. – Do-
piero taki konkurs pokazuje, jak
bogata jest zarówno twórczość
samego Karola Wojtyły, jak i lite-
ratura jego dotycząca – mówi
Bożena Bieleniewicz z Ełckiego
Centrum Kultury. 

Organizatorzy Dnia Papie-
skiego w Puławach postanowili
nawiązać do innej pasji Ojca
Świętego i ogłosili konkurs
na teatralne prezentacje papie-
skie. Dzięki miłośnikom fotogra-
fii z Mińska Mazowieckiego bę-

dzie się można natomiast prze-
konać, jak wygląda nauczanie
Jana Pawła II ujęte w kadrze.

Dla drugiego 

Ważną częścią obchodów
Dnia Papieskiego jest zbiórka
pieniędzy na fundusz stypen-
dialny Fundacji Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia wspierający
zdolną młodzież z małych
miejscowości. Inicjatywa ta na-
zywana jest żywym pomni-
kiem Jana Pawła II. 

Pod opieką fundacji jest
obecnie około2500 młodych lu-
dzi w całej Polsce. Stypendyści
włączają się worganizowanie lo-
kalnych akcji związanych
z Dniem Papieskim, jak również
sami je inspirują. Z ich inicjaty-
wy odbędą się m.in. żywy róża-
niec na ulicach Szczecina, bieg
papieski w poznańskim parku
Cytadela, rzeszowskie pielgrzy-
mowanie śladami Jana Paw-
ła II czy tradycyjna już loteria
fantowa w Bydgoszczy.

Na Ukrainie, 
w Szwecji, Anglii....

Od pewnego czasu w obcho-
dach Dnia Papieskiego biorą

udział również środowiska po-
lonijne. – Pracuję wśród Brazy-
lijczyków polskiego pochodze-
nia. Znajomość naszego języka,
kultury i tradycji jest bardzo sła-
ba, ale właśnie dzięki takim ak-
cjom jak Dzień Papieski wiele
się o nas dowiadują – mówi ks.
Robert Jacenty Domina, misjo-
narz z Brazylii. 

Już po raz siódmy świętować
będzie Dzień Papieski wspól-
nota polonijna w Minneapolis,
m.in. w polskiej szkole sobotniej
im. Adama Mickiewicza oraz w
tamtejszym kościele Świętego
Krzyża. – Włączyliśmy się w ob-
chody Dnia Papieskiego, by ra-
zem ze wszystkimi Polakami
dziękować za pontyfikat Jana
Pawła II, przekazywać jego dzie-
dzictwo i materialnie wspierać
fundusz stypendialny. Cieszy-
my się, że możemy wspierać
budowę „żywego pomnika Ja-
na Pawła II” – mówi Hanna
Stankiewicz ze wspólnoty po-
lonijnej w Minneapolis.  Ob-
chodzą go również Polacy
w Anglii, Irlandii, Szwecji,
Niemczech, Kanadzie, Austra-
lii, Francji, Hiszpanii, Norwegii.
– Na uroczystych mszach świę-
tych, spotkaniach i projekcjach
frekwencja jest bardzo duża

– mówi Magdalena Krzyża-
nowska z Polskiej Misji Katolic-
kiej w Sztokholmie. W zeszłym
roku po raz pierwszy święto-
wano również w Winnicy
na Ukrainie. 16 października
odbyło się tam otwarcie Cen-
trum Młodzieżowego im. Ja-
na Pawła II oraz uroczyste od-
słonięcie pomnika papieża.

Dzień Papieski obchodzony
jest w czterech wymiarach: in-
telektualnym, duchowym, arty-
stycznym i charytatywnym.
– Papieska wszechstronność
powoduje, że jest on autoryte-
tem nie tylko religijnym i moral-
nym, ale również naukowym
czy artystycznym. A tym sa-
mym może się stać inspiracją
dla bardzo wielu ludzi. I łączyć
w ten sposób różne środowi-
ska w Polsce i za granicą – mó-
wi ks. Jan Drob prezes Zarządu
Fundacji Dzieło Nowego Ty-
siąclecia. Zachęcamy wszyst-
kich, którzy cenili i kochali Ojca
Świętego, do włączenia się
w już istniejące i tworzenia no-
wych inicjatyw związanych
z XI Dniem Papieskim. 

Więcej informacji natemat ob-
chodów można znaleźć na stro-
nie internetowej www.dzielo.pl.

—Sylwie Gawrysiak
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