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W roku akademickim 2012/13 Fundacja Jana Pawła II w Lublinie kontynuowała swoją 

działalność, obejmując opieką duszpastersko – finansową grupę 146 studentów KUL z 9 krajów 

Europy Środkowo – Wschodniej. Byli to studenci studiów stacjonarnych magisterskich i 

doktoranckich oraz studenci doktoranci dojeżdżający. Pochodzili oni z następujących krajów: 

Ukraina (97 osób), Białoruś (37), Litwa (3), Uzbekistan (3), Rosja (2), Kazachstan (1), 

Mołdawia (1), Rumunia (1) i Słowacja (1). W tej grupie 104 osoby studiowały na studiach 

magisterskich, 42 osoby na studiach doktoranckich i licencjackich. Spośród całej grupy 

stypendystów stale przebywało w Lublinie 123 osoby. W tej grupie było 18 księży, 5 sióstr 

zakonnych i 100 studentów świeckich. Studiowali na następujących kierunkach: teologia, nauki 

o rodzinie, muzykologia, filozofia, prawo kanoniczne, psychologia, pedagogika, socjologia, 

ekonomia, zarządzanie, politologia, filologia klasyczna, filologia polska, filologia angielska, 

filologia romańska, filologia klasyczna, mediteranistyka, historia, europeistyka, 

dziennikarstwo, kulturoznawstwo, architektura krajobrazu, informatyka. 23 osobom, które 

studiowały zaocznie udzielana była pomoc finansowa. Głównie byli to księża (19) studiujący 

prawo kanoniczne i teologię pastoralną, jedna siostra zakonna z Litwy (pedagogika) i 3 osoby 

świeckie (filologia klasyczna i prawo kanoniczne). W roku akademickim 2012/2013 roku 

udzielono również dwóch trzymiesięcznych stypendiów badawczych. Jedna osoba pochodziła 

z Rosji, druga z Ukrainy. 

W Domu Fundacji Jana Pawła II mieszkało 105 studentów. Byli to stypendyści Fundacji 

oraz studenci – obywatele polscy. Dom służył także jako miejsce spotkań i posług 

duszpasterskich.  

W ubiegłym roku akademickim studia magisterskie ukończyło 14 osób, trzyletnie studia 

I stopnia 3 osoby i nie kontynuowały dalszych studiów, studia licencjackie i studia doktoranckie 

6 osób. Ponadto 4 stypendystów Fundacji Jana Pawła II obroniło prace doktorskie. Trzech 

doktorantów pochodziło z Ukrainy i jeden z Rosji. Prace doktorskie dotyczyły następujących 

dziedzin: liturgika, psychologia, teologia dogmatyczna i prawo kanoniczne. 

W dniach 22-28 września została zorganizowana kolejna pielgrzymka stypendystów 

Fundacji Jana Pawła II do Rzymu. Tym razem jednak po raz pierwszy stypendyści 

pielgrzymowali do grobu bł. Jana Pawła II. Przy grobie Błogosławionego Papieża stypendyści 

uczestniczyli we Mszy Świętej, którą odprawił ks. Kard. Stanisław Ryłko, Przewodniczący 



Rady Administracyjnej. Stypendyści wysłuchali też kazania Księdza Kardynała, w którym 

przypomniane im zostało wezwanie bł. Jana Pawła II, by wygrali swą młodość.  

Stypendyści zostali gościnnie przyjęci w murach Domu Polskiego przez ks. prał. 

Mieczysława Niepsuja. Wielką pomoc okazywały siostry sercanki. Przygotowanie pielgrzymki 

(rezerwacje i zakup biletów, logistyka w Rzymie) wziął na siebie i w jej trakcie towarzyszył 

nam o. Krzysztof Wieliczko. Dzięki temu stypendyści mogli zwiedzić wszystkie większe 

bazyliki i wiele innych kościołów Rzymu, a także Muzea i Ogrody Watykańskie. Szczególnym 

przeżyciem dla pielgrzymów był udział w audiencji papieskiej. Stypendyści uczestniczyli także 

we Mszy Świętej w kościele św. Stanisława, której przewodniczył ks. prał. Paweł Ptasznik. 

Oprócz Rzymu program pielgrzymki obejmował także Asyż, Wenecję i Florencję. Również i 

ten wyjazd był możliwy dzięki decyzji Rady Administracyjnej o gościnnym otwarciu Domu 

Polskiego w Rzymie. Podróż została sfinansowana ze środków zebranych przez Towarzystwo 

Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Warszawie. 

W liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, czyli 22 października społeczność 

stypendystów zgromadziła się w kaplicy Domu Fundacji na dziękczynnej Eucharystii.  

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia stypendyści Fundacji oraz członkowie 

Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Warszawy przeżyli przejmującą uroczystość. 

We wtorek 18 grudnia przybył do Lublina ks. kard. Stanisław Dziwisz i przywiózł w pięknym 

relikwiarzu relikwie bł. Jana Pawła II, które ofiarował Wspólnocie Domu Fundacji Jana Pawła 

II. W homilii Ksiądz Kardynał raz jeszcze przypomniał słowa Błogosławionego Papieża o 

inwestowaniu w człowieka, jako najbardziej opłacalnej inwestycji. To pragnienie Ojca św. 

podjęła i kontynuuje Fundacja Jana Pawła II, udzielając stypendia młodym ludziom i dbając o 

ich naukowy i religijny rozwój. Ksiądz Kardynał ofiarował także piękny obraz bł. Jana Pawła 

II namalowany przez Dinę Bellotti. 

Po Mszy Świętej miało miejsce spotkanie opłatkowe, w czasie którego była okazja do 

wypowiedzenia podziękowań i wzajemnych życzeń. Stypendyści zaprezentowali kilka kolęd w 

języku polskim, ukraińskim i białoruskim. Pani Prezes Ewa Bednarkiewicz przy współpracy 

innych członków Towarzystwa, podobnie jak w poprzednich latach, przygotowała paczki 

(ponad 150) i zobowiązała stypendystów, by przekazali je osobom potrzebującym. Dodatkowo 

każdy ze stypendystów otrzymał kalendarz na rok 2013 i książkę pt. „Święta Siostra Faustyna 

i Boże Miłosierdzie” ks. Józefa Orchowskiego, która zawiera teksty dzienniczka św. Faustyny.  

W ramach pracy duszpastersko – wychowawczej zorganizowano 3 turnusy rekolekcji 

dla stypendystów, cotygodniową katechezę dla studentów I roku, katechezy biblijne i papieskie. 

Dla grupy księży stypendystów odbywały się cyklicznie dni duchowego odnowienia. 



Dnia 18 maja, w kolejną rocznicę Urodzin bł. Jana Pawła II, wspólnota stypendystów 

udała się do Pliszczyna, aby świętować tam Dzień Fundacji. Natomiast pod koniec maja 

zorganizowano Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora.  

W piątek, 14 czerwca miała miejsce w Auli Instytutu Muzykologii KUL Uroczystość 

wręczenia medalu „Za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” oraz Księgi 

Jubileuszowej „Między Rzymem a Nowosybirskiem” Księdzu Profesorowi Marianowi 

Radwanowi, sercaninowi. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych osobistości życia 

uniwersyteckiego z Polski i zagranicy oraz przedstawicieli różnych środowisk, z którymi 

związany był i jest Ksiądz Profesor. Nie mogło zabraknąć również Dyrekcji, Pracowników i 

Stypendystów Fundacji Jana Pawła II, którzy możliwość studiowania w Polsce zawdzięczają 

ks. Radwanowi, twórcy programu stypendialnego dla młodzieży Europy Środkowej i 

Wschodniej. 

Uwieńczeniem roku akademickiego była pielgrzymka stypendystów Fundacji do 

Krakowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej, w dniach 21-23 czerwca, zorganizowana i 

współfinansowana przez Towarzystwo Przyjaciół Fundacji z Warszawy. Głównym motywem 

pielgrzymki było uroczyste otwarcie i poświęcenie Kościoła bł. Jana Pawła II w krakowskim 

Centrum „Nie lękajcie się!” Uroczystość ta połączona była z jubileuszem 50-lecia kapłaństwa 

ks. kard. Stanisława Dziwisza. 

Pod koniec czerwca stypendyści udali się na zasłużone wakacje. 

 

 


