
Sprawozdanie z działalności Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie w roku 

akademickim 2014/2015 

 

Dane statystyczne 

W roku akademickim 2014/2015 w programie stypendialnym Fundacji uczestniczą 154 

osoby: studia magisterskie – 117, doktoranckie – 36, stypendium badawcze – 1. W tej grupie 

jest 34 księży i 7 sióstr zakonnych. W bieżącym roku akademickim program stypendialny 

rozpoczęło 41 osób, w tym 20 na I roku studiów licencjacko – magisterskich. Stypendyści 

pochodzą z następujących krajów: Ukraina (114), Białoruś (29), Uzbekistan (6), Rosja (3), 

Litwa (1), Słowacja (1). 

122 osoby przebywają na stałe w Lublinie. Studiują oni na następujących kierunkach: 

architektura krajobrazu, dziennikarstwo, ekonomia, europeistyka, filologia angielska, filologia 

klasyczna, filologia polska, filologia romańska, filozofia, historia, historia sztuki, informatyka, 

krajoznawstwo i turystyka kulturowa, kulturoznawstwo, muzykologia, nauki o rodzinie, 

pedagogika, politologia, prawo kanoniczne, psychologia, sinologia, socjologia, teologia, 

zarządzanie. W Domu Fundacji Jana Pawła II zamieszkują stypendyści Fundacji. Dziewczęta 

zaś mieszkają w Żeńskim Domu Studenckim KUL, przy ul. Konstantynów 3D na Poczekajce. 

W ubiegłym roku akademickim studia magisterskie ukończyło 19 osób, 3 z nich 

kontynuuje studia doktoranckie. Trzyletnie studia I stopnia ukończyły 4 osoby i nie kontynuują 

dalszych studiów. Studia licencjackie i studia doktoranckie ukończyło 7 osób. 

Wiosną 2014 roku do Komisji Stypendialnej wpłynęło 125 podań z prośbą o udzielenie 

stypendium na studia w KUL. Tych podań było więcej o 30 w stosunku do roku poprzedniego. 

Decyzją tejże Komisji stypendium Fundacji Jana Pawła II zostało przyznane 21 osobom, a 31 

osób zostało skierowanych na miesięczny kurs przygotowawczy, który odbył się w lipcu. Dwie 

osoby zrezygnowały z kursu. Kandydaci pochodzili z Białorusi, Ukrainy i Uzbekistanu. Po jego 

zakończeniu 20 osób zostało włączonych do programu stypendialnego Fundacji. 

Formacja duchowo - pastoralna 

W ramach formacji duchowo-pastoralnej stypendyści uczestniczyli w niedzielnych 

Mszach św., piątkowych adoracjach wynagradzających, nabożeństwach majowych i  

październikowych, Drogach Krzyżowych, Gorzkich Żalach i porannych Roratach, 

celebrowanych o godz. 6.30 rano, po których były adwentowe śniadania. W 2014 roku zostały 



zorganizowane dla stypendystów trzy serie rekolekcji. Każda seria trwała 3 dni i miała miejsce 

w Domu Rekolekcyjnym Księży Sercan w w Pliszczynie, k. Lublina. Każdego tygodnia miała 

miejsce katecheza dla studentów I roku, spotkania biblijne i papieskie. Cyklicznie 

organizowane były również Msze św. w językach: ukraińskim, białoruskim i rosyjskim. 

Uczestniczyła w nich również młodzież spoza Fundacji, przebywająca aktualnie w Polsce i 

studiująca w Lublinie. Po Mszach św. odbywały się spotkania integracyjne w auli. 

Dla księży stypendystów organizowane były comiesięczne dni duchowego odnowienia, 

na które składały się: wspólna modlitwa Liturgią Godzin, konferencje, nabożeństwo pokutne i 

okazja do spowiedzi św., Msza św. z kazaniem i wspólny obiad. Księża byli również 

angażowani w głoszenie słowa Bożego w kaplicy, w czasie nabożeństw liturgicznych. 

Sporadycznie pomagali również okolicznym parafiom w posłudze duszpasterskiej. 

 

Ważniejsze wydarzenia 

 Inauguracja roku akademickiego 

Niedzielną Eucharystią, 5 października, zainaugurowany został nowy rok akademicki 

we wspólnocie stypendystów i pracowników Fundacji Jana Pawła II. Uroczystej Mszy Św. 

w kaplicy Domu Fundacji w Lublinie przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jan Strzałka, 

dyrektor Domu. Zapowiedział, że rozpoczynający się rok akademicki będzie upływał, jako czas 

wielkiego dziękczynienia za dar kanonizacji św. Jana Pawła II. 

Po Eucharystii i nabożeństwie różańcowym, miało miejsce spotkanie ze wszystkimi 

uczestnikami programu stypendialnego Fundacji Jana Pawła II. Dyrektor Domu Fundacji, ks. 

Jan Strzałka przypomniał wielkość daru i zobowiązania wynikające z realizowania programu 

stypendialnego. Zachęcał wszystkich do aktywnego formowania swojego życia duchowego, 

religijnego i intelektualnego poprzez czynne włączanie się w różnego rodzaju działalność 

akademicką, duszpasterską zarówno Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jak i samego 

Domu Fundacji. 

 Dziękczynna pielgrzymka 

W dniach 11-12 października miała miejsce pielgrzymka stypendystek i stypendystów 

Fundacji Jana Pawła II na Jasną Górę i do Wadowic. Odbyła się ona z inicjatywy Prezes 

Towarzystwa Przyjaciół Fundacji w Warszawie pani Ewy Bednarkiewicz. Pielgrzymka miała 

charakter dziękczynny za kanonizację św. Jana Pawła II oraz była prośbą skierowaną do Pana 

Boga za wstawiennictwem Jasnogórskiej Pani i św. Jana Pawła II o potrzebne dary Ducha Św. 



na kolejny rok akademicki. W pielgrzymce wzięło udział 100 osób. Część kosztów pielgrzymki 

została sfinansowana przez Towarzystwo Przyjaciół Fundacji w Warszawie. 

 Siostra Prof. Zofia Zdybicka – świadek życia i świętości Jana Pawła II 

W środę, 22 października, stypendyści oraz mieszkańcy Domu Fundacji na czele z 

dyrekcją obchodzili pierwsze wspomnienie, jako świętego, swojego patrona –  Jana Pawła II. 

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej oraz modlitwy różańcowej. 

Po zakończeniu liturgii ogromną radość sprawiła nam wizyta s. prof. Zofii Zdybickiej. 

Przynależy ona do zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Jest wieloletnim 

wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Siostra Zdybicka miała zaszczyt 

spotykać się z Karolem Wojtyłą, a później Ojcem Świętym Janem Pawłem II, dzięki temu jest 

autentycznym świadkiem jego doczesnej wędrówki. Podczas spotkania podzieliła się z 

młodymi ludźmi swoimi wspomnieniami. 

 Powitanie I rocznika 

Życie stypendystów Fundacji Jana Pawła II nie ogranicza się jedynie do nauki, pracy 

i modlitwy. Studenci znajdują również czas na zdrową rozrywkę. Taka okazja nadarzyła się 

w ostatnią sobotę listopada. W tym dniu miał miejsce wieczór andrzejkowy, połączony 

z otrzęsinami I rocznika. Tradycyjnie, wydarzenie to zorganizował rocznik II w celu 

oficjalnego wprowadzenia pierwszego rocznika do grona rodziny fundacyjnej. 

 Roraty i adwentowe śniadania 

Wzorem lat ubiegłych, kaplica naszego Domu wypełniała się każdego adwentowego 

poranka młodzieżą, uczestniczącą w Roratach, czyli Mszy św. wotywnej do Najświętszej Maryi 

Panny. Nabożeństwo to rozpoczynało się codziennie o godz. 6.30 rano. Brało w nim udział 

około 50 osób. Po Mszy św. wszyscy byli zapraszani na śniadanie adwentowe 

 Spotkanie opłatkowe 

Tradycyjne spotkanie opłatkowe tym razem odbyło się w sobotę, 13 grudnia. Uroczystej 

Mszy św. przewodniczył Metropolita Lubelski ks. bp prof. dr hab. Stanisław Budzik. Mszę św. 

koncelebrowali: ks. bp Józef Staniewski, biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej na 

Białorusi, absolwent naszej Fundacji, rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński, dyrekcja i księża 

stypendyści. We Mszy św. udział wzięli liczni goście: państwo Ewa i Maciej 

Bednarkiewiczowie, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Warszawie, 



pani Barbara Wachowicz, pan prof. Lech Ludorowski, stypendyści Fundacji i pracownicy 

Domu w Lublinie. 

Po zakończonej Eucharystii miał miejsce koncert chóru stypendystów, który wykonał 

kilka kolęd oraz fragmenty Akatystu. 

Spotkanie opłatkowe w auli rozpoczęło się śpiewem kolędy i czytaniem fragmentu 

Ewangelii według św. Łukasza, mówiącego o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Następnie słowa 

życzeń wypowiedzieli: ks. bp Józef Staniewski, pani Ewa Bednarkiewicz, pani Barbara 

Wachowicz oraz stypendyści Fundacji. Stypendyści otrzymali od Towarzystwa Przyjaciół 

paczki oraz wspaniały medal, upamiętniający kanonizację Jana Pawła II. 

 Święta Bożego Narodzenia 

Ponieważ są to święta rodzinne, dlatego większość stypendystów opuściła Dom 

Fundacji i udała się do swoich rodzin. Jednak około 30 osób z różnych przyczyn musiało 

pozostać w Lublinie. Dla tej grupy zorganizowano tradycyjną Wigilię oraz inne spotkania 

świąteczne o charakterze religijnym i integracyjnym. 

 Wizyta Duszpasterska 

Po przerwie świątecznej, kiedy studenci wrócili do Lublina, miała miejsce w Domu 

Fundacji wizyta duszpasterska, zwana powszechnie Kolędą. Spotkanie rozpoczęła Msza św. 

z modlitwą w intencjach wszystkich stypendystów, dobroczyńców oraz mieszkańców Domu. 

Po Mszy św. miały miejsce odwiedziny duszpasterskie, którym przewodniczyła 

dyrekcja Domu, ks. Jan i ks. Franciszek. Podczas odwiedzin kapłani kropili wodą święconą 

każdy pokój a mieszkańcom udzielali błogosławieństwa. Nad każdymi drzwiami umieszczono 

napis „C+M+B” na znak, że Jezus Chrystus błogosławi i chroni to mieszkanie. Po wizycie 

duszpasterskiej był czas na wspólne kolędowanie w auli. Uczestnicy mogli też wysłuchać 

krótkiego koncertu klasycznych ballad gitarowych, w wykonaniu jednego z mieszkańców 

Domu, Piotra Jaremka. 

 Święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy 

Dzień 14 lutego znany jest w świecie jako dzień św. Walentego, dzień wszystkich 

zakochanych. Ale w murach Domu Fundacji w tym dniu panuje świąteczna atmosfera 

z zupełnie innego powodu. W liturgii bowiem jest to dzień wspomnienia świętych Cyryla 

i Metodego, patronów Europy i nie przypadkowo też naszej fundacyjnej kaplicy, gdyż Dom 

Fundacji Jana Pawła II łączy ludzi z różnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, na terenie 

których swoją posługę misyjną sprawowali święci bracia. Wieczorem miała miejsce uroczysta 



Msza św. której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Stanisław Stańczyk, sercanin z Olsztyna. 

We wspólnej modlitwie dziękowano Panu Bogu za wstawiennictwem Patronów dnia za ich 

opiekę nad Domem i stypendystami.  

 Rekolekcje w Pliszczynie 

W dniach 19-22 lutego odbyła się druga seria rekolekcji w b.r. akademickim dla 

stypendystów Fundacji. Temat był bardzo aktualny w okresie Wielkiego Postu, a mianowicie 

„Kocham więc (nie)muszę się bać. Kilka myśli o sakramencie pokuty”. Przede wszystkim był 

to czas poświęcony Panu Bogu i bliźniemu. Poprzez otwartość serca i głębokie nauki ks. 

Bartosza Mrozka, sercanina, który przewodniczył rekolekcjom, zostały stworzone właściwe 

warunki ku temu, aby doświadczyć nawrócenia serca w sakramencie spowiedzi św. Ostatnia 

seria rekolekcji odbyła się w maju. 

 

 Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej 

„Pokój i młodzi idą razem” - słowa te były głównym przesłaniem Orędzia Jana Pawła 

II na XVIII Światowy Dzień Pokoju, w roku 1985. W obecnych czasach nabrały one 

szczególnego znaczenia, kiedy wiele krajów i narodów przeżywa stan wojny lub bezpośrednie 

nią zagrożenie. Stąd też troska o pokój wydaje się podstawową troską dnia dzisiejszego. 

W sobotę, 14 marca 2015 roku, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana 

Pawła II w Warszawie, na czele z Panią Prezes Ewą Bednarkiewicz, miała miejsce pielgrzymka 

do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wzięli w niej udział 

przedstawiciele Towarzystwa oraz stypendyści Fundacji, w liczbie 100 osób. Każdy pielgrzym 

zaniósł w swoim sercu do Matki Bożej osobiste intencje, ale wspólną intencją tego wyjazdu 

była modlitwa o pokój na całym świecie, a w szczególności na Ukrainie.  

W drodze do Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymi zatrzymali się w Jędrzejowie, aby 

pomodlić się i zwiedzić Archiopactwo Ojców Cystersów, z początku XII wieku. 

Po przybyciu do kalwaryjskiego Sanktuarium wysłuchano historii klasztoru 

i kalwaryjskich dróżek. O godz. 14.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył i homilię 

wygłosił dyrektor Domu Fundacji, ks. Jan Strzałka. Po Eucharystii pątnicy udali się na Drogę 

Krzyżową, przygotowaną przez młodzież, pod kierunkiem ks. Franciszka. W strugach deszczu 

kroczyli oni za Jezusem, ofiarując Zbawicielowi i Jego Bolesnej Matce wszystkie intencje, z 

jakimi przyjechali na to miejsce, uświęcone modlitwami tysięcy pielgrzymów, wśród których 

największym był św. Jan Paweł II.   



 Dzień Fundacji 

Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, 

które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, 

powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. 

Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. 

Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych. 

(św. Jan Paweł II) 

Słowa te zostały wypowiedziane przez Jana Pawła II, w Gdańsku, w roku 1987. To św. 

Jan Paweł II jest przede wszystkim owym „Westerplatte”, przestrzenią, na której trwa się do 

końca, na której się żyje, pracuje, cierpi i umiera. Takim miejscem, na którym osiąga się 

świętość. Podziwiając „Westerplatte” św. Jana Pawła II, stypendyści Fundacji, jako Jego 

duchowe dzieci, starają się również nosić w sobie takie osobiste „Westerplatte”, taki „wymiar 

zadań, które trzeba podjąć i wypełnić (…) taki obowiązek i taką powinność, od której nie można 

się uchylić, nie można zdezerterować”.  

Każdego roku w maju, w przededniu kolejnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, 

stypendyści Fundacji, w sposób szczególny dziękują Panu Bogu za dar swojego świętego 

Patrona i za wszelkie dobro, jakie za Jego przyczyną było i nadal jest udziałem świata, Kościoła 

i Fundacji. 

Tegoroczny Dzień Fundacji przeżywano w perspektywie 10. rocznicy powrotu Jana 

Pawła II do Domu Ojca i 1. rocznicy Jego kanonizacji. 

Nie zważając na chłód i deszcz, stypendyści przybyli licznie w niedzielne popołudnie 

do Pliszczyna, do domu zakonnego księży sercanów. Świętowanie rozpoczęło się od 

wysłuchania wspaniałego koncertu Zespołu Muzyki Dawnej „La Folia”, pod kierownictwem 

Pana Piotra Gawryjołka. Solistką w zespole jest doktorantka Fundacji, Lilia Borhulewicz, która 

swoim pięknym śpiewem dodała do świętowania ogromną iskierkę radości. Koncert 

przeplatany był recytacją wierszy Karola Wojtyły, w wykonaniu stypendystek. 

Po koncercie w kościele parafialnym Najświętszego Serca Jezusowego rozpoczęła się 

uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Jana Strzałki, dyrektora Domu Fundacji. Homilię 

wygłosił, sercanin z Zakopanego, ks. Marek Borzęcki. W słowie Bożym, kaznodzieja zachęcał 

do kontynuowania dziedzictwa myśli i wiary św. Jana Pawła II. Liturgii towarzyszył piękny 

śpiew fundacyjnego chóru. 

Dalszą częścią świętowania był poczęstunek w ogrodach klasztornych. Był czas na 

rozmowy i wzajemną integrację.  



 Turniej piłki nożnej o Puchar dyrektora Domu Fundacji 

W przedostatnią majową niedzielę stypendyści i mieszkańcy Domu Fundacji 

zorganizowali rozgrywki Jubileuszowego XX Turnieju piłki nożnej o Puchar dyrektora Domu 

Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. 

W tym roku do udziału w zawodach zgłosiło się 5 drużyn: Otomani, FC Sparta, FC 209, 

White collor i debiutanci tego sezonu – FC Dream-team. Każda drużyna rozegrała 4 mecze w 

fazie grupowej, a dwie najlepsze wystąpiły w walce o puchar. Trzecia i czwarta – walczyły o 

brązowe medale.  

Tegoroczny turniej wygrał zespół Otomanów, składający się w całości ze stypendystów 

Fundacji. Na koniec turnieju zostały także rozdane indywidualne nagrody: najlepszy bramkarz, 

najlepszy zawodnik i najaktywniejszy kibic. Po zakończeniu rozgrywek, wszyscy uczestnicy 

turnieju i kibice wrócili do Domu Fundacji, gdzie mogli skorzystać z poczęstunku.  

 Dom, rodzinny dom 

W sobotę 30 maja, miało miejsce w Domu Fundacji pożegnanie stypendystów 

V rocznika. Spotkanie rozpoczęła Msza św. celebrowana o godz. 18.00, której przewodniczył 

i homilię wygłosił dyrektor Domu, ks. Jan Strzałka. W czasie Eucharystii dziękowano Panu 

Bogu i św. Janowi Pawłowi II za dar Fundacji. Po Mszy św. i nabożeństwie majowym 

rozpoczęła się część artystyczna. Tradycją jest, że spotkanie to przygotowuje rocznik IV. 

Stypendyści V rocznika, dziękując za przygotowanie wieczoru pożegnalnego, 

podkreślali specyfikę Domu Fundacji Jana Pawła II. Domu, do którego można przyjść w każdej 

chwili, gdzie panuje rodzinna atmosfera, Domu, którego nie sposób zapomnieć.  

 Zakończenie roku akademickiego 

Odpoczynek jest rzeczą świętą, pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć[...] 

jest sposobnością do owocnych spotkań: do spotkania z Bogiem, który w stworzeniu i w dziełach 

ludzkich ukazuje nam swoją miłość i opatrzność; do spotkania z innymi, które pozwoli budować 

zgodne współistnienie między ludźmi i narodami. 

(św. Jan Paweł II) 

W niedzielę, 21 czerwca, miała miejsce w Domu Fundacji Jana Pawła II dziękczynna 

Msza św. na zakończenie roku akademickiego. Dla jednych był to pierwszy lub kolejny rok 

akademickiej przygody, dla innych ostatni rok studiów i programu stypendialnego Fundacji.  

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ksiądz dyrektor Jan Strzałka, który zachęcał 

w kazaniu wszystkich uczestników do postawy dziękczynnej wobec Pana Boga za otrzymane 

łaski w ciągu całego roku, za dar Fundacji i jej dobroczyńców a także za Katolicki Uniwersytet 



Lubelski. Głównym życzeniem księdza dyrektora było, aby studenci w czasie odpoczynku nie 

zapominali o spotkaniu z Panem Bogiem, o modlitwie i życiu sakramentalnym oraz o miłości 

do bliźnich. Po Mszy św. wszyscy zostali poczęstowani lodami.  

 

 

 

 


