
I. DANE STATYSTYCZNE 

W roku akademickim 2020/2021 program stypendialny ukończyły 23 osoby. Wiosną 

2021 roku do Komisji Stypendialnej wpłynęło 70 podań, z prośbą o udzielenie stypendium na 

studia w KUL. Decyzją tejże Komisji, stypendium przyznano 23 osobom (20 na studia I i II 

stopnia, 2 stypendia doktoranckie i 1 zaoczne). We wrześniu zorganizowano dla nich 

trzytygodniowy kurs języka polskiego.  

W obecnym roku akademickim, 2021/2022, w programie stypendialnym Fundacji 

uczestniczy 110 osób: studia licencjackie i magisterskie – 97, doktoranckie – 13. W tej grupie 

jest 9 księży. Stypendyści pochodzą z następujących krajów: Białoruś (36), Indonezja (2), 

Kazachstan (3), Kirgistan (1), Ukraina (66), Uzbekistan (2). 

Obecnie stypendyści studiują na następujących kierunkach: biotechnologia, 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filologia angielska, filologia germańska, 

filologia polska, filologia romańska, filozofia, historia, historia Kościoła, historia sztuki, 

informatyka, krajoznawstwo i turystyka kulturowa, muzykologia, pedagogika, prawo 

kanoniczne, pielęgniarstwo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, 

zarządzanie. 

II. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA 

1 października: Miesiąc modlitwy różańcowej 

W październiku, który tradycyjnie poświęcony jest modlitwie różańcowej, stypendyści 

każdego roku gromadzili się w kaplicy Domu, aby uczestniczyć we Mszach św. i odmawiać 

wspólnie różaniec święty. Niestety, w tym roku, z powodu trwającej pandemii koronawirusa, 

nie było to możliwe. Dom wraz z kaplicą był zamknięty dla osób nie mieszkających w nim. 

Pomimo tego, wszyscy stypendyści byli zachęceni do trwania na modlitwie różańcowej 

osobiście lub w gronie współlokatorek czy współlokatorów.  

10 października: Remont łazienek 

W Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie dobiegł końca remont łazienek. 

Stypendyści, którzy rozpoczęli nowy rok akademicki, mogą już z nich korzystać. Pozostały 

jeszcze do wykończenia łazienki w pokojach gościnnych i do użytku publicznego. W ciągu 

ostatnich 4 lat, w okresie wakacyjnym, zostało wyremontowanych kompleksowo 50 łazienek 



i 12 pionów sanitarnych. Prace zostały wykonane przez lokalną firmę budowlano-remontową 

p. Grzegorza Walczaka z Nałęczowa. 

12 października: Rok akademicki rozpoczęty! Nowi stypendyści Fundacji 

Po zakończonych wakacjach stypendyści wrócili do Lublina, aby rozpocząć nowy rok 

akademicki. W związku z trwającą pandemią koronawirusa, jest on zupełnie inny od 

poprzednich. Zostały podjęte wszystkie możliwe działania i środki, aby zapewnić 

bezpieczeństwo sanitarne stypendystom i pracownikom. 

Ogółem w tym roku programem stypendialnym objętych jest 110 studentów. Na 

pierwszy rok zostały przyjęte 24 osoby, pochodzące z Białorusi (10), Ukrainy (13) 

i Uzbekistanu (1). Studiują one na kierunkach: biotechnologia, dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna, ekonomia, filologia angielska, filologia germańska, filologia polska, filologia 

romańska i hispanistyka, informatyka, muzykologia, pedagogika, psychologia, socjologia, 

stosunki międzynarodowe, zarządzanie. W tym roku do programu stypendialnego zostało 

włączonych 2 doktorantów oraz 1 kapłan na studia zaoczne. 

15 października: Nowi doktorzy 

Pod koniec września czworo stypendystów Fundacji obroniło swoje prace doktorskie. 

Ze względu na sytuację epidemiczną publiczne obrony dysertacji naukowych odbywały się 

online. Mimo tej nadzwyczajnej sytuacji, stypendyści osiągnęli swój cel z wyróżnieniem. 

Wyrazili wdzięczność za możliwość podjęcia studiów i uczestniczenia w programie 

formacyjnym w Domu Fundacji w Lublinie. 

Oto nowi doktorzy:  

Pani Orysya Uska (Ukraina), tytuł pracy: „Apologetyczny wymiar chrześcijańskiej 

edukacji religijnej wobec współczesnych przemian kulturowych w Europie”, promotor: ks. dr 

hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL. 

Pan Andriy Yastremskyy (Ukraina), tytuł pracy: „Stosunek młodzieży szkół średnich 

do małżeństwa i rodziny. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań młodzieży 

w szkołach z nauczaniem w języku polskim na Ukrainie”, promotor: ks. dr. hab. Jacek Goleń, 

prof. KUL. 

Ks. Igor Drapak (Ukraina), tytuł pracy: „Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w ujęciu 

papieża Jana Pawła II”, promotor: o. dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM, prof. KUL. 

ks. Yury Drozd (Białoruś), tytuł pracy: „Białoruska tożsamość wyznaniowa i narodowa 

w teologicznym ujęciu księdza Adama Stankiewicza (1891-1949)”, promotor: prof. dr hab. 

Piotr Kopiec.  



16 października: Uniwersytecie, służ prawdzie! 

W piątek, 16 października, w 42. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę 

Piotrową miała miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim inauguracja roku 

akademickiego 2020/2021. W uroczystości wzięli udział: abp Stanisław Budzik, Metropolita 

Lubelski i Wielki Kanclerz KUL, biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, biskupi lubelscy, 

rektorzy lubelskich uczelni, byli rektorzy KUL, prorektorzy, dziekani, profesorowie, 

przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele studentów, wśród nich stypendyści 

Fundacji Jana Pawła II. Byli oni zaangażowani w przebieg inauguracji w auli i w liturgię. W 

uroczystości wziął udział także ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu Fundacji. Honorowymi gośćmi 

uroczystości byli uczestnicy VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, w tym kardynał Kurt Koch 

i kardynał Gerhard Ludwig Müller. 

Okolicznościową akademię rozpoczęło wystąpienie rektora KUL, ks. prof. dra hab. 

Mirosława Kalinowskiego, który powitał uczestników spotkania. W swoim przemówieniu 

zwrócił uwagę, m. in. na konieczność troski o integralny kształt edukacji, która powinna 

podkreślać pełny rozwój człowieka. 

Podczas uroczystości kard. Koch odebrał tytuł doktora honoris causa Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. Kardynał jest wybitnym szwajcarskim teologiem i ekumenistą, 

przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Był także bliskim 

współpracownikiem św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Laudację wygłosił bp Krzysztof 

Nitkiewicz. Następnie, nowy doktor honoris causa wygłosił wykład inauguracyjny. Tę część 

spotkania zakończył wspólny śpiew „Gaudeamus Igitur”. 

O godz. 12.30 w kościele akademickim KUL rozpoczęła się uroczysta Msza św. 

w intencji społeczności uniwersyteckiej. Eucharystii przewodniczył kard. Koch, zaś homilię 

w języku polskim wygłosił kard. Müller. 

4 listopada: Imieniny Karola Wojtyły 

4 listopada przypadają imieniny św. Jana Pawła II, który na chrzcie św. otrzymał imię 

Karol. Jego patronem był żyjący w XVI w. św. Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu. Tego 

dnia wspólnota stypendystów Fundacji łączyła się duchowo na modlitwie za władze 

zwierzchnie Fundacji, za członków Rady Administracyjnej z jej Przewodniczącym, Księdzem 

Kardynałem Stanisławem Ryłko, za Dobroczyńców Fundacji, zwłaszcza tych, zrzeszonych 

w Kołach Przyjaciół oraz za stypendystki i stypendystów wraz z ich rodzinami. 



25 listopada: Stypendyści studiują online 

W związku z sytuacją epidemiczną, niemal wszystkie zajęcia akademickie na KUL-u 

odbywają się online. Niestety, wprowadzone ograniczenia, nie pozwalają na normalną 

aktywność w ramach programu stypendialnego: Msze św., katechezy, spotkania integracyjne, 

rekolekcje, pielgrzymki. W miarę możliwości stypendyści utrzymują wzajemny kontakt za 

pośrednictwem mediów (Facebook, wideo-czat, e-mail). Wyrażają też wdzięczność Władzom 

Fundacji w Watykanie i w Polsce oraz Dobroczyńcom z całego świata za ich dobre serce oraz 

wsparcie duchowe i materialne, przesyłając zdjęcia z gorącymi pozdrowieniami. 

28 listopada: Marana tha – przyjdź, Panie Jezu! 

Pierwszą niedzielą adwentu, która w tym roku przypadła 29 listopada, rozpoczął się 

w Kościele katolickim radosny czas oczekiwanie na Boże Narodzenie i na powtórne przyjście 

Chrystusa na końcu świata. W tym roku radość ta zakłócona jest trwającą pandemią 

koronawirusa, która bardzo ogranicza wiele duszpasterskich inicjatyw. W Domu Fundacji nie 

mogą odbywać się tradycyjne roraty, gromadzące wielu stypendystów i mieszkańców Domu, 

po których uczestnicy Mszy św. mogli zjeść smaczne śniadanie, dzieląc się dobrym słowem 

i radością oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. 

Pomimo tych ograniczeń, niezmiennie realizuje się historia zbawienia i odkupienia 

człowieka. I w tym trudnym czasie trzeba nam ponownie wsłuchać się w zapewnienie św. Jana 

Ewangelisty: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, ażeby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (3, 16). 

Całej społeczności Fundacji Jana Pawła II życzymy błogosławionego czasu 

oczekiwania na tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Niech z tej tęsknoty za Nowonarodzonym 

zrodzi się głęboka wiara, że kiedy Słowo staje się Ciałem, to rzeczywistość zawsze przerasta 

wszelkie oczekiwanie, albowiem: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce 

człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Pan Bóg przygotował dla tych, którzy Go 

miłują” (1 Kor 2,9). 

6 grudnia: Mikołajki 

W niedzielę, 6 grudnia, w liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Miry, 

żyjącego na przełomie III i IV wieku, który zasłynął z wielkiej mądrości, pobożności i dobroci, 

aż dwóch „Mikołajów” odwiedziło „dzieci” z Fundacji Jana Pawła II, obdarowując je drobnymi 

prezentami. Stypendyści przyjęli prezenty z wielką radością i obiecali, że w swoim życiu będą 

również obdarowywać innych uśmiechem, dobrym słowem i życzliwością. 



23 grudnia: Dar życzliwych serc 

W tym roku, z powodu epidemii koronawirusa nie można było zorganizować spotkania 

opłatkowego, które od wielu lat odbywało się w okresie przedświątecznym w Domu Fundacji 

w Lublinie. Tradycją tego spotkania były m.in. prezenty przygotowywane przez członków 

Towarzystwa Przyjaciół Jana Pawła II z Warszawy wraz z Panią Prezes, Ewą Bednarkiewicz. 

Były to paczki z odzieżą, przyborami szkolnymi i słodyczami. Stypendyści zabierali je ze sobą 

przy okazji wyjazdu do domów rodzinnych na święta i tam obdarowywali nimi wszystkie 

potrzebujące dzieci ze swojego środowiska. W tym roku, pomimo sytuacji epidemicznej, 

stypendyści sami zostali obdarowani wspaniałym prezentem od członków Stowarzyszenia. Był 

to zbiór refleksji Ojca św. Jana Pawła II o bitwie o Monte Cassino, zatytułowany „Wyzwanie 

dla Polski i Europy”. Książka ukazała się staraniem Ośrodka Dokumentacji i Studium 

Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. 

6 stycznia: Mędrcy świata, Monarchowie 

Dnia 6 stycznia w Kościele katolickim przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. 

Obok Wielkanocy, jest to najstarsze święto chrześcijańskie. W Polsce znane jest również, jako 

Święto Trzech Króli. Symbolami tego święta są: pokłon oddany Jezusowi przez Mędrców ze 

Wschodu, chrzest Chrystusa w Jordanie oraz cud przemienienia wody w wino w Kanie 

Galilejskiej.  

Ewangelia nie nazywa przybyłych ze Wschodu wędrowców królami, lecz Mędrcami 

oraz nie podaje ich liczby. Można się tylko domyślać, że było ich trzech, skoro przynieśli trzy 

dary: złoto, kadzidło i mirrę. Imiona Kacper, Melchior i Baltazar nadano Mędrcom dopiero 

w IX w. Legenda głosi, że po powrocie do swoich krajów królowie zrzekli się tronów, aby 

głosić wiarę w Chrystusa, a dożywszy sędziwego wieku, doczekali chwili, kiedy po 

Wniebowstąpieniu Pańskim Tomasz Apostoł udzielił im sakramentów świętych, a nawet sakry 

biskupiej. 

Dary, jakie przynieśli Mędrcy małemu Jezusowi, mają następujące znaczenie: złoto, 

wskazuje, że Jezus Chrystus jest Królem całego świata, kadzidło mówi o Chrystusie Kapłanie, 

zaś mirra – balsam, którym namaszczano zmarłych, wskazuje na ludzką naturę Jezusa 

i w konsekwencji zapowiada Jego śmierć. 

W Uroczystość Objawienia Pańskiego święci się kadzidło i kredę. Po powrocie 

z kościoła, święconą kredą zapisuje się na drzwiach inicjały imion trzech Mędrców, oddzielając 

je krzyżykami (K+M+B) wraz z cyframi bieżącego roku. Można także napisać C+M+B 



(Christus mansionem benedicat), co oznacza „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. 

Litery na drzwiach świadczą o tym, że w tym domu mieszka chrześcijańska rodzina. 

Nazwa „Objawienie Pańskie” tłumaczy sens tej uroczystości. Jezus Chrystus objawia 

się światu, to znaczy, że przyszedł na ziemię nie tylko dla wybranego przez Pana Boga narodu, 

ale dla wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i będą żyć. Taki wydźwięk mają także teksty 

liturgiczne, czytane tego dnia w czasie Liturgii Słowa. 

Jak widać, święto to obchodzone na początku roku kalendarzowego, jest pełne nadziei. 

Zarysowuje uniwersalność zbawienia, ale także otwiera umysły ludzi wierzących na 

perspektywę eschatologiczną i pragnie ucieszyć znękane biedą tego świata serca wizją 

Królestwa Niebieskiego, gdzie Królem i jedynym Światłem jest Jezus Chrystus. 

W tym dniu w kaplicy fundacyjnej została odprawiona uroczysta Msza św., której 

przewodniczył ks. Robert Ptak. Koncelebrowali: ks. Jan Strzałka i księża stypendyści 

z Indonezji. Ks. Robert wygłosił również okolicznościowe kazanie, w którym wskazał na liczne 

sposoby objawiania się Jezusa Chrystusa człowiekowi. Na zakończenie Eucharystii 

poświęcono kredę, kadzidło i wodę, a następnie ks. Jan Strzałka i ks. Robert Ptak udali się do 

mieszkań księży i stypendystów, aby je pobłogosławić i pokropić wodą święconą. 

10 lutego: Koniec zimowej sesji egzaminacyjnej 

W czasie trwania epidemii koronawirusa działalność większości uniwersytetów 

przeniosła się do internetu. Katolicki Uniwersytet Lubelski zdecydował się także na nauczanie 

online. W trybie zdalnym odbyły się również zaliczenia i egzaminy w czasie sesji zimowej, 

która trwała od 28 stycznia do 10 lutego. 

Do egzaminów przystąpili także stypendyści Fundacji Jana Pawła II z Lublina. 

Z radością trzeba stwierdzić, że bez większych problemów poradzili sobie z zaliczeniami 

i egzaminami, osiągając bardzo dobre stopnie w ramach wymaganej średniej. 

11 lutego: „Tłusty czwartek” 

W roku 2021 czas oddzielający okres Bożego Narodzenia od Wielkanocy był bardzo 

krótki. Już w środę, 17 lutego, rozpoczął się w Kościele katolickim Wielki Post. W tradycji 

chrześcijańskiej ostatni czwartek przed Popielcem przeżywany jest jako „tłusty czwartek”. 

W tym dniu spożywa się w dużej ilości pączki i faworki (chrust). 

W ubiegłych latach stypendyści bardzo licznie zgromadzili się w tym dniu w Domu 

Fundacji, aby najpierw uczestniczyć we Mszy św., a potem częstować się pączkami. Natomiast 



w tym roku, z racji trwającej epidemii koronawirusa, nie było możliwe zorganizowanie takiego 

spotkania. Nie zabrakło jednak tradycyjnych pączków. Na holu każdy mieszkaniec Domu mógł 

się poczęstować „słodką niespodzianką” i zachować w ten sposób tę piękną tradycję. 

14 lutego: Święci Cyryl i Metody 

W tym roku liturgiczne obchody świętych Cyryla i Metodego, patronów kaplicy Domu 

Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, przypadły w niedzielę. Uroczystej Mszy św. przewodniczył 

ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu, a koncelebrowali: ks. Robert Ptak oraz księża stypendyści 

z Indonezji. 

W okolicznościowym kazaniu Celebrans nawiązał do życiorysów i misji św. Patronów, 

którzy stali się pierwszymi apostołami Słowian. Z myślą o ewangelizacji, dwaj święci Bracia 

podjęli trudne dzieło przekładu tekstów Pisma Świętego, które znali w języku greckim, na język 

ludów słowiańskich. Św. Jan Paweł II w 1980 r. ogłosił ich – obok św. Benedykta – 

współpatronami Europy , a w 1100 rocznicę ich dzieła ewangelizacji, wydał 

encyklikę Slavorum Apostoli (1985). 

We Mszy św., z racji istniejących ograniczeń epidemicznych, uczestniczyli jedynie 

stypendyści mieszkający w Domu. Wspólnie modlono się, przez wstawiennictwo św. Cyryla 

i Metodego, o potrzebne łaski dla Fundacji i Domu oraz stypendystów, absolwentów 

i dobroczyńców. 

17 lutego: Oto idziemy do Jerozolimy 

Środa Popielcowa wraz z obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęła w Kościele 

katolickim 40 dniowy okres Wielkiego Postu, który będzie trwał do Mszy św. Wieczerzy 

Pańskiej, sprawowanej w Wielki Czwartek. Wielki Post ma przygotować wiernych na głębokie 

przeżycie największej tajemnicy wiary, mianowicie na uroczystość Zmartwychwstania 

Pańskiego. Okres ten kładzie duży nacisk na modlitwę, post i jałmużnę. Modlitwa przybiera 

w tym czasie różnorakie specyficzne formy, takie jak: Droga krzyżowa, Gorzkie żale czy 

rekolekcje. Post ma za zadanie przenieść uwagę człowieka ze spraw materialnych na duchowe. 

Jałmużna natomiast przypomina o konieczności troski o bliźniego i potrzebę dzielenia się 

posiadanymi dobrami. 

Tegoroczny Wielki Post, z powodu trwającej epidemii koronawirusa, był przeżywany 

w szczególnych warunkach, podobnie jak rok temu. Wierni nie mieli tak szerokiej możliwości 

uczestniczenia w nabożeństwach Drogi krzyżowej czy Gorzkich żali. Dotyczyło to również 



stypendystów Fundacji, którzy zazwyczaj bardzo chętnie brali udział w tych nabożeństwach 

w kaplicy naszego Domu. Jednak te obiektywne przeszkody nie zwolniły nikogo z duchowego 

przygotowania się do Wielkanocy.  

W Watykanie zaprezentowano Orędzie Papieża Franciszka na tegoroczny Wielki Post. 

Nosiło ono tytuł: „Oto idziemy do Jerozolimy… (Mt 20, 18)”. Ojciec Święty zachęcał w nim 

do odnowy wiary, do zaczerpnięcia żywej wody nadziei oraz przyjęcia otwartym sercem 

miłości Boga. 

2 kwietnia: 16 lat od śmierci Jana Pawła II 

Tego dnia minęło 16 lat od śmierci św. Jana Pawła II, który zmarł 2 kwietnia 2005 r. 

o godzinie 21.37 w swoim prywatnym apartamencie. To była wigilia Niedzieli Bożego 

Miłosierdzia. W kaplicy została odprawiona okolicznościowa Msza św., podczas której 

dziękowano Panu Bogu za dar życia i świętości Jana Pawła II.  

27 kwietnia: Wy jesteście moją nadzieją! 

W tym dniu rozpoczął się nowy projekt Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, 

zatytułowany: „Wy jesteście moją nadzieją”. Słowo wstępne do projektu wygłosił administrator 

naszej Fundacji O. Krzysztof Wieliczko, pozdrawiając wszystkich Przyjaciół Fundacji Jana 

Pawła II od ołtarza św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra. Projekt jest formą podziękowania 

darczyńcom Fundacji za wieloletnie wsparcie duchowe i materialne programu stypendialnego 

Fundacji Jana Pawła II. Stypendyści w krótkich nagraniach dzielą się jaki wpływ na ich życie, 

przyszłość, marzenia ma osoba Jana Pawła II i uczestnictwo w programie stypendialnym 

Fundacji. 

27 czerwca: Zakończenie roku akademickiego w Domu Fundacji w Lublinie 

W niedzielę, 27 czerwca 2021 r., o godz. 11.00 stypendyści i mieszkańcy Domu 

Fundacji Jana Pawła II w Lublinie zgromadzili się w kaplicy, by świętować zakończenie roku 

akademickiego, pożegnanie tegorocznych absolwentów programu stypendialnego oraz 

imieniny ks. dyrektora Jana Strzałki. 

Eucharystii przewodniczył Czcigodny Solenizant, a koncelebrowali: ks. Robert Ptak 

i ks. Nyaming z Indonezji. W okolicznościowym kazaniu ks. Robert, odnosząc się najpierw do 

Ewangelii o wskrzeszeniu córki Jaira, porównał dzisiejsze spotkanie do swoistego 

„wskrzeszenia” życia na Fundacji. Nawiązał także do projektu „Wy jesteście moją nadzieją”, 



który od 27 kwietnia br. realizuje się w mediach społecznościowych. Podkreślił, że młodzież 

była nadzieją św. Jana Pawła II, ale też nadal jest nadzieją Kościoła i świata. Ks. Robert 

przypomniał absolwentom, że nawet po zakończeniu programu stypendialnego, dalej są częścią 

wspólnoty i „Pokoleniem JP2”, które musi nieść światu prawdziwe chrześcijańskie wartości. 

Odnosząc się natomiast do osoby ks. dyrektora, ukazał go jako człowieka o wielkim sercu, 

który jest prawdziwym ojcem naszego Domu w Lublinie. 

Na zakończenie Mszy św. ks. dyrektor podziękował wszystkim za obecność i modlitwę 

oraz zaprosił na poczęstunek do auli, gdzie złożono solenizantowi życzenia oraz wręczono 

ulubione frezje. Absolwentom z okazji zakończenia programu stypendialnego wręczono 

pamiątki. 

13 września: Kurs dla stypendystów 

13 września w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie rozpoczął się kurs 

przygotowawczy dla najmłodszych stypendystów.  Ze względu na panującą pandemią 

koronawirusa, trwał on tylko 3 tygodnie i ograniczył się do nauki języka polskiego. 

W spotkaniu uczestniczyło 19 osób z Białorusi, Kirgistanu, Ukrainy i Uzbekistanu. 

Zajęcia rozpoczęły się od testu pisemnego z języka polskiego oraz rozmów 

indywidualnych z uczestnikami. Wykłady były prowadzone przez profesorów Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego: prof. dr hab. Beatę Obsulewicz-Niewińską oraz dr. hab. Annę 

Czaplę. Młodzież miała też możliwość spotkać się z dr. Witalijem Rosowskim, specjalistą 

Biura Rekrutacji KUL, żeby omówić sprawy dotyczące studiów na KUL. 

17 września: Imieniny ks. Roberta 

Dnia 17 września przypada w liturgii Kościoła katolickiego wspomnienie św. Roberta 

Bellarmina, włoskiego Jezuity, żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku. W tym dniu swoje 

imieniny obchodzi ks. Robert. 

W godzinach wieczornych Solenizant przewodniczył Eucharystii, w której wzięli udział 

uczestnicy kursu przygotowawczego. Po Mszy św. wszyscy zgromadzili się w auli, gdzie 

złożyli ks. Robertowi życzenia. Następnie skorzystali ze słodkiego poczęstunku, 

przygotowanego przez Solenizanta. 



18 września: Zwiedzanie Muzeum na Majdanku 

18 września 2021 roku uczestnicy kursu przygotowawczego zwiedzili Państwowe 

Muzeum na Majdanku. Przewodnikiem był absolwent Fundacji Jana Pawła II w Lublinie – 

Anton Błażejew. 

Państwowe Muzeum na Majdanku to najstarsza w Europie instytucja muzealna, 

upamiętniająca ofiary II wojny światowej. Zostało utworzone jesienią 1944 r. na terenie byłego 

niemieckiego obozu koncentracyjnego, potocznie nazywanego Majdankiem. Na terenie 

Muzeum, obejmującym 90 ha, znajduje się ok. 70 obiektów historycznych. Wśród nich 

szczególne znaczenie mają miejsca bezpośrednio związane z masową eksterminacją ludności: 

komory gazowe, krematorium oraz rowy egzekucyjne, w których rozstrzelano około 18 000 

Żydów. Zachowane zostało również jedno z pięciu pól więźniarskich oraz część zabudowań 

administracyjnych i gospodarczych. W baraku nr 62 zlokalizowana jest multimedialna wystawa 

„Więźniowie Majdanka”. Muzeum na Majdanku pozostawiło na zwiedzających głębokie 

wrażenie. 

25 września: Absolwent Fundacji – zwierzchnikiem kościoła katolickiego na Białorusi 

W grudniu 2020 roku na emeryturę odszedł wieloletni zwierzchnik białoruskich 

katolików abp Tadeusz Kondrusiewicz. Od stycznia 2021 tymczasowym administratorem 

apostolskim na Białorusi był bp Kazimierz Wielikosielec. Dnia 15 września br., w uroczystość 

Podwyższenia Krzyża Świętego, papież Franciszek powołał dotychczasowego sufragana 

diecezji grodzieńskiej, ks. bpa Józefa Staniewskiego, na urząd arcybiskupa mińsko–

mohylewskiego. Tym samym ustanowił go zwierzchnikiem Kościoła katolickiego na Białorusi. 

Abp Józef Staniewski urodził się 4 kwietnia 1969 w Zaniewiczach na 

Grodzieńszczyźnie. Ukończył gimnazjum w Łucku, gdzie otrzymał świadectwo maturalne. 

Następnie odbył studia na uczelni wojskowo-technicznej. W 1990 zgłosił się jako jeden 

z pierwszych chętnych do, założonego w tym samym roku, Wyższego Seminarium 

Duchownego w Grodnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1995. Po ponad rocznej 

posłudze duszpasterskiej w parafii św. Wacława w Wołkowysku, został skierowany na studia 

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w roku 1999 uzyskał kościelny licencjat z prawa 

kanonicznego. W tym samym czasie ks. Józef Staniewski był stypendystą Fundacji Jana Pawła 

II. 

W latach 2007-2013 był odpowiedzialny za formację duszpasterską młodych kapłanów 

w diecezji grodzieńskiej. W 1999 został prefektem, a 23 czerwca 2005 rektorem Wyższego 



Seminarium Duchownego w Grodnie. Od 2009 sprawował funkcję koordynatora krajowego 

duszpasterstwa powołań przy Konferencji Episkopatu Białorusi. 

29 listopada 2013 papież Franciszek mianował go biskupem. Sakrę otrzymał 1 lutego 

2014 w katedrze grodzieńskiej i został wówczas biskupem pomocniczym tejże diecezji. Za 

dewizę biskupiego posługiwania wybrał słowa „radość Ewangelii”. 

Nominacja ks. bpa Józefa Staniewskiego na zwierzchnika Kościoła katolickiego na 

Białorusi to ogromna radością dla Fundacji Jana Pawła II, której jest absolwentem. Studiując 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, cztery lata mieszkał w Domu Fundacji. 


