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Oddajemy do Państwa rąk publikację opisującą działalność Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Organizacja ta została powołana do istnienia przez Konferencję Episkopatu Polski w roku
2000 jako pokłosie pamiętnej pielgrzymki św. Jana Pawła II do
Ojczyzny z roku poprzedniego.
Pomysłodawcy stworzenia Fundacji precyzyjnie określili obszary
jej działania. Propagowanie papieskiego nauczania, podtrzymywanie pamięci o najwybitniejszym przedstawicielu rodu Słowian,
wspieranie mediów katolickich oraz wyrównywanie szans edukacyjnych – to najważniejsze cele realizowane przez FDNT.
W ciągu 15 lat swojego istnienia nasza organizacja objęła opieką
kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem
Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. Bez pomocy
stypendialnej ta zdolna, utalentowana i pochodząca z niewielkich miejscowości młodzież nie byłaby w stanie zdobyć wykształcenia na poziomie odpowiadającym jej nieprzeciętnym
możliwościom.

Upamiętnianie pontyfikatu Papieża Polaka, do którego została
powołana Fundacja, dokonuje się nade wszystko poprzez organizowanie corocznego Dnia Papieskiego. Stanowi on okazję
do ponownego odczytania papieskiego nauczania. Zadanie to
jest niezwykle istotne zwłaszcza po kanonizacji Ojca Świętego.
Obchody Dnia Papieskiego na poziomie lokalnym i centralnym
ukazują ponadto osobę i dzieło Świętego Papieża młodemu pokoleniu, które nie miało już możliwości osobistego spotkania
Jana Pawła II.

Podopieczni Fundacji to w większości osoby zamieszkujące regiony charakteryzujące się wysokim poziomem bezrobocia i brakiem istotnych perspektyw rozwojowych. Ich rodziny, bardzo
często wielodzietne i przeżywające przeróżne trudności ekonomiczne, zwyczajnie nie są w stanie pomóc im w zdobyciu dobrego wykształcenia.

Kolejnym obszarem działalności Fundacji jest przyznawanie nagród TOTUS. Te „Katolickie Noble” są wyróżnieniem dla osób
i środowisk przyczyniających się do promowania człowieka i ukazywania jego ludzkiej godności jako Dziecka Bożego.

Warto zaznaczyć, że opieka, jaką nasza organizacja otacza swoich podopiecznych, obejmuje nie tylko comiesięczne stypendium, lecz także bogaty program formacyjno-integracyjny. Jego
fundamentem są coroczne obozy dla wszystkich stypendystów,
a także regularne spotkania w ramach poszczególnych diecezji
oraz ośrodków akademickich.
Raport 2000-2015 przygotowany został przez stypendystów i absolwentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
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Co roku Fundacja na program stypendialny przeznacza blisko 11
mln zł. Środki te pochodzą głównie ze zbiórek prowadzonych
w ramach Dnia Papieskiego oraz z wpłat indywidualnych Darczyńców.

We wstępie do niniejszego raportu nakreśliłem tylko główne obszary działania Fundacji. Całe spektrum jej aktywności w perspektywie piętnastolecia zostało zaprezentowane w publikacji,
którą oddajemy do Państwa rąk.
Mam nadzieję, że misja Fundacji zyska Państwa uznanie. Zachęcam do wspierania jej działań dla dobra potrzebujących, Kościoła
i Ojczyzny.

Metropolita Warszawski
Przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
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WŁADZE FUNDACJI
RADA FUNDACJI:
ks. kard. Kazimierz Nycz – Przewodniczący
ks. abp Tadeusz Gocłowski – Wiceprzewodniczący

CZŁONKOWIE:

FUNDACJA „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”
Chcąc wyjść naprzeciw społecznemu nauczaniu Jana Pawła II, po pielgrzymce
w 1999 roku Konferencja Episkopatu
Polski zadecydowała o utworzeniu
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Chcieliśmy, by rzeczywiście
powstało coś, co sprawi Papieżowi radość wewnętrzną, kapłańską i prawdziwą.
Myślę, że o to, czy Fundacja osiąga zamierzone cele, należy spytać nie mnie, nie Zarząd, a samych młodych – tych, którzy są
stypendystami, i tych, którzy ukończyli już lata bycia stypendystą.
Ich trzeba zapytać, czy to spełnia cele, bo to było dla nich, by mieli
szansę uczenia się i rozwijania tego, czym ich Bóg obdarzył – wyjątkowych zdolności.
ks. Jan Drob
Przewodniczący Zarządu Fundacji
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F

undacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została
powołana przez Konferencję Episkopatu Polski
w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca
Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę
duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny.
Fundacją kierują Rada i Zarząd Fundacji. Na czele
Rady stoi ks. kard. Kazimierz Nycz, a przewodniczącym Zarządu jest ks. prał. Jan Drob. Siedziba Fundacji
znajduje się w Warszawie, w budynku Sekretariatu
Konferencji Episkopatu Polski.
Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz –
niezależnie od nadzoru państwowego – Konferencja
Episkopatu Polski (jako fundator).

abp Henryk Hoser
ks. bp Marek Mendyk
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
prof. dr hab. Zbigniew Cieślak
Piotr Gaweł
o. Andrzej Majewski SJ
prof. dr hab. Jerzy Olędzki
mec. Michał Rościszewski
Adam Tański
ks. Henryk Zieliński

ZGODNIE ZE STATUTEM FUNDACJA MA
TRZY ZASADNICZE CELE:

ZARZĄD FUNDACJI:
ks. prał. Jan Drob – Przewodniczący
Andrzej Cehak – Wiceprzewodniczący
ks. Dariusz Kowalczyk
Marek Zdrojewski
KONTAKT

fax (22) 530 49 86
dzielo@episkopat.pl

www.dzielo.pl

wspieranie rozwoju kultury i nauki
chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce,

2.

podnoszenie szans edukacyjnych
młodzieży z małych miast i wsi,

3.

upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE M.IN.
PRZEZ:
•

organizowanie Dnia Papieskiego,
przyznawanie Nagród TOTUS,

•

prowadzenie programu stypendialnego
dla uboższej młodzieży szkolnej i studentów z małych miast i wsi jako pomoc
w dostępie do oświaty, nauki i kultury,

•

przeprowadzanie konkursu akademickiego o indeks im. bp. J. Chrapka,

•

współorganizowanie sympozjów naukowych i konkursów propagujących nauczanie Jana Pawła II.

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. (22) 530 48 28

1.
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Polacy gromadzą się wtedy na
liturgiach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych, medytacjach oraz konferencjach
poświęconych nauczaniu Ojca
Świętego. Tydzień wcześniej
we wszystkich parafiach odczytywany jest list pasterski
Konferencji Episkopatu Polski,
przygotowujący do tego wydarzenia. Dzień Papieski w każdym
roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. Hasło to
stanowi osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, liturgicznych i artystycznych. Obchodom
Dnia Papieskiego towarzyszą
konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie,
imprezy sportowe, kulturalne,
artystyczne, między innymi
koncert galowy Dnia Papieskiego w Warszawie transmitowany przez TVP 1 i TVP Polonia.

Przygotowanie uroczystości to duże wyzwanie organizacyjne, w które angażują się
tysiące wolontariuszy, m.in. harcerze, ministranci, aktorzy,
dziennikarze, piosenkarze oraz sami stypendyści. Fundację
wspiera w tym wyjątkowym przedsięwzięciu Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego, w którego skład wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i duszpasterstw
z całego kraju.

Partnerzy

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia swą wiarę
i silne przekonania pokazują światu w różny sposób. Jedną
z inicjatyw przy promocji XIV Dnia Papieskiego, była organizacja happeningu o znaczącej nazwie „Pod Prąd”. Stypendyści
ze wspólnoty studenckiej wraz z mieszkańcami przeszli ulicami
Warszawy, śpiewając i rozważając słowa św. Jana Pawła II.
Happening jako metoda
przekazywania myśli papieskiej jest stosowany
przez stypendystów od
2007 roku.

Główni

DZIEŃ PAPIESKI

Aspekt charytatywny tego dnia to przykościelna i publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz
funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni
Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” Jana Pawła II, a wspieranie ich wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego
Wielkiego Rodaka.

Projekt: Anna i Zbigniew Kowalczyk • Fotografia: Adam Bujak, ©Wydawnictwo Biały Kruk

K

ażdego roku, w niedzielę
poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową, w całej Polsce oraz
środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski,
podczas którego łączymy się
w modlitwie z aktualnym Papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II. Idea
ta narodziła się po pielgrzymce
Papieża do Polski w 1999 r.

Akcja Katolicka

Kluby Inteligencji
Katolickiej

Związek Harcerstwa
Polskiego

Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej

SHK „Zawisza” FSE

Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży

Ruch
„Światło-Życie”

Duszpasterstwa
Akademickie

Jan Paweł II

Orędownik Prawdy
V Dzień Papieski
16 X 2005

Główni partnerzy
Rodzina Szkół
im. Jana Pawła II
Akcja Katolicka

Duszpasterstwa
Akademickie

Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży

Kluby Inteligencji
Katolickiej

Ruch „Światło – Życie”

SHK „Zawisza” FSE

Związek Harcerstwa
Polskiego

Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej
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DZIEŃ PAPIESKI PRZEKRACZA GRANICE

P

ielgrzym z Wadowic w swoich podróżach apostolskich, głosząc
Słowo Boże, zachęcał narody do jedności i pokoju. Podczas
swojego pontyfikatu odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził
ponad 130 krajów, w 46 z nich spotkał się z rodakami mieszkającymi
poza granicami Ojczyzny.
– Nie możemy zapomnieć, że należymy do wielkiej wspólnoty narodów, że korzystamy z ich dorobku i osiągnięć. Inne narody też chcą
ubogacać się, czerpiąc z naszego skarbca. Możemy być dumni z tego,
co mamy. Dlatego bardzo ważne jest, by czuć się Polakiem, mieć
świadomość polskich korzeni – powiedział Papież w Rzymie, w 1990 r.
Słowa Jana Pawła II pozostają nadal żywe. Jak za jego życia duma
z największego z Polaków jednoczyła środowiska polonijne, tak dzisiaj łączy je pamięć o nim podczas Dnia Papieskiego. Jan Paweł II
wciąż gromadzi Polaków na całym świecie. Przy tej okazji rodacy
wspierają Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zarówno w wymiarze duchowym, jak i finansowym.
Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Kanadzie, Argentynie, Australii
czy Francji spotykają się na Eucharystiach i wspólnej modlitwie, organizują konferencje, wystawy i koncerty.
Stypendyści, którzy studiują lub odbywają staże i praktyki za granicą,
zachęcają do uczestniczenia we wspieraniu „żywego pomnika”.
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– Jako stypendystka nie wyobrażam sobie braku zaangażowania w Dzień Papieski. Niezależnie od tego, gdzie
przebywam i co robię, jestem i już zawsze będę częścią
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Czuję wobec niej
oraz jej Darczyńców ogromną wdzięczność i chcę się tym
dzielić. XIV Dzień Papieski spędziłam w stolicy Hiszpanii.
Studiuję na tutejszym Universidad Autónoma de Madrid w ramach programu Erasmus+. Szybko nawiązałam
współpracę z Kapelanią Polską w Madrycie. Dzięki życzliwości o. Mirosława Barana udało się wspólnie zorganizować chociaż namiastkę polskich uroczystości.
Magdalena Kaczor

Londyn, 18 października 2014 r. Koncert „Polska poza Polską w hołdzie św. Janu Pawłowi II”.
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„Osiągnięci
a w dziedzin
iekultury chrz
eścijańskiej”

„Nie wyobrażam sobie bardziej
zaszczytnego wyróżnienia niż
nagrody od mojego Kościoła”

prof. Jerzy N

owosielski,
zespół „Ark
a Noego”,
ks. Jan Twar
dowski, Zygm
unt Kubiak
Bujak, Mar
, Adam
ek Skwarni
cki, Krzyszto
ger, Michał
f KolberLorenz, Barb
ara Wachow
Posmysz-Pi
icz, Zofia
asecka, Stan
isław Niem
czyk.

„Promocja człowieka,
praca charytatywna
i edukacyjno-wychowawcza”
Stowarzyszenie PARAFIADA im.
a Kalasancjusza, redakcja „Mszy
Józef
św.

NAGRODY TOTUS

O

soby i instytucje,
które w szczególny
sposób przyczyniają
się do promocji nauczania
św. Jana Pawła II lub poprzez
swoje działania realizują wezwanie Papieża Polaka do
obrony godności człowieka,
mają szansę zdobyć najważniejszą nagrodę Kościoła
katolickiego w Polsce – Nagrodę TOTUS.
Fundacja „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” przyznaje Nagrody TOTUS od 2000 r. Zdobywcami „Katolickich Nobli”
są ludzie, którzy oddali się
służbie prawdzie i dobru,
wyciągający pomocną dłoń
zmarginalizowanym czy też
dzielący się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub
widzami słowami św. Jana
Pawła II. Inni zaś pielęgnują
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i promują wartości chrześcijańskie, rdzeń naszej kultury
i tożsamości narodowej. Niewiele nagród łączy w sobie
tyle pracy, doświadczeń i wyrzeczeń poniesionych w imię
miłości Boga i bliźniego.
Dlatego też, tworząc statuetkę Nagrody TOTUS, Wincenty Kućma nadał jej postać
anioła.

Zdobywcami
„Katolickich Nobli”
są ludzie, którzy
oddali się służbie
prawdzie i dobru

Jednym z pomysłodawców
Nagrody był biskup radomski
Jan Chrapek. Po jego tragicznej śmierci w październiku
2001 r., podczas trzeciej edycji przyznawania Nagród,
wręczono również „TOTUS-a Medialnego”, którym

honorowane są osiągnięcia
w dziedzinie mediów. Ma on
upamiętniać postać biskupa
Chrapka oraz jego rolę w ukazywaniu osoby i nauczania
Jana Pawła II w mediach. Pozostałe kategorie Nagród TOTUS to: „Promocja człowieka,
praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”, „Osiągnięcia w dziedzinie kultury
chrześcijańskiej” oraz „Propagowanie nauczania Ojca
Świętego Jana Pawła II”.
Laureaci poprzednich edycji
wchodzą w skład Kapituły
Nagrody TOTUS, która dokonuje wyboru spośród zgłoszonych kandydatur. Dzięki
wieloletniemu wsparciu Mecenasów, każdy z laureatów
otrzymuje również nagrodę
pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.

Nagrody wręczane są na
Zamku Królewskim w Warszawie w wieczór poprzedzający
Dzień Papieski. Galę transmitowaną przez Program 2
Telewizji Polskiej uświetniają
występy znanych artystów.
Tego samego wieczoru laureaci Konkursu Akademickiego
im. bp. Jana Chrapka odbierają pamiątkowe dyplomy.

ną
Św. Radiowej”, Instytut Studiów nad Rodzi
Młoum
Centr
wskie
Krako
awie,
Warsz
UKSW w
i nad
dzieży „U Siemachy”, Towarzystwo Opiek
.
Chłap
iew
Zbign
prof.
h,
Laskac
w
i
Ociemniałym

„Propagow
anie nauczan
ia
Ojca Święte
go Jana Paw
ła II”

Fundacja „I

nstytut Tert
io Millennio”
KAI, Fundac
,
ja Świętego
Mikołaja,
George Wei
gel, Rodzin
a Szkół im
.
Jana Pawła
II.

„TOTUS medialny dla upamiętnienia bp.
Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu
osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”
Tygodniki „Gość Niedzielny” i „Niedziela”, Program
„Ziarno” Redakcji Programów Katolickich TVP S.A.,
polskie wydanie „L’Osservatore Romano”, portal internetowy Opoka, Zespół Redakcyjny programu „Familijna Jedynka” Polskiego Radia, Sekcja polska Radia

Grażyna Torbicka,
wieloletnia prowadząca Galę Totus.

Watykańskiego.

Wojciech Kilar, kompozytor,
laureat specjalnej, jubileuszowej
Nagrody TOTUS w 2009 r.

W

2005 r. TOTUS Medialny został przyznany
wszystkim dziennikarzom i redakcjom, które
relacjonowały Polakom ostatnie dni życia i pożegnanie Jana Pawła II. Decyzją Kapituły Nagrody z kwoty
na nią przeznaczonej sfinansowano opracowanie naukowe
opisujące zaangażowanie i rolę polskich mediów w tym
czasie. W dniach 21-23 września 2007 r. odbyła się konferencja naukowa „Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca
w polskich mediach”. Zorganizowały ją Fundacja „Dzieło
Nowego Tysiąclecia” oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski. Owocem tej konferencji była wydana pozycja o tym samym tytule, obszernie dokumentująca zaangażowanie mediów.
W roku 2014 TOTUS Medialny trafił w ręce Zespołu twórców Telewizji Polskiej i Polskiego Radia przygotowującego
i realizującego uroczystości kanonizacyjne Jana XXIII i Jana
Pawła II. Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II została przez
media publiczne zaprezentowana odbiorcom w kraju i zagranicą w bardzo szerokiej formule, obejmującej transmisje
najważniejszych wydarzeń, specjalne audycje, produkcję
filmów dokumentalnych i reportaży. Statuetki odebrali Prezes Zarządu Telewizji Polskiej – Pan Juliusz Braun oraz Pan
Andrzej Siezieniewski - Prezes Zarządu Polskiego Radia. Aktualnie trwają przygotowania do wydania pozycji naukowej
dokumentującej relacje wszystkich polskich mediów z uroczystości kanonizacyjnych.

Srebrne statuetki Nagrody TOTUS zaprojektował Wincenty Kućma.
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M

agda Bigaj jest laureatką drugiej edycji konkursu. Pochodzi
ze Sławkowa, miasteczka w Zagłębiu
Śląsko-Dąbrowskim. Prywatnie jest
mamą Marysi i spodziewa się drugiego dziecka, a zawodowo od 2006
roku jest związana z branżą mediów
internetowych. Obecnie jest szefem
biznesu VOD (video on demand)
w jednej z firm mediowych i zajmuje
się mediami od strony ich tworzenia
i zarządzania.

KONKURS AKADEMICKI O INDEKS I STYPENDIUM IM. BP. CHRAPKA

P

onad stu maturzystów wygrało dotychczas indeks na
studia na jednym z dwóch najlepszych polskich uniwersytetów w konkursie, którego celem jest upamiętnienie
tragicznie zmarłego wykładowcy Wydziału Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Biskup Jan Chrapek (1948-2001) uczył młodych dziennikarzy,
jak łączyć profesjonalny warsztat z zasadami etyki, jak odrzucać kompromisy wobec kłamstwa, obłudy i ludzkiej krzywdy.
Jego wykłady, choć miały charakter fakultatywny, cieszyły
się popularnością wielu słuchaczy z różnych wydziałów. Sam
bp Chrapek zwracał wielokrotnie uwagę na stosunkowo niewielką liczbę studentów pochodzących spoza wielkomiejskich ośrodków. Jak podkreślał, dziennikarze powinni znać
„z bliska” problemy, które opisują. Zdolni studenci z niezamożnych rodzin z małych miejscowości, jako przyszli ludzie
mediów, będą siłą rzeczy lepiej rozumieć specyfikę problemów społecznych.
W rok po tragicznym wypadku samochodowym, w którym
zginał bp Jan Chrapek, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński zawarły porozumienie z Konferencją Episkopatu Polski. Najlepsze polskie uniwersytety przeznaczyły pięć
indeksów na studia dziennikarskie. Z biegiem lat (konkurs
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organizowany jest od 2002 r.) zwiększyła się nie tylko liczba
indeksów do zdobycia, lecz także liczba oferowanych kierunków studiów. Obecnie są to poza dziennikarstwem: politologia, polityka społeczna oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.
Laureatem konkursu może zostać maturzysta z miejscowości
liczącej do 20 tys. mieszkańców, w którego rodzinie dochód
na osobę brutto nie przekracza określonej w regulaminie
kwoty. Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu
dotyczącego konkretnego fragmentu z dorobku bp. Jana
Chrapka. Drugi i jednocześnie finałowy etap to rozmowa
z komisją konkursową złożoną z wykładowców, przedstawicieli Fundacji oraz dziennikarzy. Dla komisji ważne są nie
tylko nadesłane przez maturzystów artykuły, ale też cały
dotychczasowy dorobek dziennikarski oraz zaangażowanie
wolontariackie.
Współorganizatorem konkursu jest Fundacja „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, w której Radzie zasiadał bp Chrapek. Fundacja
odpowiada za wstępny dobór kandydatów oraz włącza laureatów konkursu do programu stypendialnego. Jak podkreślają sami laureaci, zdobyty indeks jest tylko częścią nagrody,
którą jest również możliwość dołączenia do wspólnoty stypendystów nazywanych „żywym pomnikiem Jana Pawła II”.

– Marzyłam o dziennikarstwie, ale
w najśmielszych marzeniach nie na
Uniwersytecie Warszawskim. Warszawa jako zagłębie medialne jest
idealna dla przyszłego dziennikarza,
ale jawiła się
jako odległe,
drogie i niedostępne
miasto. Do
dzisiaj
doskonale pamiętam to
uczucie, gdy
odebrałam
telefon i usłyszałam: ,,Zapraszamy
cię na studia dzienne do Warszawy.”
Z perspektywy dekady nadrzędną
wartość stypendium widzę w wejściu w środowisko Fundacji, które
w pewnym sensie przejęło wówczas
rolę rodziny, mentora i przeprowadziło mnie przez okres dojrzewania
do dorosłego, samodzielnego życia,
szukania swojego powołania, kształtowania charakteru. Stypendium
podarowało mi też cudownych ludzi
i zaowocowało dwiema dojrzałymi
przyjaźniami.

W

latach 2005-2011 Fundacja
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
uczelnie wyższe kształcące
studentów na wydziałach prawa oraz środowisko polskich prawników organizowali
konkurs dla maturzystów, którzy w ostatniej klasie szkoły średniej otrzymywali
indeks na studia prawnicze oraz stypendium Fundacji. Podczas pierwszego etapu
rekrutacji ubiegający się o indeks przesyłali Komisji Konkursowej pracę z zakresu
filozofii i teorii prawa, uwzględniając

N

azywam się Ilona Wieczorek. Pochodzę z Klasztornego, małej wioski
w województwie zachodniopomorskim.
5 lat temu wzięłam udział w Konkursie
„Lex” o indeks na studia prawnicze. Wierzę, że to Opatrzność Boża, a nie przypadek
sprawiły, że wygrałam indeks
właśnie na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Dzięki Fundacji i możliwości studiowania
w stolicy miałam okazję odbyć
praktyki w Kancelarii Prezydenta RP, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich oraz mogłam wyje-

w niej również elementy etyki chrześcijańskiej. Po ostatecznej ocenie prac
Komisja Konkursowa przeprowadzała
w czerwcu każdego roku rozmowy kwalifikacyjne z autorami prac. Laureaci konkursu oprócz indeksu na studia prawnicze
najlepszych uczelni w Polsce otrzymywali
także stypendium ze specjalnego funduszu, który wspierały darowizny korporacji
prawniczych oraz pojedynczych prawników. Indeksy na prawo w Konkursie „Lex”
otrzymało 67 stypendystów Fundacji.
chać na miesięczny staż do Parlamentu
Europejskiego w Brukseli. Studia prawnicze oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk pozwoliły mi rozwijać moje
zainteresowania z zakresu
prawa rodzinnego i prawa
pracy. Obecnie ukończyłam
studia i uzyskałam tytuł magistra prawa. Kolejnym wyzwaniem jest aplikacja radcowska,
a później praca w instytucji,
w której, wykorzystując moją
wiedzę prawniczą, będę mogła pomagać ludziom. Wierzę,
że przy wsparciu Fundacji,
moich przyjaciół stypendystów uda mi
się zrealizować marzenia!
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MIASTA POŁĄCZONE PRZEZ ŚW. JANA PAWŁA II

M

iasta Papieskie to miejscowości, które odwiedził św.
Jan Paweł II podczas pielgrzymek do Polski. Obecnie
56 miejscowości aktywnie włącza się w przygotowania corocznych obchodów Dnia Papieskiego.
Idea stworzenia Miast Papieskich została zapoczątkowana
przez władze miejskie Krakowa, Wadowic, Warszawy, Gdańska, Gdyni i Sopotu. Inicjatywa miała na celu podkreślenie szczególnej więźi tych miast z Janem Pawłem II, a także
być wyrazem wdzięczności za nauczanie i zasługi Papieża
dla Polski i świata. Prezydenci stworzyli „Apel Miast”, który
zachęcał inne miejscowości do włączenia się w papieskie
przedsięwzięcie.
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wyszła z propozycją organizacji spotkania prezydentów i burmistrzów miast, które
gościły Patrona organizacji. Wspólne rozmowy, którym przewodniczył Prymas Polski kard. Józef Glemp, miały miejsce 19
czerwca 2002 r. w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Obrady zakończyły się podpisaniem dokumentu
pt. „Apel Miast”, w którym reprezentanci 43 Miast Papieskich
wyrazili chęć włączenia się w przygotowanie lokalnych obchodów Dni Papieskich oraz wspieranie stypendystów Fundacji
podczas tego wydarzenia. Dokument został przekazany Janowi
Pawłowi II.
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HERBY MIAST PAPIESKICH

Stałą pamiątką tego wydarzenia jest corocznie organizowany
opłatek Miast Papieskich, w którym uczestniczą wszyscy prezydenci, burmistrzowie oraz Prymas Polski i Przewodniczący
Episkopatu. W kolejnych latach spotkania te były okazją do
zainicjowania przywrócenia dnia wolnego od pracy w Uroczystość Trzech Króli oraz promocji Karty Dużej Rodziny i wsparcia polityki prorodzinnej.
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PROGRAM STYPENDIALNY

J

ednym z najważniejszych działań
Fundacji jest prowadzony od samego początku jej istnienia program
stypendialny. Stypendia przyznawane są
zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich w oparciu o zatwierdzony
przez Zarząd „Regulamin przyznawania stypendiów edukacyjnych Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Fundacja rozpoczynała swoją działalność, przyznając stypendia 500 osobom. Dzięki hojności Polaków program
stypendialny rozszerzył się na kolejne
diecezje i dzisiaj obejmuje teren całej
Polski. Liczba przyznanych stypendiów
systematycznie wzrasta. Fundacja postawiła sobie za cel wspieranie młodych
ludzi przez wszystkie etapy ich edukacji:
od gimnazjum po studia wyższe. Dziś, po
piętnastu latach działalności, Fundacja
pod swoimi skrzydłami ma blisko 2500
stypendystów uczących się w gimnazjum, liceum lub podejmujących studia
na uczelniach wyższych w całym kraju.
Pieniądze na stypendia pochodzą
w głównej mierze z ogólnopolskiej
zbiórki przeprowadzanej podczas Dni
Papieskich, wpłat z tytułu 1% podatku
dochodowego oraz prywatnych i instytucjonalnych Darczyńców.
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KRYTERIUM PRZYZNAWANIA
STYPENDIÓW EDUKACYJNYCH

Ponowne przyznanie stypendium osobie, objętej już pomocą
stypendialną Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w okresach poprzednich, wymaga potwierdzenia przez koordynatora
diecezjalnego lub osobę przez niego wskazaną uczestniczenia w całości programu stypendialnego, obejmującego coroczny obóz wakacyjno-integracyjny, spotkania diecezjalne
oraz pracę wolontariacką na rzecz lokalnego środowiska
stypendysty.

1.

Miejsce zamieszkania na wsi
lub w miastach do 20 tys.
mieszkańców.

Rekrutacja nowych stypendystów trwa cały rok w zależności od liczby wolnych miejsc w diecezjach. Zgłoszenia przyjmują koordynatorzy diecezjalni.

2.

Sytuacja materialna i społeczna
stypendysty i jego rodziny:

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej
www.dzielo.pl w zakładce STYPENDIA.

• potwierdzony dochód na
osobę w rodzinie niższy od 0.7
najniższego wynagrodzenia
brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
według stanu na dzień składania wniosku o stypendium;
• średnia ocen nie niższa niż 4,8
w gimnazjum i 4,5 w szkole
średniej bądź udokumentowane inne zdolności ucznia
(np. udział w olimpiadach,
konkursach lub wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie).
W wyjątkowych przypadkach
średnia ocen może być niższa;
• uzyskanie pozytywnej opinii:
rekomendującego katechety,
nauczyciela wychowawcy lub
dyrektora szkoły, proboszcza,
koordynatora diecezjalnego,
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej lub innych instytuji
charytatywnych np. „Caritas”.

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY
1. Stypendysta odpowiada za swój rozwój intelektualny
i duchowy.
2. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Fundację
w swoim środowisku lokalnym poprzez odpowiednią postawę moralną i konkretne zaangażowanie społeczne.
3. Stypendysta podejmuje pracę wolontariacką na rzecz
środowiska swojej szkoły, parafii lub miejscowości. Zakres
tych działań określa deklaracja, którą stypendysta dołącza
do wniosku o przyznanie bądź odnowienie stypendium.
4. Stypendysta wydatkuje środki finansowe stypendium
w sposób określony regulaminem, tak, aby sprzyjało to zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy, a także nabywaniu nowych
umiejętności.
5. Stypendysta uczestniczy w całości programu stypendialnego przygotowanego przez Fundację, a w szczególności
w obozie wakacyjno-integracyjnym, spotkaniach diecezjalnych oraz innych formach zaangażowania.
6. Stypendysta ma obowiązek informowania Biura Fundacji o wszelkich dodatkowych stypendiach, przyznanych mu
z innych źródeł.
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PROGRAM FORMACYJNY DIECEZJI
BIELSKO - ŻYWIECKIEJ

PROGRAM STYPENDIALNY W DIECEZJACH

S

typendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
można znaleźć we wszystkich diecezjach w Polsce.
W niemal każdej z nich za realizację programu stypendialnego odpowiada powołany w tym celu przez biskupa
ksiądz koordynator.
Koordynatorzy diecezjalni, znający lokalne potrzeby podopiecznych, razem z lokalnymi Komisjami Stypendialnymi
poszukują i typują kandydatów do stypendium. Na tej podstawie Biuro Fundacji przyznaje stypendia. Księża koordynatorzy przygotowują i prowadzą także program formacyjny dla
stypendystów ze swojej diecezji. Obejmuje on przede wszystkim gimnazjalistów i uczniów szkół średnich (studenci większą
część roku spędzają w ośrodkach akademickich i uczestniczą
w formacji w ramach tworzonych przez siebie fundacyjnych
wspólnot).

Natalia pochodzi ze wsi Szczuczyn w diecezji Łomżyńskiej. Uczęszcza do Liceum
Lotnictwa w Dęblinie, do klasy o profilu
matematyczno-fizycznym.
Uczy się tego, co jest jej głęboką pasją
i marzeniem. Aktorstwo poszerza wachlarz jej hobby, którego rzadko spodziewalibyśmy się po osobie uzdolnionej
w przedmiotach ścisłych. Natalia jest laureatką wielu przedmiotowych konkursów
z fizyki. Także w dziedzinie jazdy konnej
ma na swoim koncie duże osiągnięcia. Jej drużyna zdobyła II
miejsce w ogólnopolskim przeglądzie musztry paradnej. Obóz
w Szczecinie był jej pierwszym obozem Fundacji, ale wspólna
modlitwa, śpiew i zabawa bardzo jej się podobały. W byciu
stypendystką ceni sobie pomoc duchową poprzez spotkania
we wspólnocie. Zaskakującą ciekawostką jest to, że Natalia nie
boi się żadnych wyzwań. Mimo młodego wieku, ma za sobą już
pięć samodzielnych skoków spadochronowych.
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- dni skupienia – odbywają się trzy razy w roku, w weekendy, w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Serafitek w Bielsku-Białej Hałcnowie. Każdy z nich ma swoją tematykę, m.in.
Dnia Papieskiego. W czasie spotkania odprawiana jest
Eucharystia, przeżywana adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje, modlitwa brewiarzowa, możliwość
spowiedzi św., pogodny wieczór;

„Dzięki spotkaniom w diecezji, stypendyści bardzo dobrze się
znają, owocuje to tym, że potem z własnej inicjatywy spotykają się w miastach, w których chodzą do szkoły, odwiedzają
się w domach, są w stałym kontakcie ze sobą. Buduje się
w ten sposób wspólnota – rodzina fundacyjna.”
ks. Stanisław Lubaszka
koordynator diecezji bielsko-żywieckiej

D

zięki aktywności koordynatorów i osób bezpośrednio im
pomagających, stypendyści jeżdżą na rekolekcje, dni skupienia, spotkania opłatkowe z biskupami i wyjazdy integracyjno-wypoczynkowe. Praca ta już na poziomie diecezji tworzy
silne poczucie więzi między młodymi ludźmi i pozwala utrzymywać kontakt z Fundacją przez cały rok.

- wycieczki w góry (Beskidy, Gorce, Pieniny, Tatry Polskie
i Słowackie);
- spotkania „nieformalne” – wyjścia do kina, spotkania
w pizzerii, najczęściej w kilku rejonach diecezji;
- spotkanie wigilijne – odbywa się ono co roku po Świętach Bożego Narodzenia, a przed Nowym Rokiem. Zapraszani są wszyscy obecni stypendyści z diecezji (także
studenci) i byli stypendyści (wraz ze swoimi współmałżonkami ). W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele biura Fundacji. Stypendyści przygotowują przedstawienie jasełkowe
i wieczór kolędowy;
- coroczne dni skupienia dla rodziców;
- konkurs o świętych.
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WYMAGANIA FORMALNE STYPENDIUM
Program stypendialny dla studentów obejmuje osoby,
które w klasie maturalnej należały do grona stypendystów Fundacji i dostały się na studia dzienne na
państwowej uczelni. Po pierwszym roku studiów do
wymogów formalnych (minimalna średnia ocen: 4,0;
dochód na osobę w rodzinie: 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez ministra pracy i polityki społecznej; udział w obozach wakacyjnych) dołącza
dodatkowe kryterium: poziom zaangażowania w życie
wspólnoty akademickiej i wolontariat poza uczelnią.
W roku akademickim 2013/2014 stypendyści Fundacji
studiowali ok. 150 różnych kierunków na ponad stu krajowych i zagranicznych uczelniach. Najwięcej było studentów finansów i rachunkowości (54 osoby), prawa (54
osoby), budownictwa (44 osoby) oraz studiów lekarskich
(43 osoby). Do najbardziej oryginalnych kierunków wybieranych przez stypendystów należą: biotechnologia
molekularna, lotnictwo i kosmonautyka, skandynawistyka, misjologia, analityka medyczna, kognitywistka,
oceanotechnika, nanotechnologie i nanomateriały, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, śpiew operowy.

INTEGRACJA WSPÓLNOT

STUDENCKI PROGRAM STYPENDIALNY

C

hęć podtrzymywania przyjaźni i znajomości nawiązanych
w czasie wakacyjnych spotkań i tęsknota za atmosferą
obozów doprowadziła w 2007 roku do utworzenia wspólnot w dwudziestu największych miastach akademickich. W każdej z nich jest lider, tzw. szef miasta, który przewodniczy grupie
w trakcie roku akademickiego. Z kolei tzw. starosta opiekuje się studentami, którzy rozpoczęli naukę w danym mieście. Wyboru kierownictwa dokonują członkowie wspólnoty.
Istnienie wspólnot zakłada pogłębioną integrację połączoną z formacją duchową: Msze Święte, rekolekcje, nabożeństwa, dni skupienia, a także wieczory filmowe, poetyckie, ogniska i wspólne
zabawy. O sile wspólnot świadczy rosnąca liczba inicjatyw podejmowanych przez zrzeszonych w nich stypendystów.
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Większość stypendystów spytana o to, co najcenniejszego dała im Fundacja, odpowiada: przyjaciół. Bez wątpienia integracja pomiędzy stypendystami jest ogromną
wartością programu stypendialnego. Stypendyści w gronie swoich rówieśników znajdują osoby kierujące się
tymi samymi wartościami, o podobnym
sposobie patrzenia
na życie, mające
zbliżone potrzeby
i upodobania. Młodzi, pełni energii
ludzie chętnie wyjeżdżają na wspólne
wyjazdy, w góry, or-

ganizują w swoim gronie spotkania oraz wyjścia integracyjne.
W swoich miastach akademickich przygotowują gry miejskie
oraz wyjazdy do miejsc ważnych kulturowo i historycznie, np.
do Auschwitz-Birkenau. Dużym zainteresowaniem cieszą się
przygotowane przez nich wieczory artystyczne. Kilkuletnią
tradycją jest organizacja balu karnawałowego dla studentów
i absolwentów Fundacji. Przez ostatnie trzy lata, dzięki uprzejmości dyrekcji Pałacu w Wilanowie, bal stypendystów odbywał
się w Oranżerii Pałacu Wilanowskiego. Od wielu lat stypendyści z różnych wspólnot odwiedzają się w swoich miastach akademickich, aby razem świętować np. andrzejki, urodziny czy
zakończenie studiów. Stypendyści bardzo cenią sobie te relacje. Czasem więzi przyjaźni, które w ten sposób się zawiązały,
przekształcają się w miłość: wśród byłych i obecnych stypendystów jest już kilka małżeństw i par narzeczeńskich.

„PRZED SKLEPEM JUBILERA”
Karol Wojtyła spędził dużą część swojego życia w Krakowie.
Tam studiował i pełnił posługę kapłańską. W tak ważnym dla
niego mieście stypendyści ze wspólnoty warszawskiej i krakowskiej chcąc wspólnie uczcić rocznicę urodzin swojego
Patrona, przygotowali jego sztukę „Przed sklepem Jubilera”.
Spektakl miał premierę 18 maja 2013 r. w krakowskim Centrum Myśli Jana Pawła II, dwa miesiące później został powtórzony na wadowickim rynku podczas dziękczynnej pielgrzymki
stypendystów.

FORMACJA WEDŁUG WSPÓLNOTY KRAKOWSKIEJ
Fundacja zapewnia stypendystom wszechstronny rozwój: indywidualny poprzez finansowe wsparcie ich edukacji, jak również wspólnotowy. Więzi buduje się na każdym kroku, poprzez
różne działania grupy. Okazji do tego nie brakuje: organizacja
Dnia Papieskiego, wspólne wyjścia do kina czy regularne spotkania ogólne. Intensywne przygotowania pozwalają wspólnie
cieszyć się owocami naszej pracy.
Okazją do zatrzymania się i podjęcia refleksji, jak również
zintegrowania się z grupą są coroczne obozy wakacyjne i zimowe rekolekcje adwentowe, wydarzenie charakterystyczne
dla wspólnoty krakowskiej. Organizujemy je w malowniczo
położonych Zembrzcach, zwanych potocznie Narnią, ponieważ
pozwalają na odcięcie się od codziennego zabiegania. Rekolekcje najczęściej zbiegają się z początkiem adwentu, więc jest
to dobry moment do wprowadzenia się w klimat radosnego
oczekiwania na narodziny Chrystusa. Ważnymi punktami są
Eucharystie, konferencje czy kręgi biblijne.
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LETNIE OBOZY FORMACYJNO-INTEGRACYJNE FUNDACJI
GIMNAZJALIŚCI I LICEALIŚCI
Pomysł wakacyjnego spotkania wszystkich stypendystów
FDNT zrodził się w 2001 roku. Wówczas stypendium
otrzymywało 500 gimnazjalistów z 5 diecezji: drohiczyńskiej,
ełckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, przemyskiej i radomskiej.
Najbardziej praktycznym sposobem zorganizowania takiego
obozu była „wymiana stypendystów” pomiędzy poszczególnymi
diecezjami.

wydarzeniem była wielogodzinna modlitwa pod Pomnikiem
Poległych Stoczniowców w Gdańsku zakończona złożeniem
kwiatów. W Poznaniu obóz odbył się w 50. rocznicę tzw.
Powstania Poznańskiego z 1956 roku. Stypendyści uczestniczyli w modlitwach za poległych i uroczystościach upamiętniających tamte wydarzenia. Odwiedzili także Gniezno oraz
pielgrzymowali na Lednicę.

Organizacja obozów na łonie przyrody pokazała, że młodzież
pochodząca z terenów wiejskich, potrzebuje raczej zapoznania się z życiem w wielkich miastach, w których w przyszłości
przyjdzie im studiować. Był to moment przełomowy. W 2002
r. obóz zorganizowano w Krakowie w 25. rocznicę pontyfikatu
Papieża Jana Pawła II. Dzięki niemu podopieczni Fundacji mogli się zapoznać z miejscami, w których żył i tworzył ich Patron,
odwiedzili również Wadowice, rodzinne miasto Papieża. Od
wtedy stypendystów można rozpoznać dzięki żółtym i niebieskim koszulkom z logotypem Fundacji.

We Wrocławiu w 2007 roku, w 10. rocznicę Kongresu Eucharystycznego z udziałem Jana Pawła II oraz tragicznej
w skutkach powodzi, stypendyści uczyli się bronienia miasta przed „wielką wodą”. W 2008 roku w Aglomeracji Górnośląskiej i Zagłębiu stypendyści zwiedzili m.in. kopalnie
zabytkowe i aktualnie eksploatowane oraz pielgrzymowali
do Matki Bożej Piekarskiej. Natomiast w 2009 roku w Łodzi wzięli udział w nabożeństwie międzyreligijnym organizowanym przez Fundację z przedstawicielami Gminy
Żydowskiej oraz Kościołów: katolickiego, luterańskiego
i prawosławnego.

Gimnazjaliści i licealiści mogli w następnych latach odwiedzać
miasta najważniejsze dla historii i kultury polskiej. W 2004
roku przyjechali do Warszawy w 60. rocznicę Powstania Warszawskiego. Odwiedzili najważniejsze miejsca związane z powstańczymi walkami, spotkali się z uczestnikami Powstania
i uczestniczyli w modlitwach za bohaterów stolicy.
Po Warszawie stypendyści spędzili dwa tygodnie w Trójmieście, w 25. rocznicę powstania Solidarności. Niezapomnianym
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W 10. rocznicę istnienia Fundacji, w 2010 roku, odbyła się
czterodniowa pielgrzymka wszystkich stypendystów do Matki
Bożej Częstochowskiej, gdzie u szczytu Jasnej Góry stypendyści dokonali aktu zawierzenia Fundacji Jej opiece. Podczas
innych obozów, np. w Olsztynie, odbyła się pielgrzymka do
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, a w Lublinie stypendyści przygotowali na Majdanku nabożeństwo międzyreligijne transmitowane przez TVP Info oraz TVP Polonia.

Każdemu obozowi towarzyszy hasło wkomponowane w integrację i formację stypendystów, a także przygotowana
przez stypendystów książka obozowa, tzw. Niecodziennik.
Jego treść w pierwszej części zawiera najważniejsze informacje o danym mieście, zabytkach, uczelniach, wypowiedzi włodarzy. Druga część zawiera modlitwy, psalmy oraz
fragmenty przemówień Jana Pawła II. Obozy najczęściej
zaczynają się i kończą Eucharystią w katedrze pod przewodnictwem miejscowego księdza biskupa. Stałym ich
elementem są zajęcia na uczelniach, dzięki czemu stypendyści mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną odwiedzonych miast.
Organizacja obozów jest możliwa dzięki pomocy wielkiego
grona wolontariuszy. Początkowo byli to harcerze oraz
członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Z czasem dołączyli do nich nauczyciele, siostry zakonne, księża
oraz inne osoby, które stały się przyjaciółmi Fundacji. Aktualnie wychowawcami oraz opiekunami medycznymi są
studenci i absolwenci Fundacji.
W 2014 roku, podczas obozu gimnazjalistów i licealistów,
na szczecińskich Jasnych Błoniach odbył się flash mob: ponad tysiąc stypendystów zatańczyło taniec belgijski. Wersja instrumentalna i wokalna utworu „Belgijka” została
uprzednio nagrana przez Grupę Muzyczną Fundacji w studiu Radia Szczecin. Polska wersja tekstu nawiązywała do
idei i historii Fundacji.
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ÓW
HA S Ł A O BOZ

OBOZY STUDENCKIE

D LA G IM N AZ JA

Rozwój programu stypendialnego i upływający czas sprawiły, że formuła jednego, dużego obozu letniego była już
niemożliwa, gdyż trudno przygotować program dla gimnazjalistów i studentów jednocześnie. Dlatego w roku 2007 po
raz pierwszy został zorganizowany osobny obóz dla stypendystów-studentów. Pierwszy taki obóz odbył się w Węgierskiej Górce. Dla studentów wybrano miejsca turystycznie
atrakcyjne, aby na łonie przyrody mogli pogłębiać swoją duchowość, integrować się między sobą, poznawać papieskie
nauczanie i równocześnie odpocząć.

D LA ST U D EN TÓ

OBOZY DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

Z wypowiedzi stypendystów na wszystkich wymienionych
poziomach edukacji jasno wynika, że czas obozów jest dla
nich niezwykle ważny. Pozwala im bowiem poprzez wspólną
modlitwę, integrację i zawarte przyjaźnie tworzyć ogólnopolską wspólnotę – wielką fundacyjną rodzinę.
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Tygodniowe obozy dla studentów odbyły się: w Karkonoszach w miejscowości Borowice, w Murzasichlu przy
Tatrzańskim Parku Narodowym, w Funce w Borach Tucholskich oraz Kampinoskim Parku Narodowym na Wojskowej
Akademii Technicznej. W 2013 roku studenci byli gośćmi
Wadowic, w 35. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową. Po kilkudniowym pobycie w mieście narodzenia
Papieża Polaka stypendyści odwiedzili również Kalwarię Zebrzydowską i Kraków. Obóz zakończył się Mszą Świętą dziękczynną za pontyfikat Jana Pawła II w katedrze Wawelskiej.

W 2008 roku zrodził się pomysł, aby tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego zorganizować specjalny obóz dla
absolwentów szkół średnich. Na tygodniowym wyjeździe
nowi studenci, podzieleni na grupy według wspólnot akademickich, do których od października będą należeć, mają
szansę poznać informacje na temat swojej uczelni czy samego miasta, a także poprzez wspólną modlitwę, pogłębianie nauczania Papieża i wypoczynek zintegrować się
z innymi członkami przyszłej wspólnoty. Dotychczas odbyło
się siedem takich obozów: w Borowicach, Lidzbarku Welskim, Murzasichlu, trzy w Funce i jeden w Olsztynie.

LI STÓ W I LI CE AL

Od obozu 2009 r. Fundacja regularnie
zaprasza do udziału w wakacyjnych zjazdach młodych Polaków ze Wschodu (Białoruś, Kazachstan, Litwa-Wileńszczyzna,
Ukraina), a także z grona Polonii. Do tej
pory byli to uczestnicy z Brazylii. Aktualnie trwają rozmowy z Polonią w USA,
Kanadzie, Argentynie i Wielkiej Brytanii.
Inicjatywę tę realizujemy przy wsparciu
Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Polskiej i Duszpasterstw Polonijnych.
Ks. Dariusz Kowalczyk
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OBÓZ „PAKERÓW”
Od 2007 roku Fundacja organizuje „tzw. Obóz „Pakerów”,
podczas którego stypendyści przygotowują do wysyłki pakiety z materiałami koniecznymi do przeprowadzenia zbiórki
przykościelnej i publicznej na rzecz funduszu stypendialnego.
Przez pierwsze 5 lat do udziału w obozie zapraszano gimnazjalistów i licealistów – stypendystów z dwóch wybranych
diecezji. W 2012 roku zmieniono formułę obozu i zaproszono
do współpracy fundacyjnych studentów. Zainteresowanie stypendystów tą formą wolontariatu na rzecz Fundacji z roku na
rok wzrasta.

MODLITWA MIĘDZYRELIGIJNA
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MODLITWA MIĘDZYRELIGIJNA W ŁODZI

MODLITWA MIĘDZYRELIGIJNA NA MAJDANKU

Obozy stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
poza formacją uczestników programu stypendialnego stanowią ważne wydarzenie w życiu Kościoła. Podczas obozu
w Łodzi miała miejsce pierwsza zorganizowana przez stypendystów modlitwa międzyreligijna z udziałem przedstawicieli kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego,
ewangelicko-augsburskiego oraz gminy żydowskiej w Łodzi. Abp Władysław Ziółek, abp Szymon Romaniuk, bp
Mieczysław Cieślar oraz rabin Symcha Keller wspólnie
z mieszkańcami miasta zgromadzonymi na rynku Starego
Miasta modlili się o pokój na świecie oraz jedność w społeczeństwie. W mieście, które stanowiło polskie centrum
różnorodności etnicznej oraz religijnej, po raz kolejny rozbrzmiały psalmy wyśpiewane w językach jego przedwojennych mieszkańców. Na zakończenie uroczystej modlitwy
wszyscy zebrani przekazali sobie znak pokoju.

8 lipca 2012 roku na obozie gimnazjalistów i licealistów w Lublinie stypendyści przygotowali na Majdanku nabożeństwo
międzyreligijna, w którym wspólnie modlili się: abp Metropolita Lubelski Kościoła Rzymsko-Katolickiego Stanisław Budzik, bp Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jerzy Samiec,
Przewodniczący Gminy Żydowskiej w Łodzi Symcha Keller, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, bp Kościoła Greko-Katolickiego Włodzimierz Juszczuk oraz ks. Jan Grajko z Kościoła
Prawosławnego. Nabożeństwo transmitowała na żywo TVP.
Było to ważne wydarzenie w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym. Wszystkie słowa wskazywały na wartość, jaką
stanowi braterska miłość, niezależnie od wyznawanej wiary
czy przynależności religijnej. Punktem wyjścia stały się przytoczone słowa Jana Pawła II, iż każdy dla drugiego musi pozostać bratem, a nie katem. Punktem wieńczącym uroczystości
na Majdanku był znak pokoju.

OBOZY JĘZYKOWE

Przygotowane przez wolontariuszy przesyłki trafiają do diecezji i sztabów koordynujących kwesty publiczne w kraju i za
granicą. Każda puszka, każda chusta, każdy identyfikator,
każda smycz, każdy plik obrazków i naklejek, których używają
kwestujący podczas zbiórki publicznej lub przykościelnej,
przechodzi przez ręce wolontariuszy zebranych na tym obozie. „Pakerzy” mają kilkanaście dni na przeniesienie, posortowanie, spakowanie i rozesłanie blisko 25 ton papieru. Jednak
celem tego obozu jest nie tylko przygotowanie materiałów na
Dzień Papieski, lecz także świetna zabawa, dlatego dni wolontariuszy, oprócz pracy w wesołej atmosferze, wypełniają
wspólna zabawa, rekreacja, obcowanie z kulturą oraz zwiedzanie Warszawy.

W latach 2005-2010 Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
podjęła współpracę z Fundacją Renovabis, Goethe-Institut
oraz Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Dzieł Wychowania,
co umożliwiło organizację jedenastu obozów języka niemieckiego w Warszawie i Krakowie oraz dwóch obozów języka angielskiego w Cieniawie i Krakowie. Zajęcia prowadzone były
przez niemieckich i amerykańskich lektorów. Odbywały się one
w małych grupach zróżnicowanych ze względu na poziom znajomości języka. W ciągu dnia stypendyści mieli wiele możliwości posługiwania się językami obcymi zarówno na zajęciach,
jak i w czasie codziennych modlitw. Organizacja obozów w Krakowie czy Warszawie pozwalała również na rozwój kulturalny
stypendystów poprzez zwiedzanie muzeów czy udział w spektaklach teatralnych. W ciągu pięciu lat w obozach językowych
wzięło udział łącznie ponad 1000 stypendystów.
27

STYPENDYŚCI POMAGAJĄ

cję kultury). MISH trafnie oddaje moją wszędobylską naturę.
Gdziekolwiek jestem – robię spore zamieszanie. Staram się, by
z mojego szaleństwa wynikało czasem coś dobrego.

C

o wiecie o onkologii dziecięcej? Zapewne niewiele. Ja,
dopóki sama tam nie trafiłam, wiedziałam tylko, że
tam się umiera.
Zazwyczaj, gdy ktoś zachoruje i trafia do szpitala na leczenie, dostaje lekarstwa po to, aby poczuć się lepiej. Na
onkologii jest odwrotnie: jeśli chcesz wyzdrowieć, musisz
przyjąć truciznę. Musisz pozwolić na to, aby wyniszczyła
twój organizm, a razem z nim nieproszonego gościa.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz
przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez
to, czym dzieli się z innymi

P

św. Jan Paweł II, Manila, 18 lutego 1981 r.

odopieczni Fundacji to osoby otwarte, chętnie niosące
pomoc innym, wyróżniające się w lokalnej społeczności zaangażowaniem i poświęceniem w pracy dla
dobra wspólnego. Pomagają w hospicjach, szpitalach, świetlicach środowiskowych, domach dziecka, odwiedzają osoby
starsze i chore. Udzielają korepetycji, oddają honorowo
krew i szpik, sprzątają zaniedbane groby i pomniki, dają
ludziom niepełnosprawnym szansę czynnego uczestniczenia w tworzeniu kultury i sztuki, np. poprzez organizowanie
wieczorów poetyckich i koncertów. Stypendyści angażują się
nie tylko w akcje zapoczątkowane przez samych siebie lub
zainicjowane przez Fundację, lecz także włączają się w wydarzenia koordynowane przez inne instytucje: CARITAS,
Szlachetną Paczkę, Orszak Trzech Króli, Centrum Opatrzności Bożej oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Śmiało
można powiedzieć, że tyle różnych form wolontariatu, ilu
stypendystów chcących dać coś z siebie innym.
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W klinice onkologii dziecięcej, w nierzadko przekolorowanych salach, na jakiś czas zamieszkały dzieci. Zamieszkały,
bo gdy są chore, to szpital jest ich domem, gdzie spędzają całe tygodnie, miesiące, a nawet lata. Potraktowane
z buciora, z „łysą głową”, czekają na kogoś, kto sprawi,
że na chwilę oderwą się od szpitalnej codzienności. Od
tego są m. in. wolontariusze. Organizowanie na oddziale
kina czy pizzerii z prawdziwego zdarzenia to tylko niektóre
z aktywności wolontariuszy. Wolontariat to nie tylko zabawa. To rozmowa, przebywanie z drugą osobą, wspólne
spędzanie czasu, co w tym miejscu nie jest łatwe. Często
tym spotkaniom towarzyszy cisza lub trudne pytania. Wybrałam wolontariat na oddziale onkologii dziecięcej, bo
sama byłam kiedyś pacjentką tego oddziału. Mówi się, że
wolontariat to bezinteresowna pomoc innym. Ja często
czuję, że dostaję więcej, niż daję sama.

M

am na imię Magda, ale w Fundacji wszyscy znają mnie
pod niezbyt zaskakującym pseudonimiem „Kaczka”. Choć
serce mam miękkie, jestem twardą dziewczyną ze Wschodu.
Pochodzę z Czemiernik, małej miejscowości na Lubelszczyźnie. Wiele wyniosłam z domu rodzinnego, a mama to dla mnie
największy autorytet. Pracowała w banku, orała pole, czytała
Biblię, piekła torty, doiła krowy i samotnie wychowała czworo
dzieci.
Studiuję na Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim
(etnologię, profilaktykę społeczną i resocjalizację oraz anima-

Najwięcej radości sprawia mi służba bliźnim, począwszy od
prozaicznych czynności, na pracy umysłu kończąc. Dlatego też
po studiach wyjeżdżam na roczny wolontariat misyjny. Boję
się tylko tęsknoty za bliskimi. Za Przyjaciółmi z Fundacji, dzięki
którym jestem właśnie taką Kaczką. Działalność misyjna – zarówno w Polsce, jak i za granicą – daje mi mnóstwo satysfakcji, bo taki sposób przeżywania wiary jest mi najbliższy. Marzę
o tym, by obcujący ze mną ludzie czuli, że Pan Bóg ich kocha.

N

azywam się Anna Kuśmierczyk. Pochodzę z Jaźwin, małej miejscowości położonej nieopodal Białej Podlaskiej,
gdzie wychowywałam się wraz z pięciorgiem rodzeństwa.
Stypendystką Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zostałam w gimnazjum i byłam aż do ukończenia studiów na
Uniwersytecie Warszawskim. Fakt, że ktoś bezinteresownie
wspiera moją edukację i rozwój, zrodził we mnie wdzięczność i chęć odwzajemnienia się. To chyba dlatego zdecydowałam się na wyjazd na misje.
Dzięki Fidesco (katolickiej organizacji, która szkoli i wysyła
wolontariuszy do ubogich krajów), trafiłam do Togo, gdzie
zajmowałam się zarządzaniem apteką w dwóch Centrach
Zdrowia Sióstr Miłosierdzia w Lome i Kpalime.

Elżbieta Bronakowska

W przyszłej pracy chcę realizować duszę społecznika i zamiłowania artystyczne. Bliska jest mi praca w kulturze, pomoc
socjalna i arteterapia. Interesuję się też antropologią, dramą
stosowaną i psychologią. Świetnie czuję się na scenie, uwielbiam gromadzić ludzi wokół wspólnej idei, podróżować, tańczyć, pomagać i padać potem ze zmęczenia. Ponadto lubię:
gotować i karmić, ćwiczyć i nauczać, pytać i dzielić się wiedzą,
słuchać i opowiadać, cieszyć się i zabawiać innych, prosić i oddawać w dwójnasób.

Ważnym aspektem mojej misji było wyjaśnianie pacjentom,
jak i kiedy należy leki przyjmować, bo przecież nie wszyscy
potrafią czytać. Momenty, kiedy widziałam szeroko otwarte
oczy rodzica, który skupiony słucha, kiedy podać dziecku

syrop, były najradośniejsze. A chwile, kiedy ciężko chore
czy niedożywione dzieci wracały do zdrowia, najbardziej
motywowały do działania. Oczywiście roczny wolontariat
nie rozwiąże problemu ubóstwa w Togo. Jednak myślę, ze
dla tamtejszej ludności bardzo ważne było to, że żyliśmy
z nimi, dzieliłyśmy ich problemy i radości.
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PROJEKT MUZYCZNY FUNDACJI

W

2013 roku pojawił się pomysł utworzenia ewangelizacyjnych zespołów muzycznych spośród uzdolnionych
muzycznie stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Aktualnie kwartet smyczkowy i chór przygotowują się
do pełniejszego i profesjonalnego koncertowania pod opieką
kompozytora muzyki chrześcijańskiej Huberta Kowalskiego.

INICJATYWY STYPENDYSTÓW
KATOWICKIE MEGAWIDOWISKA

WARSZAWSKI FLASH MOB

W

K

2013 roku w katowickim Spodku wraz z miastem zrealizowane zostało megawidowisko „Franciszek – wezwanie z Asyżu”. Jego premierę obejrzało ponad siedem
tysięcy osób. Spektakl przyjęty został owacją na stojąco oraz
odbił się szerokim echem w mediach, zajmując jedno z czołowych miejsc wśród najciekawszych wydarzeń artystycznych, zrealizowanych w ramach obchodów Dnia Papieskiego
w 2013 roku w Polsce. Premiera tego spektaklu odbyła się
w 35. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Sam papież Franciszek podczas audiencji generalnej na Placu
Świętego Piotra w Watykanie wspomniał o tym wydarzeniu,
określając je jako „ważne wydarzenie kulturalno-religijne”.
Sukces „Franciszka” zachęcił twórców do kontynuowania
idei przygotowywania megawidowisk podejmujących tematykę religijną. W kolejnym roku motywem przewodnim były
treści ukazane w biblijnej Księdze Wyjścia oraz postać przywódcy narodu wybranego – Mojżesza. „Exodus” to spektakl
osadzony we współczesnych realiach, łączący różnorodne
formy ekspresji: grę sceniczną, taniec, śpiew, muzykę wykonywaną na żywo, film i projekcje multimedialne. W spektaklu brało udział około 130 aktorów i statystów, ponad 60
tancerzy, balet, grupa kulturystów. Stypendyści Fundacji odpowiadali za stronę organizacyjną i informacyjną tego wielkiego przedsięwzięcia, część z nich wystąpiła wraz z innymi
artystami na scenie.
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onduktorka śpiewa, sprzątający na dworcu tańczy, ochroniarze klaszczą, kilkadziesiąt przechodniów formuje chór
– w niedzielne popołudnie 18 grudnia 2011 roku w hali głównej Dworca Centralnego odbył się bożonarodzeniowy flashmob Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Godzina 15.00. Z głośników rozległ się komunikat: „Uwaga pasażerowie, pociąg Boże Narodzenie z Betlejem do Warszawy
podjedzie na tor 7 przy peronie 5, proszę zachować ostrożność i odsunąć się od torów”. Po chwili mężczyzna w stroju
sprzątacza zaczął śpiewać do kija od szczotki pierwsze wersy
pastorałki „Mój Pan przybył z nieba”.
Całą akcję stypendyści Fundacji przygotowali z pomocą programu Weare.pl oraz dzięki uprzejmości spółki Dworzec Polski.
Flash mob był zakończeniem weekendowych warsztatów muzycznych dla młodzieży z całej Polski. Nagranie można obejrzeć
na kanale www.youtube.com/dzielotv lub wpisując w wyszukiwarce „świąteczny flash mob na dworcu centralnym”.

Dotychczas stypendyści występowali już m.in. na gali
nagród TOTUS na Zamku Królewskim, na Apelu Miasta Warszawy, w Amfiteatrze Szczecińskim z zespołem Deus Meus, w Przemyślu i w Wadowicach. W 2014
roku zakontraktowane zostały występy na następny rok
z Polską Orkiestrą Lekarzy w Krakowie i Katowicach, w Londynie, podczas Święta Rodziny, w czasie wakacyjnych obozów
w Rzeszowie i Ełku, jak również na święcie patriotycznym we
Lwowie.

INNE INICJATYWY

B

iegowa pasja grupy stypendystów przyjęła bardziej zorganizowaną formę w 2010 r. Ubranych w żółte koszulki
członków FDNT Running Team można zobaczyć na wielu
imprezach biegowych w całej Polsce. Przez pięć lat swojej
działalności „zarazili” bieganiem kilkadziesiąt osób, które
zaczęły amatorsko truchtać, startując również w zawodach.
Trenują raczej indywidualnie, startują w różnych biegach, na
dystansach od kilometra do maratonu. „Nie puchary, medale i miejsca na podium, ale inspirowanie innych – to nasz
największy sukces, że kolejne osoby patrząc na nas, wybrały
ruch i aktywność. Chociaż jak na amatorów, niektórzy osiągają bardzo dobre wyniki” – podsumowuje Karol Daniluk,
jeden z założycieli grupy.

P

rawdopodobnie nie ma nieutalentowanego stypendysty. Nic więc dziwnego, że kilka lat temu zebrało się
kilku entuzjastów teatru i powołało do życia grupę o nazwie Trupa Amatorów-Malkontentów ‘PON’. Młodzi artyści
tworzą swoje sztuki od podszewki: przygotowują scenariusz, wspólnie go reżyserują i promują, przygotowują scenografię i kostiumy, a równocześnie zajmują się sprawami
czysto organizacyjnymi, a wszystko we współpracy ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej i nauczycielką aktorstwa Bożeną Robakowską. Założycielem grupy i głównym
pomysłodawcą jest Łukasz Krawczyński, laureat Konkursu
Akademickiego o indeks i stypendium im. bpa Jana Chrapka.
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PYTANIA PO DRODZE
Po co nam ślub? Czy istnieje przypadek lub przeznaczenie? Czy
świat bez religii nie byłby lepszy? Dlaczego Kościół wymaga
od nas czystości przedmałżeńskiej? – to tylko niektóre pytania, na jakie odpowiedzi szuka tworzona przez stypendystów
ekipa felietonu „Pytania po drodze”. Od sierpnia 2013 roku
grupa stypendystów we współpracy z TVP Regionalna realizuje
autorski cykl felietonów, który jest częścią społeczno-religijnego programu pt. „Przystanek Ziemia”. Do udziału w programie zapraszani są eksperci z danej dziedziny, którzy dokładnie
zgłębili omawiany problem. Każdy felieton poświęcony jest odrębnemu tematowi, by uzyskane odpowiedzi nie były sztampowe lub powierzchowne.

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI

J

edną z jednostek najprężniej działających w Fundacji
jest Biuro Informacji i Promocji, koordynowane i tworzone przez stypendystów. Zespół, złożony ze studentów
dziennikarstwa, kierunków pokrewnych oraz wszystkich entuzjastów mediów, dba o widoczność Fundacji w opinii publicznej i promowanie jej działań w mediach. Oprócz funkcji
promocyjnych, Biuro zajmuje się współpracą ze stacjami telewizyjnymi, radiowymi oraz redakcjami, co owocuje zdobywaniem doskonałego doświadczenia: bezcennego w momencie
rozpoczęcia kariery w mediach. Biuro Informacji i Promocji,
w ciągu czternastoletniej działalności, zgromadziło dorobek w postaci kilkudziesięciu zorganizowanych samodzielnie
konferencji prasowych, obsługi medialnej koncertów z okazji
Dni Papieskich oraz bogatego zbioru relacji wideo. Lata te to
również udział w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych,
setki zredagowanych tekstów oraz własne publikacje i przedsięwzięcia. Specjalną jednostką Biura Informacji i Promocji
jest Biuro Obozowe, odpowiedzialne za obsługę medialną
i utrwalanie w formie wideo i zdjęć obozów formacyjno-integracyjnych dla gimnazjalistów i licealistów.
„Cieszymy się z tego, że jako kreatywny, młody i pełen pasji zespół, poprzez swoją działalność mamy szansę zdobywać doświadczenie i rozwijać swoje pasje. Równocześnie
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jesteśmy dumni, że nasze talenty mogą przyczynić się do promowania nauki św. Jana Pawła II oraz do ukazywania prawdziwego obrazu młodych ludzi: pełnych wartości i chęci do
czynienia dobra, poprzez podejmowanie licznych inicjatyw
w swoich środowiskach” – Olga Szczesna, Kierownik Biura
Informacji i Promocji w kadencji 2014-2016.

„Jak wszyscy młodzi ludzie mamy mnóstwo wątpliwości i jeszcze więcej pytań. Nie na każde potrafimy odpowiedzieć. Stąd
pomysł na ten program. Pytamy bez owijania w bawełnę, politycznej poprawności i tematów tabu. Szukamy odpowiedzi. Ale
nie naiwnych i w denerwującym gatunku bo tak, lecz popartych

doświadczeniem i solidnymi badaniami. Wierzymy, że są ciągle
na tym świecie autorytety i że warto zaufać ich mądrości. Może
to i niemodne. Ale uważamy, że lepiej być niemodnym, niż nieszczęśliwym” – mówią o swoim felietonie stypendyści.
„Chcemy, by program był odpowiedzią na zadawane sobie
przez młodych ludzi, czyli również nas, pytania – zarówno te
dotyczące religii, jaki i tożsamości, aktualnych problemów na
świecie czy związków i motywów ludzkich zachowań. Przygotowanie każdego odcinka zaczynamy od długich i często burzliwych rozmów na te tematy, dzięki czemu wiemy, że są to
nurtujące i aktualne problemy – podkreśla jedna ze stypendystek z ekipy redakcyjnej.
W najnowszej wersji tradycyjna forma felietonu – rozmowy
z gościem – zastąpiona została sondami ulicznymi, gdzie pośród
przechodniów toczą się poszukiwania odpowiedzi na to, co najważniejsze – stosunku do Dekalogu, Ośmiu Błogosławieństw czy
Głównych Prawd Wiary. Równolegle z emisją w TVP Regionalna
odcinki można oglądać na kanale DziełoTV.

DZIEŁO TV
Internetowa telewizja DziełoTV powstała w 2011 roku i jest
tworzona przez byłych i obecnych podopiecznych Fundacji.
Za pośrednictwem kanału w serwisie YouTube pokazujemy,
jak dwa i pół tysiąca stypendystów, dzięki wsparciu Darczyńców, spełnia swoje marzenia, realizuje pasje i plany na
przyszłość. Głównym celem DziełoTV jest ukazywanie obrazu
„żywego pomnika” świętego Jana Pawła II, jakim są stypendyści, oraz promowanie etyki chrześcijańskiej – szczególnie
wśród ludzi młodych. Przygotowane dotychczas nagrania wideo dotyczą wydarzeń związanych z działalnością Fundacji,
są to relacje z obozów, flash moby i happeningi, koncerty,
reportaże z Dni Papieskich, a także rozmowy – zarówno ze
stypendystami, jak i ekspertami oraz duchownymi. Obecnie
kanał subskrybuje 240 użytkowników serwisu, a łączna liczba
wyświetleń przekracza 206 tys.
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POLSKA W OGNIU MIŁOSIERDZIA

P

rzed ogłoszeniem Jana Pawła świętym wierni łączyli się
w modlitwie przy Ogniu Miłosierdzia. Fundacja „Dzieło
Nowego Tysiąclecia” oraz Stowarzyszenie Absolwentów
Dzieło koordynowało, na zlecenie Konferencji Episkopatu Polski, jedną z ogólnopolskich akcji przygotowujących do uroczystości kanonizacyjnych Ojca Świętego Jana Pawła II.

„BEATA PRZYCHODZI DZISIAJ”

P

rzed beatyfikacją Jana Pawła II stypendyści FDNT wiedzieli, że nie mogą pozostać obojętni na wydarzenie
o takiej randze. Stworzyli więc plan doskonały, by przypomnieć Polakom, jak ważne jest to dla naszego narodu wydarzenie. Tak powstała akcja o kryptonimie „Beata przychodzi
dzisiaj”.
Wspólnota warszawska, nie mrużąc oka przez całą noc,
w ciągu 12 h przygotowała transparenty dla wszystkich 20
wówczas wspólnot akademickich Fundacji. Był to pierwszy
etap akcji. Następnie rozesłano owe transparenty do wszystkich wspólnot, aby te czekały w gotowości na dzień ogłoszenia
daty beatyfikacji. Właśnie o to chodziło – by wszystkie wspólnoty były gotowe na pokazanie swojej wielkiej radości na
wieść, że Jan Paweł II zostanie błogosławionym. I tak dokładnie 14 stycznia 2011 r. około 1000 stypendystów-studentów
Fundacji wyruszyło na ulice całej Polski w marszach radości, by
podziękować Bogu za dar beatyfikacji Ojca Świętego.
Było to bezprecedensowe wydarzenie, komentowane w wielu
polskich i zagranicznych mediach, które pokazało, że stypendyści Fundacji tworzą „żywy pomnik” Jana Pawła II i przypominają Polakom o Wielkim Papieżu z naszego kraju. Marsze
zostały zorganizowane w 20 miastach Polski, jednoczyły nie
tylko wspólnoty fundacyjne, ale także lokalne wspólnoty akademickie, Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży, harcerzy
i przede wszystkim mieszkańców.
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Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia stanowiła nie tylko wypełnienie słów Świętego Jana Pawła II, ale przede wszystkim łączyła wiernych w trakcie trwania tej niezwykłej uroczystości.
W homilii wygłoszonej 17 sierpnia 2002 r. podczas konsekracji
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na krakowskich Łagiewnikach Papież powiedział: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać.
Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu
Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie
powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia,
którzy tu przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie
świadkami miłosierdzia!”

dlitwie przy Kanonizacyjnej
Iskrze Miłosierdzia, która
tego dnia trafiła do ich domów za pośrednictwem
parafii. Dzięki temu mogli
doświadczyć blasku Bożego
Miłosierdzia. Oprócz domów
i parafii w Polsce Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia trafiła również do wielu zakątków Europy i Świata, m.in.: Danii,
Szwajcarii, Wilna, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Brazylii
i Argentyny. Jeden z lampionów znalazł się również przy ołtarzu podczas uroczystości kanonizacyjnych w Watykanie.

Już w 2003 roku Jan Paweł II pobłogosławił ten ogień, który
od tamtej pory pali się nieustannie przed obrazem Jezusa
Miłosiernego w łagiewnickim sanktuarium. Przed ogłoszeniem Jana Pawła II świętym mieszkańcy Polski mogli łączyć się
w modlitwie przy Ogniu Miłosierdzia. 30 marca młodzieżowe
delegacje ze wszystkich diecezji odebrały od kard. Stanisława
Dziwisza Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia. Podczas uroczystej
Mszy Świętej w Łagiewnikach iskrę otrzymali również Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz przedstawiciele m.in.
Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, Caritas Polska, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Radia Plus, zakonów i organizacji harcerskich.
Płomień przenoszony w specjalnych lampionach w Niedzielę
Palmową 13 kwietnia przekazany został delegacjom poszczególnych parafii, władzom samorządowym i instytucjom w trakcie diecezjalnych uroczystości Światowych Dni Młodzieży. 27
kwietnia – w dniu kanonizacji Jana Pawła II, czyli w Niedzielę
Bożego Miłosierdzia, wszyscy wierni mogli połączyć się w mo35

T

am również została złożona specjalna Księga, w której
Polacy mogli zamieścić swoje słowa podziękowania, postanowienia i prośby skierowane do Jana Pawła II. Była
to jedyna i niepowtarzalna szansa dla wiernych, aby udzielić
odpowiedzi na słowa i wezwania Ojca Świętego. Na stronie
internetowej www.iskramiłosierdzia.pl wszyscy mogli nie tylko
publikować, lecz także czytać krótkie wpisy związane z Karolem Wojtyłą. Swoimi myślami można było dzielić się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie, SMSów, e-maili
oraz tradycyjnych listów wysyłanych na adres Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”. Prośby, postanowienia i słowa wdzięczności stworzyły wyjątkowy, zbiorowy akt zawierzenia Bogu.
Myśli przelane na papier stały się jednym z wielu dowodów
na wielkość Jana Pawła II, na to, jak silna jest wśród Polaków
pamięć o nim. Na stronie www.iskramilosierdzia.pl znajdowały się również katechezy kanonizacyjne na
wszystkie poziomy nauczania, a także tekst
modlitwy, którą wierni odmawiali przy świetle
Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia wieczorem
w dzień kanonizacji. Ponadto na stronie dostępne były filmy z fragmentami homilii Jana
Pawła II, wygłaszanych podczas pielgrzymek
Ojca Świętego do Polski.

Dziękuję za wspaniały pontyfikat Jana Pawła II, za niezwykłą duszpasterską drogę błogosławionego Karola Wojtyły – Papieża Polaka,
który zmienił losy świata i zawsze podkreślał rolę obecności Kościoła
w dziejach Rzeczypospolitej i Europy. Wyrażam też wdzięczność za
dzieła, które pozostawił, byśmy mogli czerpać z nich naukę o wartości
dialogu, o miarach dobra i zła, o wadze naszych czynów, o godności
człowieka – dostrzegając uniwersalny wymiar naszego doświadczenia
życia. Uczył, że wolność jest nam dana i zadana, że nie można jej tylko
posiadać, a trzeba stale zdobywać. Jego ufność Bożemu Miłosierdziu
stała się dla nas źródłem nadziei. Wypowiadając pamiętne słowa „Nie
lękajcie się”, stał się dla nas Papieżem Wolności.
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Świadectwa łask otrzymanych za wstawiennictwem nowego
świętego, życiowe wnioski wyciągnięte ze słów jego nauk,
wyrazy wdzięczności za jego życie i pontyfikat niedługo przed
kanonizacją Jana Pawła II zostały zebrane i zamieszczone
w pamiątkowej Księdze, wykonanej techniką mikrodruku przez
Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Księga przewieziona została do Watykanu, stanowiąc swoistą odpowiedź na
nauczanie i pontyfikat Ojca Świętego.

PROJEKT EKOLOGICZNY

F

undacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od lipca 2011 r. do
września 2012 r. realizowała projekt „Zrównoważony Rozwój na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych”. Projekt współfinansowany był ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie
zostało skierowane do maturzystów i studentów skupionych
wokół programu stypendialnego Fundacji. W ramach projektu zorganizowano cztery tygodniowe obozy edukacyjne
w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce oraz
na Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnicy brali udział
w kursach przygotowanych przez specjalistów. Projekt miał
na celu rozszerzenie wiedzy uczestników na temat zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu oraz ochrony różnorodności
biologicznej. Młodzi ludzie mogli rozwinąć swoje zainteresowania przyrodnicze i uwrażliwić się na problemy środowiska.
Liczne zajęcia w terenie oraz możliwość obcowania z przyrodą
podczas obozów, które zostały zorganizowane w otulinach
parków narodowych, pozwoliły młodzieży na poznanie piękna
przyrody, docenienie jej wartości w praktyce oraz kształtowanie poczucia indywidualnej odpowiedzialności za środowisko
przyrodnicze. Uczestnicy kursu zostali lokalnymi liderami edukacji ekologicznej, którzy wykorzystując swoją wiedzę, mogą
w przyszłości wpływać na świadomość ekologiczną swoich lokalnych społeczności.
Uczestnicy projektu przygotowali specjalną broszurę edukacyjną „Niecodziennik ekologiczny”, co pozwoliło im utrwalić
zdobytą wiedzę i przekazać ją innym stypendystom. W ramach
projektu zorganizowano także konkurs fotograficzny „Leśne
klimaty”, w którym wzięło udział niemalże 1000 stypendystów
Fundacji. Jego celem było kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży oraz uwrażliwianie jej na piękno przyrody
i problemy przyrodnicze, w tym ochronę bioróżnorodności i lasów. Efektem projektu było także rozszerzenie strony internetowej Fundacji www.dzielo.pl o podstronę dotyczącą edukacji
ekologicznej.
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P

ochodzę z Biskupca, małej miejscowości w woj. warmińsko-mazurskim. Odkąd pamiętam, zawsze chciałam zostać dziennikarką. Marzenia zaczęłam spełniać, gdy w 2009
roku wygrałam Konkurs Akademicki im. biskupa Jana Chrapka
i rozpoczęłam studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. W 2011 wyjechałam na stypendium naukowe do
Chicago, gdzie studiowałam media i komunikację, a także pisałam dla lokalnego magazynu „NEIU Independent”. W 2012
wygrałam staż w Kongresie USA, a dwa miesiące temu jako
stypendystka Fulbrighta rozpoczęłam studia na Columbia Journalism School w Nowym Jorku, uważanej za najlepszą szkołę
dziennikarską na świecie. Właśnie spędzam najbardziej intensywne i ekscytujące dni moich studiów w Nowym Jorku. Z sercem wypełnionym wdzięcznością mogę powiedzieć – nic z tego
nie byłoby możliwe bez wsparcia Fundacji.

STYPENDYŚCI FDNT POŻĄDANYMI PRAKTYKANTAMI I STAŻYSTAMI

S

typendyści wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych pracodawców, chętnie biorą udział w rekrutacji na
praktyki i staże. Rozumiejąc, jak ważne jest zdobywanie
praktycznych umiejętności i doświadczeń, korzystają z możliwości odbycia praktyk w instytucjach państwowych, m.in.
Kancelarii Prezydenta RP, Najwyższej Izbie Kontroli, Komisji
Nadzoru Finansowego, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Związku Banków Polskich,
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Telewizji Polskiej
S.A., Polskim Radiu S.A. W ramach Fundacji działa specjalny
zespół stypendystów pomagający swoim kolegom i koleżankom z rejonów całej Polski w znalezieniu odpowiednich dla
nich praktyk. Podopieczni Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” podejmują współpracę w zakresie praktyk nie tylko z firmami i instytucjami w kraju, ale też ambitnie wyjeżdżają za
granicę do ważnych międzynarodowych organizacji, m.in. Parlamentu Europejskiego, Radia Watykańskiego oraz Kongresu
USA.
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N

ie sposób opisać, jak niezwykłym doświadczeniem
dla studenta, pochodzącego z małej miejscowości
(Watraszew, woj. mazowieckie), jest dwumiesięczny

wyjazd na praktyki w Radiu Watykańskim. Na czym polegał
ten staż? Celem istniejącej od 83 lat rozgłośni jest promowanie nauczania Ojca Świętego. „Radio Papieża” ma być „zwierciadłem życia katolickiego na całym świecie”. Programy Radia
Watykańskiego nadawane są w 40 językach, a retransmitują
je stacje rozsiane po wszystkich kontynentach.
Poza wyszukiwaniem i redagowaniem informacji odpowiadałem również za montaż materiałów dźwiękowych nadsyłanych przez korespondentów z różnych, odległych części
świata. Nagrywałem tzw. „wejścia” emitowane później na
antenie. W Radiu Watykańskim
panuje szczególna atmosfera,
a zespół redakcyjny, pod okiem,
którego mogłem szkolić swój
warsztat, to nie tylko profesjonaliści, ale przede wszystkim ciepli i serdeczni ludzie. Wiem, że
zawdzięczam to wszystkim tym,
którzy z miłości do Papieża Polaka, wspierają Fundację.
Daniel Kociołek

Joanna Socha

SYTUACJA ABSOLWENTÓW FDNT NA RYNKU PRACY
Fundacja każdego roku spod swoich skrzydeł wypuszcza kolejnych absolwentów. A jak wygląda życie „po Fundacji”?
Rozmowy z osobami, które zakończyły program stypendialny,
wykazały, że większość absolwentów nie tylko odnalazła się
na rynku pracy, ale także pracują w zawodach zgodnych
z wykształceniem. Dodatkowo na podstawie rozmów z osobami zatrudniającymi absolwentów Fundacji można dojść
do wniosku, że realizowane przez nią cele wywierają pozytywny wpływ nie tylko na samych stypendystów, ale również
na rynek pracy, na który wkraczają. Są oni nie tylko wykwalifikowanymi, ale często już doświadczonymi pracownikami
gotowymi zawalczyć o swoją przyszłość i karierę zawodową.

S

typendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” to bardzo
przez nas cenieni pracownicy. Wyróżniają się zaangażowaniem
w pracę, obowiązkowością i wysokim poziomem merytorycznym. Na
szczególne docenienie zasługuje wspaniała postawa tych młodych
ludzi, którzy już na początku swojej drogi zawodowej mają jasno
określone wartości etyczne i silne poczucie odpowiedzialności.
Małgorzata Góra-Dubiela
Prezes Union Investement TFI. S.A.
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czerwiec 2014

wrzesień 2015

Współorganizacja wystawy medalierskiej na Zamku Królewskim pod hasłem „Medalierzy Polscy – Mój Jan Paweł II. 2014”.

Rozpoczęcie działalności pierwszego prowadzonego przez absolwentów FDNT punktu przedszkolnego „Lolek”.

Pierwszy zjazd absolwentów programu stypendialnego FDNT.

październik 2015

marzec 2015
Kolejne z cyklu sympozjów naukowych „Rodzina się liczy. Wizerunek rodziny prezentowany w mediach”.

lipiec 2015
Drugi zjazd absolwentów programu stypendialnego FDNT.

K

IM SĄ?

Absolwenci różnych uczelni, z całego kraju, różnych
specjalizacji. Łączy ich uczestnictwo w programie stypendialnym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wspólne
wartości i przyjaźń. 23 maja 2012 roku zarejestrowali Stowarzyszenie, by ułatwić podtrzymanie więzi i wspólne działania
w przyszłości.

J

AKIE MAJĄ CELE?

Troska o rozwój osobowy członków poprzez pogłębianie
formacji religijnej, społecznej, etycznej, a także doskonalenie
kwalifikacji zawodowych. Promowanie postaw chrześcijańskich,
wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz
chrześcijańskich mediów. Podnoszenie szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży, szczególnie z małych miast i wsi.

C

ZYM SIĘ ZAJMUJĄ?
kwiecień 2013

Dziękczynna pielgrzymka do grobu Ojca Świętego Jana Pawła
II będąca podziękowaniem za cały pontyfikat, a także w intencji wszystkich darczyńców Fundacji.
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Konferencja naukowa pt. „Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II
w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji” organizowana wraz z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz
czterema uczelniami: Katolickim Uniwersytetem Lubelskim,
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim.

maj 2013
Pierwsza z cyklu konferencja naukowa „Rodzina się liczy –
o społeczno-gospodarczej wartości rodziny”, w której wystąpili zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak i goście: Minister
Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawiciel Ministerstwa Zasobów Ludzkich Węgier Imre Molnár,
były Minister Finansów Stanisław Kluza, Prezes Związku Dużych Rodzin „3 Plus” Joanna Krupska oraz wiceprezes Związku
Dużych Rodzin „3 Plus” dr Konstanty Radziwiłł.

sierpień 2013
Publikacja „Niezrealizowany potencjał dzietności polskich
rodzin”, czyli raport z ogólnopolskiego projektu badawczego
przeprowadzonego w celu pogłębienia przekazu sympozjum:
„Rodzina się liczy”. Raport został wpisany na listę lektur
obowiązkowych Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu
Warszawskiego.

kwiecień 2014
„Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia” współorganizowana z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – ogólnopolska akcja, mająca na celu pomoc w duchowym przygotowaniu Polaków do
kanonizacji Jana Pawła II.
Kanonizacyjna księga „Polska. Świadectwa wierności. Księga
Podziękowań, Próśb i Postanowień”.

PROJEKT „Niezrealizowany potencjał dzietności
polskich rodzin”
W 2013 r. zespół złożony ze stypendystów Fundacji studiujących kierunki humanistyczno-społeczne przeprowadził projekt badawczy „Niezrealizowany potencjał dzietności polskich
rodzin”, którego wyniki zaprezentowano na sympozjum naukowym „Rodzina się liczy” zorganizowanym na Uniwersytecie Warszawskim przez Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło.
Badanie miało na celu pogłębienie wiedzy w zakresie rzeczywistych powodów, dla których polskie rodziny nie decydują
się na posiadanie większej liczby dzieci. W ramach projektu
zbadano rzeczywiste postawy i potrzeby rodzin w kwestii potomstwa oraz problemy związane z podejmowaniem decyzji
o powiększeniu rodziny. W ramach projektu przeprowadzono
wywiady pogłębione z 62 małżeństwami z całej Polski.

Tak szeroko zakrojone badanie było możliwe dzięki wolontarystycznej pracy stypendystów. Efektem projektu jest
publikacja raportu „Niezrealizowany potencjał dzietności
polskich rodzin. Przyczyny występowania zjawiska. Propozycje poprawy sytuacji rodzin” autorstwa Anny Klai, Beaty Tkaczyk oraz Aleksandry Grzybek. W raporcie znalazły
się nie tylko wyniki badań, ale także opis instrumentów
polskiej polityki rodzinnej oraz analiza wyników badań
dotyczących rozwoju dziecka do lat 3 i tego, jaki wpływ
na dziecko mają różne formy opieki. Raport recenzowany
przez prof. Ewę Leś został doceniony jako cenne narzędzie
kreowania dalszych działań mających na celu zwiększenie
poziomu dzietności w Polsce.
41

PRZYJACIELE I DARCZYŃCY FUNDACJI

J

est dużo środowisk, które zostały skrzywdzone po przemianach ustrojowych. Jednym się bardziej udało, innym
mniej, jeszcze inni zostali odrzuceni. Ważne, żeby w państwie rozwijały się elity intelektualne i to elity nie tylko
z wybranych sfer społecznych. Aby mogli się kształcić i rozwijać wszyscy ci, którzy chcą i są utalentowani. Nie tylko
ci, którzy mają pieniądze. Bardzo się ucieszyliśmy, że istnieje Fundacja, która realizuje te zadania, że mamy szansę
uczestniczyć w tym dziele i możemy dzielić się tym, co
mamy. Od roku jesteśmy fundatorami, mamy nadzieję, że
przez kolejne lata też będziemy wspierać fundusz stypendialny. Traktujemy to jako dar dla nas, a nie jako ofiarę.
Anonimowy darczyńca

P

rogram stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” może być realizowany jedynie dzięki ofiarności
i dobrej woli społeczeństwa. Każda ofiarowana Fundacji
złotówka jest inwestycją w młodzież, która stanowi nadzieję
na lepszą przyszłość naszego kraju. Ludzie dobrej woli, pragnący nieść pomoc potrzebującym bliźnim, zgodnie z nauczaniem świętego Jana Pawła II, wspierają budowanie „żywego
pomnika” świętego Patrona.
Środki finansowe na statutową działalność Fundacja pozyskuje
z kilku źródeł. Największy udział stanowią te gromadzone
podczas zbiórek publicznych i kościelnych towarzyszących corocznym obchodom Dnia Papieskiego. Zbiórka pieniędzy pod
hasłem „Dzielmy się miłością”, w której corocznie udział bierze blisko 100 tys. wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk wchodzących w skład
Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego,
jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z uboższymi. Zbiórka towarzysząca obchodom Dnia Papieskiego obejmuje kwestę uliczną, akcję telefoniczną i SMS-ową
oraz bezpośrednie wpłaty na konto. Cały dochód z owej
zbiórki jest przeznaczany na sfinansowanie stypendiów dla
podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
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Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja uzyskuje też dochody z 1% odpisu podatkowego. Jest to
drugie pod względem wielkości źródło pozyskiwania
środków na stypendia. Obdarowani jesteśmy również przez firmy, instytucje i osoby indywidualne.
Otrzymujemy wiele wpłat od ludzi dobrego serca,
od niewielkich, kilkuzłotowych ofiar, po sumy liczone
w dziesiątkach tysięcy złotych.

Wyjątkowym sposobem wyrażenia wdzięczności
za okazaną pomoc i dobro jest ustanowiony przez
zarząd „Dzieła” honorowy tytuł „Przyjaciel Fundacji”. Wyróżniony owym tytułem otrzymuje certyfikowaną odznakę i dyplom oraz ma możliwość
odbierania comiesięcznego newslettera, prezentującego najnowsze informacje z życia Fundacji
i jej stypendystów. Darczyńcą może zostać osoba fizyczna, prawna lub instytucja, która przekaże na rzecz
Fundacji darowiznę pieniężną, dokonując wpłaty na
jej konto. Osoba fizyczna, która dokona jednorazowej
darowizny lub wielokrotnych wpłat w okresie roku na
łączną kwotę powyżej 3 tysięcy złotych, otrzymuje
honorowy tytuł Przyjaciela Fundacji. Darczyńca, który
dokona jednorazowej wpłaty powyżej 6 tysięcy złotych lub wielokrotnych wpłat w okresie roku na łączną
kwotę powyżej 6 tysięcy obejmuje Fundację Brązowym Mecenatem. W przypadku dokonania jednorazowej wpłaty powyżej 50, 100 lub 500 tysięcy złotych
ofiarodawca staje się kolejno: Srebrnym, Złotym i Diamentowym Mecenasem. Instytucja, która w okresie
roku wpłaci na fundacyjne konto kwotę powyżej 5
tysięcy złotych otrzymuje honorowy tytuł Instytucji
Przyjaznej Fundacji.

J

eśli jesteś człowiekiem kochającym innych ludzi, to nie zastanawiasz się długo,
czy pomóc potrzebującej osobie.
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest
dla ludzi kochających innych ludzi. Każdy
grosz przekazany na jej konto ofiarowany
jest na wychowanie i naukę młodzieży,
która już z własnego życiowego doświadczenia zna bezcenną wartość każdego
otrzymanego wsparcia i poprzez stypendia Fundacji uczy się także, by tę pomoc
później w dorosłym swoim życiu przekazywać innym. Najkrócej to ujmując, można powiedzieć: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pomaga młodym ludziom w zdobywaniu wiedzy i jak okazywać pomoc
potrzebującym. Wielki patron Fundacji, święty Jan Paweł II, przypominał nam przecież, że „człowiek jest wielki przez to, czym dzieli się
z innymi”.
prof. dr hab. Jerzy Olędzki
Uniwersytet Warszawski
i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

M

yśląc o działalności Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”, jestem przekonana o jej ogromnej wartości, ze względu
na to, iż pieniądze, które zbieramy podczas zbiórki przeprowadzanej w ciągu Dnia
Papieskiego, idą w całości na kształcenie
młodzieży potrzebującej pomocy. Wierzę, że wspierając tę inicjatywę, wcielamy
w życie papieską ideę solidaryzmu społecznego, który zajmował ważne miejsce
w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Mam nadzieję, że nasze społeczeństwo każdego roku z większym zaangażowaniem będzie włączało się w zbiórkę pieniędzy na stypendia, budując w ten sposób „żywy pomnik” naszego umiłowanego
Papieża. Liczę na to, że media jeszcze aktywniej włączą się w promowanie „Dzieła”, rozpowszechniając jego ideę we wszystkich grupach
społecznych.
Izabela Dzieduszycka
Prezes Stowarzyszenia „Przymierze Rodzin”

43

D

zieło Nowego Tysiąclecia jest w pewien sposób odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła
II skierowane do młodych ludzi: „Wymagajcie
od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”.
„Dzieło” wspiera zdolną, pochodzącą z małych
ośrodków młodzież. Młodzież, która bez tych
środków [stypendiów, przyp. red.], uwikłana
w trudności codzienności, utrzymania się, kłopoty
materialne, może nie doszłaby tak wysoko, jak
predestynowałyby ją do tego zdolności. „Dzieło
Nowego Tysiąclecia” to również media. To wspieranie przedsięwzięć o charakterze ewangelizacyjnym. No i przede wszystkim
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” to nieustanne, nie tylko podtrzymywanie, ale
rozwijanie myśli samego Papieża Polaka, wciąż reinterpretowanie rzeczywistości poprzez tę myśl, która nie traci nic na swej aktualności. Myślę, że
warto wspierać tę organizację, ponieważ jej podopieczni, ze swymi zdolnościami, są w stanie zmienić na lepsze świat, w którym żyjemy.
red. Przemysław Babiarz
TVP S.A.

W

spieram Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, bo mam świadomość, że to działanie
dla przyszłości – Polski, Kościoła, świata.
W dzisiejszym, bardzo zmaterializowanym i skomercjalizowanym świecie trudno nie dostrzegać konieczności przekazania naszym następcom
wartości, które tak drogie były Janowi Pawłowi
II – i nam wszystkim także – a które bywają zagubione w pędzie codzienności czy wręcz są odrzucane przez wielkie siły negacji, a które przez
dwa tysiąclecia nie tylko świat porządkowały, ale
umożliwiły mu trwanie i rozwój. Równocześnie wielkie koszty edukacji niejednokrotnie ograniczają dostęp do niej, a zatem możliwość rozwoju młodzieży wywodzącej się z mniej zasobnych środowisk. Troska o należyte, nie
tylko formalne wykształcenie, o równy dostęp wszystkich uzdolnionych osób
do szans rozwoju, ale także o przekazanie systemu wartości i właściwej skali
odniesień kolejnym pokoleniom, najlepiej oddana została właśnie w programie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Ewa Filipiak
Burmistrz Wadowic w latach 1994-2014
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FINANSE FUNDACJI

F

undacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” działa w oparciu
o przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz – jako osoba
prawna posiadająca status organizacji pożytku publicznego –
Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; ost. zm. Dz. U.
z 2005 r. Nr 249). Fundacja realizuje cele statutowe zgodnie
z zapisami statutu.

dliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz.529).

Fundacja posiada Fundusz Założycielski w wysokości 700.000
zł otrzymany od Fundatora – Konferencji Episkopatu Polski, za
zgodą sponsorów pielgrzymki Jana Pawła II w 1999 r. Środki na
bieżącą działalność statutową pochodzą ze zbiórki publicznej
oraz kościelnej przeprowadzanej w okresie Dnia Papieskiego,
indywidualnych wpłat Darczyńców, zbiórki SMS, zapisów spadkowych, a ponadto odpisu 1% podatku dochodowego.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację – nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie tej kontynuacji.

Z uwagi na to, że Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i w całości przeznacza swoje dochody na działalność
statutową, stosuje ona uproszczone zasady rachunkowości
określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości
dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi
i nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 137, poz.1539).
Dochody Fundacji są wolne od podatku dochodowego na
podstawie art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych. Fundacja, oprócz sporządzania sprawozdania finansowego, składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności
właściwemu ministrowi (Ministerstwo Edukacji Narodowej),
sporządzane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawie-

Fundacja jako organizacja pożytku publicznego składa corocznie sprawozdanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Wszystkie sprawozdania finansowe Fundacji są poddawane
audytowi zewnętrznemu, opiniowane przez Komisję Rewizyjną
oraz zatwierdzane przez Radę Fundacji.

W

związku z posiadaniem statusu organizacji pożytku
publicznego Fundacja co roku podejmuje starania
o uzyskanie darowizn w ramach odpisów 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych. Z tego tytułu na
konto Fundacji wpłynęło dotychczas 14 353 032, 64 zł (stan
na 31 grudnia 2013 r.). Środki te w całości przeznaczane są
na fundusz stypendialny.
Od 2010 r. Fundacja udostępnia na swojej stronie internetowej (www.dzielo.pl) specjalny program komputerowy do
wypełniania zeznań podatkowych.
Środki pozyskane w ramach odpisów 1 procenta podatku
w roku 2014 wyniosły 1 126 533,73 zł.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!
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Wiersz (poz.)

Wyszczególnienie

1

2

RACHUNEK WYNIKÓW
Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł. gr.)
roku 2012

roku 2013

3

4

Kwota za rok (zł. gr.)

Wyszczególnienie

1

AKTYWA

rok 2012

2

rok 2013

3

4

A.

Przychody z działalności statutowej

33.611.315,02

33.609.156,29

I.

Składki brutto określone statutem

0,00

0,00

II.

Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje

33.611.315,02

33.609.156,29

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

12.137.979,53

12.290.470,20

Wynik z działalności statutowej (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna /A-B/)

21.473.335,49

21.318.686,09

A

Aktywa trwałe

45.551,93

22.796,85

I

Wartości niematerialne i prawne

33.677,44

2.814,29

II

Rzeczowe aktywa trwałe

11.874,49

19.982,56

III

Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

C.

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

D.

Koszty administracyjne

1.530.724,95

1.582.913,15

B

Aktywa obrotowe

21.363.271,62

20.956.595,81

1.

Zużycie materiałów i energii

38.759,71

47.593,37

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0,00

0,00

2.

Usługi obce

332.601,68

386.015,88

II

Należności krótkoterminowe

24.000,60

18.025,00

3.

Podatki i opłaty

330,00

523,00

III

Inwestycje krótkoterminowe

21.339.271,02

20.938.570,81

1

Środki pieniężne

21.339.271,02

20.888.570,81

4.

Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia

505.336,38

536.732,03

2

Pozostałe aktywa

0,00

50.000,00

5.

Amortyzacja

14.453,42

15.397,09

C

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5.393.694,48

5.126.529,50

6.

Pozostałe

639.243,76

596.651,78

26.802.518,03

26.105.922,16

E.

Pozostałe przychody (niewymienione razem w wierszach: A i G)

1,63

2.951,00

F.

Pozostałe koszty (niewymienione razem w wierszach: B, D i H)

37.467,83

28.100,00

Suma aktywów
PA S Y WA

21.300.969,74

20.866.630,77

G.

Przychody finansowe

748.897,09

461.689,67

700.000,00

700.000,00

H.

Koszty finansowe

45.520,69

182,84

0,00

0,00

I.

20.172.130,77

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

20.600.969,74

20.166.630,77

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) 20.608.520,74
(C – D + E – F + G - H)

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

20.600.969,74

20.166.630,77

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

0,00

0,00

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

0,00

0,00

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

5.501.548,29

5.239.291,39

I.

Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia

0,00

0,00

I

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

0,00

0,00

II.

Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna

0,00

0,00

II

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

5.501.548,29

5.239.291,39

K.

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

7.551,00

5.500,00

1

Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

L.

Wynik finansowy ogółem (I +J-K)

20.600.969,74

20.166.630,77

2

Inne zobowiązania

5.501.548,29

5.239.291,39

I.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

0,00

0,00

II.

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 20.600.969,74

A

Fundusze własne

I

Fundusz statutowy

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

III

3

Fundusze specjalne

0,00

0,00

III

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

IV

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

0,00

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

Suma pasywów
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26.802.518,03

20.166.630,77

0,00
26.105.922,16
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PRZYCHODY STATUTOWE I KOSZTY

2009

2010

2011

2012

2013

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH 2009

2010

2011

ZBIÓRKA PRZYKOŚCIELNA

5 889 273,29

6 492 776,10

6 901 092,39

6 412 865,08

6 879 361,27

Łączne koszty realizacji zadań statutowych 7 840 156,67

9 163 521,99

10 444 441,13 12 137 979,53 12 290 470,20

ZBIÓRKA PUBLICZNA

843 727,82

974 075,46

976 364,97

946 981,28

1 035 682,66

W tym:

DOTACJE I SUBWENCJE

517 700,00

58 026,00

627 758,07

433 215,36

281 529,46

Wypłata stypendiów edukacyjnych

5 787 725,70

6 861 118,00

7 812 021,17

8 920 275,90

9 090 101,68

ODPISY 1% PODATKU

436 183,64

1 871 814,50

3 347 516,54

3 736 894,62

2 910 942,80

Koszty programu formacyjnego

876 961,04

1 072 600,00

1 305 144,70

1 630 379,68

1 580 749,72

DAROWIZNY

1 786 457,00

2 449 128,10

1 312 730,55

1 559 973,29

1 900 670,36

W tym: obozy letnie

512 061,40

564 720,00

795 134,21

1 008 104,46

1 374 442,65

SPADKI I ZAPISY

1 012 161,20

100 260,33

3 203,87

51 890,46

0,00

Koszt przeprowadzenia dnia papieskiego

1 102 830,72

1 269 668,48

1 336 263,46

1 535 746,72

1 564 497,20

NADWYŻKA Z LAT POPRZEDNICH

15 086 341,69

16 998 250,15

18 560 229,89

20 469 494,93

20 600 969,74

2012

2013

Koszty w roku 2013

Przychody w roku 2013

STOSUNEK KOSZTÓW ADMINSTRACYJNYCH DO PRZYCHODÓW
PRZYCHODY

2009

2010

2011

2012

2013

25 392 999,73

28 567 751,87

31 728 896,28

33 611 315,02

33 609 156,29

1 367 182,65

1 322 429,76

1 530 724,95

1 582 913,15

KOSZTY ADMINISTRACYJNE (w tym promocja) 1 135 245,18
48
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PAT RO N I M ED IA L N I D N IA PA PI E S KI EGO:
Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., „Rzeczpospolita”, „Gość Niedzielny”, Tygodnik „Niedziela”,
Media oraz inne instytucje zaangażowane w relacjonowanie i promocję obchodów Dni Papieskich, obozów
stypendystów i innych wydarzeń organizowanych przez
Fundację:
AG EN C J E I N FO RM AC YJ N E:
Informacyjna Agencja Radiowa, Katolicka Agencja Informacyjna, Polska Agencja Informacyjna, Polska Agencja
Prasowa, Telewizyjna Agencja Informacyjna;

POMAGAJĄ NAM

P

omoc udzielona stypendystom jest przejawem urzeczywistniania słów Wielkiego Polaka w praktyce życia codziennego, obrazem braterskiej miłości. Daje
to podopiecznym Fundacji możliwość rozwijania ich pasji
i podejmowania nauki na najbardziej prestiżowych placówkach w kraju. Wszystkim ofiarodawcom składamy gorące
podziękowania płynące z głębi ponad 2500 młodych serc.
Każdy z nas, stypendystów, ma świadomość, jak wiele zawdzięcza osobom miłującym Jana Pawła II, bo to dzięki ich
hojności możemy się uczyć i studiować. Staramy się być
„tchnieniem pontyfikatu Jana Pawła II”, jak określił nas arcybiskup Andrzej Dzięga w swojej homilii na obozie licealistów i gimnazjalistów w Szczecinie. W przyszłości chcemy
być godni miana pomnika św. Jana Pawła II. Codziennie pamiętamy o Was w modlitwach. Serdeczne Bóg zapłać!

S.A., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, Narodowy Bank Polski, Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poczta
Polska S.A., Polpharma S.A., Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich;
CZŁONKOWIE OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO DNIA PAPIESKIEGO:
Akcja Katolicka, Centrum Myśli Jana Pawła II, Duszpasterstwa Akademickie, Fundacja Świętego Mikołaja, Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży, Kluby Inteligencji Katolickiej, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Ruch „Światło-Życie”, Skauci
Europy, „Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło”, Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, Związek Harcerstwa Polskiego,
Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej;

NA SZCZEGÓLNE SŁOWO „DZIĘKUJĘ” ZASŁUGUJĄ:

MIASTA PAPIESKIE;

DARCZYŃCY, KTÓRZY W CIĄGU 15 L AT WSPIERALI SWOIMI OFIARAMI PROGRAM ST YPENDIALNY;
PARTNERZY PROGRAMU ST YPENDIALNEGO:

MECENASI NAGRÓD TOTUS:

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Fundacja LC Heart, Fundacja Pro Publico Mare, Fundacja Wspomagania
Wsi, „Harvard Business Review Polska”, KGHM Polska Miedź
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PR A S A O GÓ L N O P O L S K A, LO K A L NA I P O LO N I J NA:

Mennica Polska S.A., Poczta Polska S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Pocztylion-Arka
S.A., Telekomunikacja Polska S.A.; Union Investment TFI S.A.;
Peter-Star Sp. z o.o. i Sp. - Sp.K., Orange Polska

„Angora”, „Dziennik ”, „Dziennik Gazeta Prawna, „Echo
Dnia”, „Forbes”, „Fronda”, „Dziennik Gazeta Prawna”,
„Gazeta Wyborcza”, „Gość Niedzielny”, „Idziemy”,
„L’Osservatore Romano”, „Mały Gość Niedzielny”, „Metro”, „Nasz Dziennik ”, „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”, „Puls Biznesu” „Rzeczpospolita”, „Super Express”,
„Tygodnik Powszechny”, „Życie Warszawy” „Dziennik
Łódzki”, „Dziennik Polski”, „Dziennik Wschodni”, „Dziennik Zachodni”, „Express Bydgoski”, „Express Ilustrowany”,
„Gazeta Olsztyńska”, „Gazeta Poznańska”, „Gazeta Wrocławska”, „Gazeta Współczesna”, „Głos Katolicki”, „Głos
Wielkopolski”, „Goniec”, „Goniec Polski”, „Kurier Lubelski”, „Kurier Poranny”, „Nowa Trybuna Opolska”,
„Nowiny”, „Słowo Polskie”, „Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska”, Wydawnictwo eSPe i inne;
S TAC J E R A D I OWE:
Grupa Radiowa Agory (TOK FM, Roxy FM, Radio Złote
Przeboje), Rozgłośnie Katolickie, m.in.: Katolickie Radio
Ciechanów, Katolickie Radio Płock, Katolickie Radio Podlasie, Katolickie Radio Zamość; Polskie Radio S.A., Polskie
Radio dla Zagranicy wraz z rozgłośniami regionalnymi,
Radio Dla Ciebie, Radio PIN, Radio eM, Radio Emaus, Radio ESKA, Radio Warszawa, Radio Lublin, Radio Maryja,
Radio Merkury, Radio Nadzieja, Radio Niepokalanów,
sieć Radia Plus, Radio Watykańskie, Radio Wrocław, Ra-

dio ZET, RDN Małopolska, RMF FM, Radio Rodzina, VOX
FM i inne
T EL E WI Z J E:
Telewizja Polska S.A. wraz z oddziałami regionalnymi,
TVN, Cyfrowy Polsat, Silesia, TV Biełsat, TV Puls, TV Vatican, Telewizja Republika, Telewizja TRWAM
I N T ERN E T:
Adclick, AdNet, Adonai.pl, Ad-Vice, Angelus.pl, ArboMedia, ArboNetwork, Artinfo.pl, Bizon Media, Bosko.pl,
Duchowy.pl, Ewangelizacja.pl, Fronda.pl, Gadu-Gadu, Gazeta.pl, Grupa Marquard, IDMnet, Interia.pl, Katecheta.
pl, Katolicki.net, Katolik.pl, Modlitewnik.pl, Niedziela.pl,
O2.pl, Salon24.pl, gazeta.pl; Onet.pl, Opoka, Ozon.pl, Poland.us, Przeznaczeni.pl, teologiapolityczna.pl, Wiara.pl,
Wirtualna Polska; Wprost.pl;
FI R M Y I I N S T Y T U C J E W S PI E R A JĄC E K A M PA N I E D N I
PA PI E S KI C H:
AD-Graf, AMS, Anamaja, Archiwum Filmoteki Narodowej,
Arms Records, Art Engine, ASJ Graffiti Film, At Media: Cyfra +, Business Consulting, CAM Media, Centro Televisivo
Vaticano, Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, Chimney Pot, Cityboard Media, Clear Channel,
Corbis, dbUnlimited, DCS Studio, East News, Fundacja
Świętego Mikołaja, GD Studio, Grupa Adweb, Kobart, Media City, Media Tak, Memograf, New Age Media, News
Outdoor, PAY STUDIO TV, Polska Agencja Fotografów FORUM, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Print&Display,
Printmax, RPR Group, Ruch, sieć kin Cinema City, Smart
Design, Starcom, Ströer, Studio 63 Izabela Ciemny, Studio
DCS, Studio Hebo, Studio Pryzmat, Studio Zet, Universal
Music Polska, Urbanvision, Wydawnictwo Biały Kruk;
Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski, Redakcja
Programów Katolickich Polskiego Radia, Redakcja Programów Katolickich Telewizji Polskiej;
UCZELNIE WYŻSZE WSPIERAJĄCE KONKURSY AKADEMICKIE:
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski;
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PARTNERZY OBOZÓW WAKACYJNYCH, STUDENCKICH, DLA
MATURZYSTÓW, PAKOWAWCZYCH I JĘZYKOWYCH:
Władze miast i miejscowości, Archidiecezje i diecezje,
Służby miejskie i wojewódzkie;
Organizacje samorządowe, sportowe oraz edukacyjne,
Uczelnie i szkoły wyższe;
parafie i zgromadzenia zakonne, Instytucje kultury; domy
studenckie, bursy szkolne, internaty, szkoły;
WOLONTARIUSZE OD LAT WSPÓŁPRACUJĄCY Z FUNDACJĄ,
W SZCZEGÓLNOŚCI:
Kapłani, w tym księża koordynatorzy, siostry zakonne, klerycy,
kierownicy ośrodków, wychowawcy, nauczyciele, psycholodzy,
osoby prowadzące warsztaty;
ORGANIZACJE, FIRMY I INNE INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
RÓŻNE ASPEKTY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI:
Animex S.A., Anwil S.A., Atlas Sp. z o.o., Bank BPH, Bank
Gospodarstwa Krajowego, Bank Współpracy Europejskiej
S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Betacom S.A., BNP Paribas Group, BRE BANK S.A., Budimex Dromex S.A., Ceramika Paradyż Sp. z o.o., Elektrim S.A., Eureko Polska Sp.
z o.o., European Business Support, Fujitsu-Siemens Polska,
General Motors Poland, GEOVITA Sp. z o.o., Getin Holding S.A., grupa Aviva, Grupa Ubezpieczeniowo-Finansowa
WARTA, „Harvard Business Review Polska”, Hellena S.A.,
Jerónimo Martins Polska, KGHM Polska Miedź S.A., Krajowa
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, Księgarnia
św. Jacka, Księgarnia św. Wojciecha, Lotnisko Warszawa
Modlin, Lotos S.A., Lyreco Polska S.A., Mennica Polska S.A.,
MillwardBrown SMG/KRC, Netia S.A., Opus Public Relations,
Państwowe Porty Lotnicze, PKO Bank Polski S.A., PKO S.A.,
Polimex-Mostostal S.A., Polkomtel S.A., Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polskie Koleje
Państwowe S.A., Polskie Linie Lotnicze LOT, Polskie Sieci
Energetyczne S.A., Port Lotniczy Balice, Port Lotniczy War52

szawa Okęcie, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz
Polska S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.,
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Spółdzielcza Grupa
Bankowa, Studio Design Media Group Sp. z o.o., Symantec
Polska, Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SKOK S.A., UniCredito Italiano, Wittchen
Sp. z o.o., Wydawnictwo Biały Kruk, Wydawnictwo Znak;
Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacjii
Modernizacji Rolnictwa, Instytut Monitorowania Mediów,
Krajowa Izba Gospodarcza, Muzeum Narodowe w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Polska Izba Turystyki, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, Związek
Banków Polskich;
Caritas Polska, Centrum Opatrzności Bożej, Fundacja Academia Iuris, Fundacja Szlaki Papieskie, Kirche in Not, Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży, Rada
Ruchów Katolickich, Rada Szkół Katolickich, Stowarzyszenie
Polski Klub Biznesu, Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

W

wyjątkowy sposób pragniemy podziękować Fundacji Renovabis za wsparcie finansowe i merytoryczne
przy organizacji obozów języka niemieckiego dla stypendystów Fundacji, a także za sfinansowanie etatu dla osoby
koordynującej rejestrację oraz późniejsze działania Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło.

ENGLISH

W

ork of the New Millennium Foundation, was established in 2000 as a response of the Church in Poland to the words spoken by the Holy Father John
Paul II to his countrymen during the memorable pilgrimage in
1999. The Servant of God noticed the dynamic civilizational
transformations at the turn of the year 1989, which were indispensable but also caused an expansion of the area of poverty. The changes stroke the youth, many of whom lost the
possibilities of developing their talents through getting good
education. A conference of the Poland’s episcopate made
a decision to create Foundation which was to help the talented youth coming from the poorer areas of Poland.
The scholarship programme is seen as building a ‘living memorial of the Pope’. At the beginning of the pilot programme,
500 pupils from 5 dioceses were granted the scholarships. In
the next 2 years, the help was available in almost all of the dioceses in the country and nowadays, FDNT provides help for
2500 pupils and students. All of the scholarship-holders are

a part of the formation aiming at Christian and civic maturity.
What is more, the students form the communities with a pastor in the cities where they study. Foundation organizes the
nationwide two-week holiday camps during which the high
school pupils are getting to know particular regions of Poland
along with their cultural and scientific wealth.
Another important function of Foundation is coordinating
the celebrations of the Papal Day on the Sunday preceding
John Paul II’s election to the Papacy. FDNT awards the TOTUS
prize to the people and milieus which, inspired by the papal
teachings, promote human dignity. The prize gained a status
of prestige and estime.
From the moment of its creation, Foundation has been engaged in commemorating the pontificate of the Pope John
Paul II who will always be ‘the Great’ for Poles, worshippers
of the Church in the whole world and many other people of
goodwill.
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D

ie Stiftung „Werk des neuen Jahrtausends“ (polnisch:
„Dzieło Nowego Tysiąclecia“) wurde im Jahre 2000
gegründet, als Antwort der polnischen Kirche auf die
Worte des Papstes Johannes Paul II., die er während seiner
Pilgerfahrt im Jahre 1999 an das polnische Volk richtete. Der
Heilige Vater machte auf den dynamischen zivilisatorischen
und gesellschaftlichen. Wandel im Jahre 1989 aufmerksam,
der zwar nötig und unvermeidlich war, aber gleichzeitig zur
Vergrößerung der Armut führte. Dieser Wandel betraf in hohem Maße die Jugendlichen, die wegen eines begrenzten
Zugangs zu Bildung oftmals kaum Chancen hatten, sich weiterzuentwickeln. Die Vertretung des polnischen Episkopats
traf die Entscheidung, eine Stiftung zu gründen, die zum Ziel
hatte, den begabten Jugendlichen aus armen und benachteiligten Regionen zu helfen.
Diese jungen Leute wurden „das lebendige Denkmal von
Johannes Paul II.“ genannt. Am Anfang ihrer Tätigkeit unterstützte die Stiftung etwa 500 junge Menschen aus 5 Diözesen. Bereits nach zwei Jahren bekamen Schüler und
Studenten aus allen Diözesen finanzielle Hilfe. Heute hat die
Stiftung über 2500 Stipendiaten.
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Die Schüler nehmen an einem Bildungsprogramm teil, das
ihre Haltung als Bürger und Christen gestalten soll. Ähnliche
Ziele haben sich auch Studenten gesetzt, die in ihren Städten
Gemeinschaften gründen.
Für alle Stipendiaten werden zweiwöchige Sommerlager organisiert. Die Schüler aus Gymnasien und Oberschulen lernen verschiedene Regionen Polens und deren kulturellen
und wissenschaftlichen Reichtum kennen. Eine andere wichtige Rolle der Stiftung ist die Organisation des „Papsttages“
in ganz Polen. Die Feier findet am Sonntag vor dem Jahrestag
der Wahl von Karol Wojtyła zum Papst statt.
Die Stiftung verleiht alljährlich den Preis TOTUS an Personen oder Institutionen, deren Tätigkeit auf der päpstlichen
Lehre basiert und zur Förderung der Menschenwürde im Alltag beiträgt. Von Anfang an hat die Stiftung zum Ziel, das
besondere Pontifikat von Johannes Paul II., dem von den Polen geliebten Papst, auf verschiedene Weise unvergesslich
zu machen.

Ф

онд «Дело Нового Тысячелетия» был создан в 2000
году Костёлом в Польше в ответ на слова Папы
Римского Яна Павла II, с которыми он обратился
к своим соотечественникам во время памятного паломничества 1999 года. Cлуга божий обратил тогда внимание на
динамические, цивилизаторские перемены на рубеже 1989
года, которые, хотя являлись необходимыми, привели одновременно к увеличению регионов бедности и нищеты.
Эти перемены очень сильно коснулись молодёжи, которая
неоднократно потеряла возможность использовать свой талант путем получения соответствующего образования. Конференция Епископата Польши ппиняла решение о создании
Фонда, который помогал бы прежде всего талантливой молодёжи из бедных семей.
Программа стипендии воспринимается как создание живого памятника памяти Папы Римского Яна Павла II. В
первое время, в рамках пилотажной программы помощь
получило 500 молодых людей из 5 епархий, а после 2 лет
почти из всех епархий. Сегодня фонд помогает уже более 2500 молодым людям. Стипендиаты формируются в
епархиях, чтобы достигнуть христианской и гражданской
зрелости. Похожие цели ставят себе также студенты в акаде-

мических центрах, создавая вместе с пастырями общность
города. На всепольском уровне, для всех стипендиатов
фонд организует двухнедельные лагери во время каникул.
Молодёжь из гимназии и лицеев посещает разные регионы
Польши, знакомится с их культирным богатством и научными учреждениями.
Другой, очень важной задачей Фонда «Дело Нового Тысячелетия» является также координирование празднования Дня
Папы Римского Иоанна Павла II во всей Польши. Этот день
всегда празднуется в воскресенье, предшествующее годовщине дня выбору Кароля Войтылы Папой римским.
Важной инициативой Фонда является тоже вручение ежегодных наград ТОТУС для людей и обществ, которые по
вдохновению науки Папы Яна Павла II, активно пропагандируют достоинство человека. Эти награды считаются ценными и престижными.
С самого начала Фонд «Дело Нового Тысячелетия» разными
способами хочет напоминать людям исключительной важности понтификат святого Папы Римского Яна Павла II, который как для поляков, так и для всех верующих мира и
многих людей доброй воли останется Великим и Святым.
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L

a fondation „L’œuvre du Nouveau Millénaire” a été
créée en 2000. La création de celle-ci était une réponse
de l’Église aux mots du Pape Jean Paul 2 exprimés pendant son pèlerinage mémorable en 1999 (en Pologne). Il avait
parlé à propos des changements civilisationnels en 1989 qui
ont eu lieu en Pologne. Il a constaté que ceux-là sont, sans
doutes, indispensables, mais il faut noter que c’est un facteur
d’augmentation de la pauvreté. À cause de ce phénomène
la jeunesse a perdu la possibilité d’utiliser et de developper
ses talents. En ce cas-là, la Conférence épiscopale polonaise
a formé la fondation qui traite avec les personnes talentieuses, étant en même temps dans une situation difficile.
Au début le programme de bourse aidait 500 jeunes personnes qui viennent des 5 diocèses. Au cours des deux prochaines années l’aide a touché presque toutes(tous) les
diocèses en Pologne et en effet , aujourd’hui, l’aide concerne
plus que 2500 personnes.
Les boursiers sont liés à la formation qui les dirige, à la maturité chrétienne et citoyenne. Le point fix commun de cette
formation ,c’est un camp de vacances. Il est organisé pour
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tous les dioceses et il dure 2 semaines. Pendant ce camp les
jeunesses ont la possibilité de voir et visiter beaucoup de régions de la Pologne et la richesse culturelle et scientifique de
ces régions.
Un autre objectif important de la fondation, c’est la organisation et coordination de “ le jour du Pape” qui se déroule
chaque année, le dimanche avant la date de l’anniversaire de
l’élection de Karol Wojtyla pour le Pape JP2.
De plus, chaque année, a lieu le gala de prix “TOTUS” pendant lequel la fondation décerne ce prix très prestigieux pour
les personnes qui sont inspirées par l’éducation du Pape JP2
et qui sont liées à l’action promotionnelle de la dignité de
l’homme

L

’idea della fondazione è nata nel 1999,dopo la visita del
Santo Padre Giovanni Paolo II in Polonia, come risposta
della Chiesa Polacca alle parole che il Papa ha rivolte al
popolo polacco. Il Servo di Dio ci ha ricordato che, alle soglie
del Terzo Millennio, la Chiesa e la società in Polonia hanno
bisogno soprattutto sia dei valori scritti nell’intimo dell’uomo
che della sua ricchezza interiore, che dovrebbe mettere in
moto per il bene comune. I vescovi hanno fatto nascere nel
2000 la Fondazione „Opera del Nuovo Millennio”, che vuole
indirizzare la sua attenzione alle singole persone, soprattutto
ragazzi e giovani piú dotati, provenienti dalle regioni rurali fortemente toccate dalla dissoccupazione, aiutandoli nella educazione e preparandoli al futuro servizio per la società.
Milioni di polacchi, che con le loro offerte sostengono il programma delle borse di studio per ragazzi e giovani, vogliono,
con questo, edificare “un monumento vivo” del Santo Padre
Giovanni Paolo II. Il numero dei giovani partecipanti nel programa e’ cresciuto da 500 persone nell’anno 2000 fino a 2500,
provvenienti da tutte le diocesi. Oltre ad aiuto economico, la
Fondazione propone ai borsisti anche la formazione umana e
cristiana, che si realizza durante l’anno nei gruppi diocesani

ed anche durante le ferie scolastiche ,nella forma dei campi di
riposo di due settimane, che radunano tutti i borsisti nei piu
importanti centri storici e culturali della Polonia.
La Fondazione „Opera del Nuovo Millennio” coordina anche le
celebrazioni della „Giornata del papa”, che si svolge ogni anno
la domenica che precede il 16 ottobre, giorno della elezione
del Papa Giovanni Paolo II alla sede di S. Pietro Apostolo.
Ogni anno la Fondazione assegna il premio TOTUS. Vengono
premiate persone o istituzioni che si distinguono per il lavoro
caritativo ed educativo, per i meriti nell’ambito della cultura
cristiana e per la divulgazione dell’insegnamento di Giovanni
Paolo II. Il premio TOTUS gode già di alto prestigio e viene
chiamato “Il Nobel cristiano”.
Sin dal suo inizio ,la Fondazione „Opera del Nuovo Millennio”
si dedica anche alla promozione dei grandi temi del pontificato di Giovanni Paolo II, che per tutti i polacchi, per i fedeli
della Chiesa universale e per molte persone di buona volontà
è Grande e Santo.
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NASI STYPENDYŚCI

INFORMACJE O FUNDACJI
Fundacja Konferencji Episkopatu Polski
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Biuro Fundacji

(pn. – pt., godz. 9-16)

Sekretariat:

tel. (22) 530 48 28
fax (22) 530 49 86
dzielo@episkopat.pl

Stypendia:

tel. (22) 530 48 24

Dzień Papieski:

tel. (22) 530 48 77

Obozy stypendystów:

tel. (22) 530 48 77

Biuro Informacji i Promocji:

tel. 725 408 031
media@dzielo.pl

www.dzielo.pl
Numer KRS 0000150776
Numer NIP 527-23-16-033
REGON 016399194
Konto Bankowe
Bank PEKAO S.A., XII O/Warszawa
75 1240 2034 1111 0000 0306 8582
SWIFT CODE: PKOPPLPW
IBAN: PL 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582

2500 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzą niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych Janowi Pawłowi II. Ta rzesza młodych ludzi zanurzonych
w wierze i nauczaniu Papieża Polaka jest „tchnieniem Jego
pontyfikatu”, jak określił ich arcybiskup Andrzej Dzięga
w swojej homilii podczas obozu gimnazjalistów i licealistów
w 2014 r. w Szczecinie. Tchnieniem, które ma szansę zmieniać świat, jak to przez całe swoje życie robił Jan Paweł II.
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SŁOWO OD AUTORÓW:
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w tym
przedsięwzięciu: tym, których wymieniliśmy w stopce
redakcyjnej, a także wielu innym, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do tego, żeby ten Raport powstał.
Za choćby jedno słowo otuchy i najmniejszą uwagę serdeczne Bóg zapłać!
Sami jesteśmy stypendystami i czynnie uczestniczyliśmy
w wielu z opisanych tutaj wydarzeń. Jesteśmy świadomi,
jak wiele zawdzięczamy naszemu Patronowi, a także każdemu z Darczyńców, którzy wspierają nasz rozwój duchowy i edukacyjny z miłości do Jana Pawła II. Dlatego
tym bardziej cieszymy się, że możemy zaprezentować
Państwu skrót tych piętnastu lat. Mamy nadzieję, że
dzięki Wam, Drodzy Przyjaciele i Darczyńcy Fundacji, będziemy mogli kontynuować to wspólne DZIEŁO.
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