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SŁOWO WSTĘPU
Z wielką radością przekazuję raport podsumowujący działalność Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w roku 2017.
Ogromny wkład Fundacji w propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, a szczególnie niesienie konkretnej
pomocy najbardziej potrzebującej młodzieży pochodzącej z małych miejscowości oraz wsi, jest szczególnie zauważalne
na tle dzisiejszego świata.
Warto wspierać Fundację przede wszystkim ze względów socjalno-społecznych, żeby dawać ludziom, którzy mieli
utrudniony start, szansę. Takich fundacji jest więcej, ale Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest fundacją o wielkim
zasięgu. Wspiera 2000 młodych, zdolnych ludzi z całej Polski i to jest moim zdaniem duża pomoc. Warto również dlatego,
że wykształcenie, wychowanie, tytuły naukowe, ale przede wszystkim wiedza, jako coś, czego nikt człowiekowi nie
odbierze, jest rzeczą niesłychanie ważną. Dlatego miejmy świadomość, że na tym fundamencie wiedzy i wykształcenia
skorzysta Polska, skorzysta na tym Kościół i skorzysta na tym rodzina tego młodego człowieka, który skończył studia
i zaczął budować swoje życie rodzinne.

Przewodniczący Rady
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
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FUNDACJA „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

Fundacja „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. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać pontyfikat
św. Jana Pawła II przez promowanie Jego nauczania i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie
w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.
Fundacja ma trzy zasadnicze cele zapisane w statucie: wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej
oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz
upowszechnianie nauczania Papieża Polaka.
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WŁADZE FUNDACJI

RADA FUNDACJI

ZARZĄD FUNDACJI

Ks. Kard. Kazimierz Nycz – Przewodniczący
Ks. Abp Henryk Hoser – Wiceprzewodniczący
Ks. Abp Wojciech Polak
Ks. Bp Marek Mendyk
Prof. Dr Hab. Zbigniew Cieślak
Piotr Gaweł
Prof. Dr Hab. Jerzy Olędzki
Mec. Andrzej Rościszewski
Prof. Dr Hab. Katarzyna Chałasińska – Macukow
Adam Tański
Ks. Henryk Zieliński

Ks. Dariusz Kowalczyk – Przewodniczący
Ks. Paweł Walkiewicz – Wiceprzewodniczący
Marek Zdrojewski– Wiceprzewodniczący
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DZIEŃ PAPIESKI
Każdego 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 obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie
św. Jana Pawła II.
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.
Aspekt charytatywny tego dnia to przykościelna i publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej
młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji są określani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie
ich to wyraz wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.
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.
Jan Paweł II jednoczy i gromadzi Polaków na całym świecie. W organizację Dnia Papieskiego włączają się również rodacy
mieszkający poza granicami Polski i wspierający Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zarówno w wymiarze duchowym, jak
i finansowym. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Irlandii, Szwecji, Norwegii,
Kanadzie, Argentynie, Australii czy Francji spotykają się na Eucharystii i wspólnej modlitwie, organizują konferencje, wystawy
i koncerty, aby razem pielęgnować pamięć o największym z Polaków.
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DZIEŃ PAPIESKI 2017
Dzień Papieski w minionym roku świętowaliśmy 8 października pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”.
Główne obchody rozpoczęły się o godz. 9.00 Mszą Świętą transmitowaną przez Polskie Radio w Bazylice Świętego Krzyża. Przewodniczył jej
bp Marek Mendyk – członek Rady Fundacji. O oprawę muzyczną zadbał zespół „Tylko Ty”, tworzony przez stypendystów i absolwentów
programu stypendialnego, a w liturgię czytań włączyli się stypendyści z warszawskiej wspólnoty akademickiej Fundacji.
Stypendyści, Zarząd i Rada Fundacji zgromadzili się w południe w Świątyni Opatrzności Bożej na Mszy świętej w intencji Darczyńców Fundacji.
Celebrował ją kardynał Kazimierz Nycz. W kazaniu Przewodniczący Rady Fundacji podkreślił, że stypendyści są nadzieją Kościoła i świata.
Metropolita Warszawski wspomniał także, że niezwykle ważne jest, aby stypendyści byli dla młodych ludzi świadkami upamiętniającymi swoją
postawą i działaniem pontyfikat św. Jana Pawła II.
Już od godziny 15.00 zaproszeni goście i mieszkańcy Warszawy gromadzili się w Świątyni Opatrzności Bożej aby uczestniczyć w niezwykle
pięknym wydarzeniu muzycznym, jakim był Koncert Galowy Dnia Papieskiego. Świątynia wypełniła się po brzegi, a uświetnili ten czas
i zaśpiewali: Halina Frąckowiak, Natalia Kukulska, Kasia Dereń, Krzysztof Cugowski, Andrzej Lampert i Krzysztof Iwaneczko. Gospodarzem
muzycznym wydarzenia był „Gospel Rain”, a towarzyszył mu już wyżej wspomniany zespół „Tylko Ty”. Koncert poprowadził Krzysztof Ziemiec.
Cały koncert był transmitowany przez TVP1.
Ostatnim punktem niedzielnych obchodów Dnia Papieskiego był Apel Miasta Warszawy.
Odbył się w kościele akademickim św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. Stypendyści i osoby
przybyłe na to modlitewne wydarzenie mogli zgłębić nauczanie św. Jana Pawła II dotyczące
nadziei oraz wspólnie się pomodlić.

NAGRODY TOTUS TUUS 2017
Po raz 17. wręczono Nagrody TOTUS TUUS, które trafiają do osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w propagowanie nauczania
św. Jana Pawła II. W Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, a statuetki wręczono w czterech kategoriach. Ponadto w 2017
roku przyznano również Nagrodę Specjalną.
W kategorii „Promocja godności człowieka” laureatem został Jan Arczewski – za wieloletnie
zaangażowanie oraz niezwykłe zasługi i dokonania w wyrównywaniu szans życiowych osób
niepełnosprawnych, w tym za tysiące rozmów w Telefonie Zaufania i zajęcia psychoterapeutyczne
z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Lublinie.

Nagrodę w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” przyznano Jerzemu Kalinie – za
stworzenie wyjątkowych w pejzażu polskiej sztuki site-specific-art, dzieł funkcjonujących w precyzyjnie
określonym miejscu i czasie oraz artystyczne reakcje na najważniejsze wydarzenia społeczne i religijne
w najnowszej historii Polski.

Laureatem nagrody głównej w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” zostało
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. W ten sposób Kapituła Nagród podziękowała za wyjątkową
aktywność i organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego, w szczególny sposób przyczyniającego się
do upowszechniania nauczania Świętego Jana Pawła II na Wileńszczyźnie.

Statuetka w kategorii „TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka” została wręczona Redakcji Radia Plus
za przybliżanie nauczania świętego Jana Pawła II, w tym za audycję „Nocne Światła” Pawła Krzemińskiego.

Nagrodę specjalną TOTUS TUUS otrzymali Twórcy muzycznej, choreograficznej i literackiej oprawy
wydarzenia Światowych Dni Młodzieży 2016 – za pokazanie na światową skalę, że formalna nowoczesność
i merytoryczna tradycyjność mogą w wielu wymiarach tworzyć syntezę w przestrzeni chrześcijańskiej
kultury i katolickiego sacrum. Nagrodę w ich imieniu odebrał kard. Stanisław Dziwisz.
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KONFERENCJA
„EUROPA – KRYZYS I NADZIEJA”

Realizacją wymiaru intelektualnego Dnia Papieskiego była międzynarodowa konferencja naukowa „Europa – kryzys i nadzieja” organizowana
pod auspicjami Metropolity Warszawskiego, kardynała Kazimierza Nycza oraz Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który obiął to wydarzenie
Patronatem Honorowym. Odbyło się ono 10 października w Zamku Królewskim w Warszawie.
W konferencji „Europa – kryzys i nadzieja” wzięli udział wybitni filozofowie i myśliciele reprezentujący różne tradycje duchowe kultury
judeochrześcijańskiej. Prelegentami podczas konferencji byli: ks. abp prof. Grzegorz Ryś z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
prof. John Milbank (Wielka Brytania), prof. Andriej Kurajew (Rosja), prof. Szewach Weiss (Izrael), prof. Marek A. Cichocki, dr Dariusz
Karłowicz. W gronie komentatorów znaleźli się natomiast: prof. Zbigniew Stawrowski, prof. Krzysztof Koseła, ks. dr hab. Jacek Grzybowski,
dr hab. Paweł Skibiński, prof. Dariusz Gawin, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz oraz pisarz – Bronisław Wildstein.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz, który przewodniczył także Mszy świętej poprzedzającej
konferencję. Msza sprawowana była w Kościele Akademickim św. Anny, podczas której homilię wygłosił abp Grzegorz Ryś.
Celem konferencji była dyskusja nad źródłami jedności Europy – w sposób szczególny nad aktualnością dziedzictwa antyku i chrześcijaństwa
oraz nad tym, jak może ono wpłynąć na współczesną praktykę polityczną. Jedność to jedno z kluczowych zagadnień powracających w dziejach
Europy. W drugiej połowie XX wieku integracja europejska zrodziła nowe nadzieje na Europę bez wojen i dzielących ją murów. Obecnie
projekt ten przeżywa poważny kryzys. Jednym z jego źródeł jest niedocenienie duchowego rdzenia tej jedności. Tymczasem to właśnie wartości
wyznawane przez europejskie narody zrodziły wspólną tożsamość europejską. Poza nimi jedność naszego kontynentu wydaje się niemożliwa.
Jan Paweł II mówił: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha…”.
Organizatorami konferencji były: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz Fundacja Świętego Mikołaja.
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DZIEŃ PAPIESKI NA ŚWIECIE

Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Norwegia, Kanada, Argentyna, Irlandia,
Szwecja, Australia czy Francja – w tych krajach Polacy wraz z miejscową ludnością spotykają się na
wspólnej modlitwie. Podczas obchodów Dnia Papieskiego organizowane są dla nich wystawy, koncerty
i konferencje poświęcone pamięci Papieża Polaka.
Wszędzie gdzie się znajdują, wspierają tego dnia Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zarówno
modlitwą jak i materialnie, przekazując datki na stypendia.
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PROGRAM STYPENDIALNY
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 17 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse
edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W 2017 roku objęliśmy pomocą ponad 2000
osób z 40 diecezji Polski.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” to:
2000
stypendystów
rocznie

5000
absolwentów

50
obozów

150 mln zł.
na stypendia

Kto może otrzymać stypendium?

Uczniowie szkoły podstawowej po I semestrze 7 klasy, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Stypendia studenckie z reguły otrzymują osoby wcześniej uczestniczące w programie.

Kryteria formalne:

• Miejsce zamieszkania na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców.
• Potwierdzony dochód na osobę w rodzinie (brutto) niższy od 0.7 najniższego wynagrodzenia brutto
• Średnia ocen nie niższa niż 4,8 w szkole podstawowej i gimnazjum i 4,5 w szkole średniej, bądź udokumentowane inne zdolności ucznia
• Uzyskanie pozytywnej opinii: katechety; wychowawcy lub dyrektora szkoły; proboszcza.
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OBOZY WAKACYJNE

Pomysł wakacyjnego spotkania wszystkich stypendystów zrodził się w 2001 roku. Wówczas stypendium
otrzymywało 500 osób z 5 diecezji. Aktualnie, ze względu na dużą liczbę młodzieży, która przystąpiła do
programu stypendialnego, organizowane są trzy letnie obozy dla każdej z grup wiekowych: dla licealistów
i gimnazjalistów, dla studentów oraz dla maturzystów – przyszłych studentów, dla których obóz jest okazją do
poznania ludzi ze swoich wspólnot akademickich i zdobycia informacji o mieście, w którym będą studiować
i mieszkać. Obozy formacyjno-integracyjne stanowią integralną część programu stypendialnego.
W 2017 roku obozy formacyjno-integracyjne odbyły się w Tarnowie (dla studentów), Białymstoku (dla uczniów
gimnazjum i liceum) oraz w Myczkowcach (dla maturzystów).
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TARNÓW

Pod hasłem „K2 – Szczyt Świętości” w dniach 4-10 lipca 2017 roku odbył się obóz studentów Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia” w Tarnowie. Na zaproszenie JE ks. bpa Andrzeja Jeża oraz prezydenta miasta, pana
Romana Ciepieli, do miasta przybyło blisko 700 studentów z całej Polski, by poznać historię regionu i pogłębić
swoją duchowość, idąc śladami św. Kingi i bł. Karoliny Kózkówny. Stypendyści podążali śladami św. Jana Pawła
II, któremu niezwykle bliska była ziemia tarnowska i region małopolski.
Młodzi odwiedzili m.in. rodzinny dom bł. Karoliny i Stary Sącz, gdzie przy Ołtarzu Papieskim uczestniczyli
we Mszy świętej. Przy tym samym ołtarzu sprawował Eucharystię Jan Paweł II, gdy w 1999 r. odwiedził miasto.
Podczas obozu odbył się również szczyt FDNT, nazwany I Forum Stypendystów FDNT, na którym uczestnicy
programu stypendialnego dyskutowali na temat przyszłości Fundacji. Gościem specjalnym szczytu był Dariusz
Kowalski – odtwórca roli ojca bł. Karoliny Kózkówny w filmie Zerwany kłos.
Po zakończonym obozie część stypendystów wróciła do domów, a pozostali ruszyli do Białegostoku, by tam
jako wolontariusze współorganizować obóz dla ich młodszych kolegów.
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BIAŁYSTOK
Obóz gimnazjalistów i licealistów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zwany również obozem głównym, w 2017 roku odbył się
w Białymstoku. W dniach 13-24 lipca blisko 700 osób z całej Polski odpowiedziało na zaproszenie JE ks. abpa Edwarda Ozorowskiego
oraz prezydenta miasta – Tadeusza Truskolaskiego i odwiedziło miasto. Przez 11 dni młodzież zgłębiała historię i kulturę Podlasia.
Towarzyszyło im hasło „Białystok – Miasto Miłosierdzia”. Patronami obozu licealistów i gimnazjalistów w Białymstoku byli święci
związani z tym regionem – bł. ks. Michał Sopoćko oraz św. s. Faustyna Kowalska.
Podczas obozu stypendyści odwiedzili m. in. skansen w Jurowcach oraz sanktuaria w Sokółce i Świętej Wodzie. W tym ostatnim
miejscu księża uczestniczący w obozie poświęcili krzyż, który pozostanie tam na pamiątkę wizyty. Każdy stypendysta złożył również
swój mały krzyżyk z osobistą intencją. Dzień wyjazdowy zakończył się o godz. 20.30 uroczystym posadzeniem dębu Jana Pawła II,
Apelem przy grocie oraz wyjściem z zapalonymi lampionami przez bramę.
W dniach 17 i 18 lipca uczestnicy obozu zwiedzili białostockie uczelnie. Odwiedzili Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny,
Politechnikę Białostocką oraz Wydział Lalkarski Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza. Obozy licealistów i gimnazjalistów w dużych
miastach umożliwiają bliższe zapoznanie się z ofertą edukacyjną oraz wybranie dobrej uczelni w swojej dalszej drodze kształcenia się.
Przedostatniego dnia obozu wyemitowano na żywo z Białegostoku odcinek programu Telewizji Polskiej – „Między Ziemią a Niebem”.
Wypowiedzieli się w nim m. in. włodarze miasta i regionu. Nie zabrakło oczywiście stypendystów, którzy opowiedzieli o swoich
wrażeniach z pobytu w mieście oraz przybliżyli odbiorcom ideę Fundacji.
24 lipca stypendyści powrócili do domów, ale wielu z nich zachowa w pamięci Białystok. Zapewne część z nich tam wróci, aby
w mieście, które jest kolażem różnych religii i kultur, podjąć studia, jednocześnie kształcąc w sobie miłość do tego regionu oraz
tolerancję dla odmienności wierzeń oraz małych ojczyzn ludzi, których spotkają na swojej drodze.
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MYCZKOWCE

„Idźmy naprzód z nadzieją” – to nie tylko hasło Dnia Papieskiego w 2017 r., ale również obozu formacyjnego dla podopiecznych
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którzy zdali w tym roku maturę i przygotowywali się do rozpoczęcia studiów. Od 13 do
21 września poznawali swoje nowe wspólnoty akademickie i formowali się w duchu nauczania św. Jana Pawła II. Obóz odbył się, jak co
roku, w bieszczadzkich Myczkowcach.
Podczas trwania obozu stypendyści uczestniczyli w konferencjach i codziennej liturgii, a także poznawali się, co było bardzo istotne
podczas przeprowadzki do nieznanego miasta, w którym mieli podjąć studia. Pomogli im w tym również starsi koledzy i koleżanki,
którzy już zaaklimatyzowali się w miastach akademickich i byli gotowi wesprzeć w tym maturzystów.
W wolnych chwilach uczestnicy obozu wędrowali po bieszczadzkich szczytach – weszli m.in. na Tarnicę. Tymi samymi szlakami w
1953 r. chodził Karol Wojtyła.
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DZIEŁO NA MISJI
Grupa „Dzieło na misji” uformowała się w grudniu 2016 r. Swoje istnienie zawdzięcza ojcom ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej
Pocieszenia (Missionari della Consolata) – o. Luce Bovio, o. Ashenafiemu Yonasowi Abebe i o. Juanowi Carlosowi. Właśnie o. Ashenafi –
rodowity Etiopczyk, zaproponował stypendystom, że jeśli w czyimś sercu tli się pragnienie wyjazdu na wolontariat misyjny, to może dopomóc
w zrealizowaniu tego marzenia.
Siódemka najwytrwalszych oraz jedna osoba spoza grona stypendystów kilka miesięcy później wyjechała do Wassery, rodzinnej miejscowości
o. Ashenafiego, aby na miejscu posługiwać przez miesiąc w dwóch sekcjach – medycznej i edukacyjnej. Służba medyczna skupiała się na
pomocy w miejscowych przychodniach, badaniu osób starszych w ich domach oraz przeprowadzeniu bilansów i fluoryzacji wśród dzieci
i młodzieży. Zadaniem sekcji edukacyjnej było nauczanie języka angielskiego, matematyki i informatyki podczas trwania szkoły letniej
Pobyt w Afryce uświadomił grupie, że aby pomoc, którą zaoferowała, nie była tylko jednorazowym zrywem, warto zastanowić się nad formą
pomocy długofalowej. Pierwszym jej przejawem było ufundowanie 30 stypendiów dla najzdolniejszych i najbardziej potrzebujących uczniów.
Program stypendialny ma trwać do momentu ukończenia nauki przez objęte pomocą dzieci. Zaplanowano także edukację ekologiczną, kurs
pierwszej pomocy oraz kurs kreatywnego nauczania dla miejscowych nauczycieli. Duży nacisk będzie położony także na edukację plastyczną,
która będzie połączona z kreatywnym nauczaniem języka angielskiego i matematyki, jako że w Etiopii brak zajęć poświęconych pracom
plastycznym.
Wolontariusze „Dzieła na misji” pragną powrócić do Etiopii, ale także trafić do nowych miejsc, w tym do Argentyny, gdzie zaoferowana pomoc
skupiać się będzie na katechizacji wśród dzieci i młodzieży. Miesięczny wyjazd na wolontariat misyjny do Ameryki Łacińskiej zaplanowany
jest na 23 sierpnia 2018 r. Wyjazd poprzedzają intensywne przygotowania – zbieranie funduszy, organizowanie niedziel i animacji misyjnych,
nauka języka, poznawanie kultury kraju. Podstawa formacji wolontariuszy to „Takimi bądźcie”, bł. Józefa Allamano, założyciela Zgromadzenia
Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia oraz encyklika „Redemptoris missio” Jana Pawła II, który jest patronem grupy. Podróżując po świecie
przez cały czas trwania pontyfikatu i głosząc Ewangelię, stał się dla nich wzorem tego, aby „iść i głosić”.
Grupa, która skupiała 8 członków, rozrosła się – obecnie to ponad 20 osób, a co istotne – są oni otwarci na kolejnych ludzi, którzy pragną
włączyć się w działalność misyjną. Wolontariusze wierzą, że wspólnymi siłami mogą osiągnąć założone cele.
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WOLONTARIAT
Pomoc bliźniemu jest nierozłącznie związana z byciem stypendystą Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Młodzież, która tej
pomocy doświadczyła ze strony ludzi dobrej woli, chce przekazywać ją dalej, zarażając dobrym słowem i czynem środowiska,
w których przebywają.
Nie sposób zliczyć wszystkich inicjatyw podejmowanych przez stypendystów, można powiedzieć, że „ilu stypendystów, tyle pomysłów
na wolontariat”. Podejmują się pomocy w domach dziecka, domach pomocy społecznej, a także przy parafiach czy w najbliższym
gronie, np. pomagając kolegom w nauce.
Poza indywidualną pomocą, działalność społeczna odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu fundacyjnych wspólnot akademickich.
Łącząc się w grupy, regularnie oddają krew, sprzątają groby przed Dniem Wszystkich Świętych, organizują wydarzenia dla lokalnych
społeczności.
Jednym z takich działań był projekt „Wiecznie Młodzi”, w ramach którego stypendyści prowadzili warsztaty dla seniorów. Inicjatywa
ta miała ustrzec ich przez zagrożeniami czyhającymi na starszych ludzi, uczyła korzystania z nowinek technicznych i towarzyszyła
w często samotnym życiu.
Innym przykładem działalności stypendystów może być wolontariat krakowskiej wspólnoty w domu dziecka. Stypendyści opiekowali
się indywidualnie wychowankami placówki, a w grudniu zorganizowali dla wszystkich dzieci Jasełka.
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STYPENDYŚCI
Trójmiasto
Najważniejszym wydarzeniem dla wspólnoty z Trójmiasta w 2017 roku
był Dzień Skupienia pod hasłem „Musicie być mocni”. Ten wyjątkowy
czas wyciszenia, modlitwy i rozważania słów św. Jana Pawła II, pozwolił
im dobrze przygotować się do duchowego przeżywania Adwentu.

Poznań
Chcąc uczcić rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, stypendyści
z Poznania zorganizowali już VII Bieg Papieski, który odbył się 7 października
o godz. 11.00. Wydarzenie to z każdym rokiem przyciąga amatorów biegania
z całego regionu i na stałe wpisuje się w harmonogram sportowych wydarzeń
stolicy Wielkopolski.

Katowice
Jednym z najważniejszych wydarzeń w aglomeracji śląskiej, upamiętniających
rocznicę narodzin św. Jana Pawła II jest gra miejska organizowana już od wielu
lat przez stypendystów ze wspólnoty katowickiej. VI edycja gry miejskiej odbyła
się 20 maja 2017 roku. Wzięło w niej udział ok. 580 uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

Kraków

Tradycją dla krakowskich stypendystów stał się coroczny przemarsz z kościoła św. Floriana,
pod okno papieskie na ul. Franciszkańskiej. W ten sposób i w roku 2017 uczcili 97. rocznicę
urodzin Karola Wojtyły. We wspólnej modlitwie w drodze wzięli udział stypendyści, ich
przyjaciele i mieszkańcy Krakowa, którym postać Jana Pawła II była i jest szczególnie bliska.
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LOKALNIE
Białystok
Wspólnota białostocka wraz z Duszpasterstwem Akademickim
przygotowała cykl spotkań formacyjnych pod hasłem „8 błogosławieństw”.
Zastanawiali się nad ich sensem w oparciu o nauczanie Jana Pawła II i
zachęcali młodych do pogłębiania swojej wiary.

Warszawa
W 2017 roku stypendyści studiujący w Warszawie, w wyjątkowy sposób uczcili
rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. 18 maja zgromadzili się na koncercie
zespołu „Tylko Ty”, aby śpiewem i uwielbieniem podziękować za pontyfikat
Papieża Polaka. Zespół „Tylko Ty” składa się ze stypendystów i absolwentów
programu stypendialnego.

Lublin

Stypendyści ze wspólnoty lubelskiej zorganizowali 8 października na KUL-u
spotkanie otwarte z reżyserem i dziennikarzem Krzysztofem Tadejem.
Zrealizował on wiele filmów i reportaży o naszym Patronie. Uczestnicy
wydarzenia obejrzeli jeden z nich - „Tajemnicę Jana Pawła II” i uczcili w
ten sposób rocznicę wyboru Wojtyły na papieża.

Rzeszów
Obchodząc XVII Dzień Papieski stypendyści ze wspólnoty rzeszowskiej
zorganizowali po raz kolejny ,,Pielgrzymowanie z Janem Pawłem II
szlakiem świętych”. Wydarzenie to było dla pielgrzymujących świetną
okazją, aby lepiej poznać nauczanie Papieża Polaka oraz miejsca
z nim związane. W świętowanie i uczczenie pamięci o naszym Patronie
włączyły się całe rodziny, szkoły, młodzież i księża.
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POZNAJ NAS
Nazywam się Barbara Skrzypko. Pochodzę z miejscowości Ługi, położonej 50 km od Białegostoku.
Od 7 lat jestem stypendystką Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Obecnie studiuję na kierunku
lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Akademicka wspólnota stypendystów
jest dla mnie niesamowitym wsparciem w każdej sytuacji. Co roku z niecierpliwością czekam na
obozy wakacyjne, podczas których mam okazję rozwijać się duchowo i poznawać wspaniałych
ludzi. Dzięki Fundacji nauczyłam się doszukiwać i dostrzegać dobro i Bożą miłość nawet
w najdrobniejszych rzeczach. Od 1,5 roku działam w ewangelizacyjnej grupie wspólnotowej,
z którą prowadzę spotkania modlitewne dla różnych grup młodzieżowych np. przygotowujących się
do bierzmowania, uzależnionych od narkotyków itp. Angażuję się również w akcje charytatywne
Duszpasterstwa Akademickiego w Białymstoku. Oprócz zgłębiania świata medycyny realizuję
swoją pasję, od 10 lat zawodowo biegam. Moim największym osiągnięciem są dwa brązowe medale
Mistrzostw Polski Juniorów zdobyte w czasach licealnych. Fundacja i sport nauczyły mnie odwagi
w podejmowaniu wyzwań i pokazały, że jeśli mam przy sobie Pana Boga nic nie jest w stanie mnie
zatrzymać. W tym roku wzięłam udział w konkursie Rejs Niepodległości zorganizowanym z okazji
100-lecia niepodległej Polski. Podczas rejsu polskim statkiem szkoleniowym ,,Dar Młodzieży” będę
ambasadorką Polski na odcinku Teneryfa-Kapsztad. Fakt bycia w gronie stypendystów motywuje
mnie do ciągłej pracy nad sobą w myśl słów św. Jana Pawła II ,,Musicie od siebie wymagać, nawet
gdyby inni od Was nie wymagali”.

Nazywam się Jakub Potrząsaj, mam 20 lat i pochodzę z małej miejscowości, Tomaszów,
leżącej nieopodal Radomia. Od 6 lat, jako stypendysta, jestem związany z Fundacją „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”. Obecnie studiuję Lotnictwo i Kosmonautykę na Wojskowej Akademii
Technicznej. Fundacja to dla mnie przede wszystkim przyjaźnie, które zawiązują się podczas
obozów wakacyjnych, ale to także niesamowite przeżycia duchowe, jakich możemy doświadczyć
podczas wspólnych Eucharystii. We wspólnocie stypendystów wspaniałe jest to, że zawsze
możemy na siebie liczyć. Dzięki wsparciu stypendialnemu mogłem pozwolić sobie na zakup
teleskopu, z którym odkrywam tajemnice astronomii. W kończącym się roku akademickim
pełniłem rolę starosty warszawskiej wspólnoty akademickiej FDNT. W marcu zostałem wybrany
Konsultorem przy Radzie ds. Duszpasterstwa Młodzieży przez Konferencję Episkopatu Polski.
Pełniąc tę funkcję, wraz z pozostałymi osobami powołanymi do roli konsultora, a przede
wszystkim z głównymi przedstawicielami Rady, podejmujemy decyzje dotyczące młodzieży
i ich uczestnictwa w Kościele.
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Jedno z nas (Ola) pochodzi z Radzynia Podlaskiego, a drugie (Tomek) z Ciechanowca. Niby obydwie miejscowości leżą na wschodniej ścianie
Polski, to jednak nie mamy wątpliwości: nigdy byśmy się nie poznali, gdyby nie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Niedawno udało nam się ustalić, kiedy doszło do pierwszego naszego spotkania – prawdopodobnie był to 8 czerwca 2010 roku. Na tę datę
przypadał finał jednej z edycji Konkursu Akademickiego im. Bpa Jana Chrapka. Oboje jesteśmy jego laureatami.
Pracujemy w mediach. Od niedawna nawet w tej samej redakcji – polskiej edycji chrześcijańskiego międzynarodowego portalu Aleteia. Mamy
podobne zainteresowania. Bardzo często rozmawiamy na przeróżne tematy przy kubku herbaty czy kawy (Ola) albo yerba mate (Tomek).
Staramy się wtedy komputery odłożyć na bok i skupić na sobie. Wierzymy, że jesteśmy dobrym duetem. Tomek mobilizuje Olę do pisania
reportaży, Ola zaś wspiera Tomka przy tworzeniu projektu, o którym z pewnością niebawem usłyszycie.
Nie mamy wątpliwości, że św. Jan Paweł II to jeden z ważniejszych Patronów rodziny, którą niedawno stworzyliśmy. Po ślubie wyjechaliśmy wraz
z naszymi kochanymi rodzicami do Rzymu, by przy grobie Papieża Polaka podziękować za wszystko, co nas spotkało. Za szczęśliwe dzieciństwo,
za siebie, za Fundację. Udało nam się nawet porozmawiać z papieżem Franciszkiem podczas specjalnego spotkania z nowożeńcami. Rozmowa
trwała całkiem długo – jakieś 45 sekund!
Wiemy, że nasze małżeństwo i szczęście to zasługa Fundacji, choć przez 5 lat byliśmy dla siebie po prostu znajomymi. Mijaliśmy się w biurze
FDNT przy Skwerze Stefana Kardynała 6, realizowaliśmy wspólne fundacyjne projekty. Każde z nas działało w swoim obszarze.
Aż nastąpił przełom. Można powiedzieć, że ojcem chrzestnym naszego związku i małżeństwa jest ks. Jan Drob, ówczesny prezes Fundacji.
Zmusił nas wręcz do współpracy przy jednym z projektów. Wcześniej żadne nie miało takiej potrzeby ani ochoty. Kiedy odrzuciliśmy już
pierwsze niezadowolenie, pojawił się wzajemny szacunek, przyjaźń, a potem także i coś więcej! Zatem… dziękujemy, Księże Janie!
Chcemy, by Fundacja dalej była w naszym życiu. Nie zapominamy o tym, jak wiele nam dała. Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Absolwentów
Dzieło, które skupia absolwentów z całej Polski, fachowców z różnych dziedzin. Działa i przynosi świetne owoce (choćby Punkt Przedszkolny
„Lolek”, z którego jesteśmy bardzo dumni jako stowarzyszenie).
Niemal co roku podczas Dnia Papieskiego jako wolontariusze wychodzimy na ulicę i kwestujemy – najpierw jako para, potem narzeczeństwo,
a teraz i małżeństwo. Zbieramy fundusze dla kolejnych pokoleń. Dla kolejnych Ol i Tomków, którzy być może już niedługo dostaną taką samą
szansę i doświadczą tyle dobra, co my!
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BILANS FUNDACJI

(sporządzony na dzień 31.12.2017 r.)

Wiersz (poz.)

Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł.
gr.)

Wyszczególnienie

1

2

roku 2016

roku 2017

3

4

AKTYWA
A

Aktywa trwałe

403.475,61

363.457,00

I

Wartości niematerialne i prawne

126.555,38

89.722,75

II

Rzeczowe aktywa trwałe

20.734,23

17.548,25

II

Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV

Inwestycje długoterminowe

256.186,00

256.186,00

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

B

Aktywa obrotowe

24.256.638,69

26.503.668,12

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0,00

0,00

II

Należności krótkoterminowe

0,00

3.820,38

III

Inwestycje krótkoterminowe

24.256.638,69

26.499.847,74

1

Środki pieniężne

24.201.563,88

24.833.679,24

2

Pozostałe aktywa

55.074,81

1.666.168,50

C

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3.973.751,04

4.063.847,11

I

Rozliczenia z tytułu stypendiów

3.947.550,00

4.031.210,00

II

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

26.201,04

32.637,11

28.633.865,34

30.930.972,23

Suma aktywów
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BILANS FUNDACJI

(sporządzony na dzień 31.12.2017 r.)

Wiersz (poz.)

Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł.
gr.)

Wyszczególnienie

1

2

roku 2016

roku 2017

3

4

24.541.796,30

26.735.971,05

700.000,00

700.000,00

0,00

0,00

20.996.714,52

23.841.796,30

PASYWA
A

Fundusze własne

I

Fundusz statutowy

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

III

Wynik finansowy netto z lat ubiegłych

IV

Wynik finansowy netto roku obrotowego

2.845.081,78

2.194.174,75

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4.092.069,04

4.195.001,18

I

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

0,00

0,00

II

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

4.092.069,04

4.195.001,18

1

Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

2

Inne zobowiązania - z tytułu stypendiów

3.947.550,00

4.031.210,00

3

Inne zobowiązania - budżetowe

108.236,00

90.649,35

4

Pozostałe zobowiązania

36.283,04

73.141,83

5

Fundusze specjalne

0,00

0,00

III

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

IV

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

28.633.865,34

30.930.972,23

Suma pasywów
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.)
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Kwota za rok poprzedni Kwota za rok bieżacy
2016
2017

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

A

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym
zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie –
wartość ujemna)

12.661.779,33

12.217.302,71

I

Przychody z działalności pożytku publiczne- go i zrównane z nimi

12.661.779,33

12.217.302,71

1

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

12.661.779,33

12.217.302,71

2

Przychody z odpłatnej działalności
pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie –
wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna

0,00

0,00

B

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

10.104.040,82

10.260.114,12

I

Koszty działalności pożytku publicznego

10.104.040,82

10.260.114,12

1

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

10.104.040,82

10.260.114,12

a)

Amortyzacja

5.360,78

94.006,43

b)

Zużycie materiałów i energii

232.435,64

355.720,64

c)

Wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

863.781,27

865.978,86

d)

Pozostałe koszty

9.002.463,13

8.944.408,19

3

4

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.)

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota za rok poprzedni
2016

Kwota za rok
bieżacy 2017

1

2

3

4

2
a)
b)
c)
d)
C
D
E
F
I
II

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

0,00

Amortyzacja

0,00

0,00

Zużycie materiałów i energii

0,00

0,00

Wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00

0,00

Pozostałe koszty

0,00

0,00

298.213,09

312.835,04

10.780,82

75.782,88

89,00

66,00

Wynik finansowy netto ogółem /A-B+C-D-E/ w tym:

2.845.081,78

2.194.174,75

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

2.845.081,78

2.194.174,75

0,00

0,00

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów
Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów
Podatek dochodowy

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)
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PODZIĘKOWANIA
Na szczególne podziękowania zasługuje przeszło 40 tysięcy Darczyńców, którzy w ciągu 17 lat wspierali swoimi wpłatami program
stypendialny. Dziękujemy także setkom tysięcy osób składających ofiary na stypendia Fundacji w trakcie zbiórek Dnia Papieskiego.
PARTNERZY PROGRAMU STYPENDIALNEGO:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Narodowy Bank Polski S.A., Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poczta Polska S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Fundacja Pro Publico Mare, „Harvard Business Review Polska”;
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;
MIASTA PAPIESKIE;
MECENASI NAGRÓD TOTUS:
Poczta Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Pocztylion-Arka S.A., Union Investment TFI S.A.; Peter-Star Sp. z o.o. i Sp. - Sp.K.,
Orange Polska, EmiTel Sp. Z O.O.;
PATRONI MEDIALNI DNIA PAPIESKIEGO:
Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., „Rzeczpospolita”, „Gość Niedzielny”, ,,Idziemy”, Tygodnik „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”,
Katolicka Agencja Informacyjna, Media oraz inne instytucje zaangażowane w relacjonowanie i promocję obchodów Dni Papieskich, obozów
stypendystów i innych wydarzeń organizowanych przez Fundację;
AGENCJE INFORMACYJNE:
Informacyjna Agencja Radiowa, Katolicka Agencja Informacyjna, Polska Agencja Informacyjna, Polska Agencja Prasowa, Telewizyjna
Agencja Informacyjna;
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PRASA OGÓLNOPOLSKA, LOKALNA I POLONIJNA:
„Angora”, „Dziennik”, „Dziennik Gazeta Prawna, „Echo Dnia”, „Forbes”, „Fronda”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”, „Gość
Niedzielny”, ,,Gazeta Polska Codziennie”, „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;
STACJE RADIOWE: 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, Radio ZET, RDN
Małopolska, RMF FM, Radio Rodzina, VOX FM i inne TELEWIZJE: Telewizja Polska S.A. wraz z oddziałami regionalnymi, TVN, Cyfrowy
Polsat, Silesia, TV Biełsat, TV Puls, TV Vatican, Telewizja Republika, Telewizja TRWAM INTERNET: 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;
FIRMY I INST Y TUCJE WSPIERA JĄCE KAMPANIE DNI PAPIESKICH:
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;
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WOLONTARIUSZE OD LAT WSPÓŁPRACUJĄCY Z FUNDACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI:
Kapłani, w tym księża koordynatorzy, siostry zakonne, klerycy, kierownicy ośrodków, wychowawcy, nauczyciele, psycholodzy, osoby
prowadzące warsztaty, organizatorzy zbiórek publicznych.
ORGANIZACJE, FIRMY I INNE INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE:
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 War 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 Restrukturyzacji i 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.
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INFORMACJE O FUNDACJI
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski jako wyraz wdzięczności dla
Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji
jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie
określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski
w 1999 r.
Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. orazpostanowień statutu, a także
jako osoba prawna posiadająca status organizacji pożytku publicznego,na mocy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Fundacja Konferencji Episkopatu Polski
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Skwer 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, e-mail: dzielo@episkopat.pl Stypendia: tel. (22) 530 48 24
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
Wpłat indywidualnych można także dokonywać przez stronę www.dzielo.pl
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