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Zebranie Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II – Rzym 2008 
 
 
 Coroczne zebranie Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II odbyło się w Rzymie w 
Domu Jana Pawła II przy via Cassia 1200 w dniach 22 i 23 stycznia 2008 r. Spotkanie rozpoczęło 
się Mszą św. przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra, w której uczestniczyli  
członkowie Rady oraz pracownicy instytucji Fundacji. Mszy św. przewodniczył metropolita 
krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz, do którego należy władza zwierzchnia Fundacji. Słowa ks. 
Kardynała przed Mszą św. oraz podczas homilii przywołały postać Ojca Świętego Jana Pawła II 
oraz dzieło jakim jest Fundacja, będąca jednym z owoców Jego pontyfikatu. 
 Ojciec Święty Jan Paweł II jest patronem Fundacji, jest z nami, inspiruje nas i wspomaga. 
Dlatego poprzez dzieło Fundacji Jan Paweł II powinien być poznawany, a Jego dziedzictwo 
zachowywane i przekazywane następnym pokoleniom. 
 W pierwszym dniu obrad ks. kard. Dziwisz wręczył nominacje nowym członkom Rady na 
rozpoczynającą się kadencję. W skład Rady wchodzi 11 członków: ks. kard. Stanisław Ryłko jako 
przewodniczący, ks. abp Józef Kowalczyk, ks. bp Thomas Paprocki z Chicago – wiceprze-
wodniczący, ks. prał. Paweł Ptasznik – sekretarz, ks. prał. Stanisław Budyń z Hanoweru, Ewa             
i Maciej Bednarkiewiczowie z Warszawy, dr Jan Krasnodębski z Londynu, Ryszard Krzyżanowski 
z Filadelfii, Christiane Tomkiewicz z Paryża, Danuta Warszawska z Toronto. 
 Rozpoczynając obrady ks. kard. Ryłko zaznaczył,  że nowa Rada nie zaczyna swej działalności 
od początku, ale buduje na fundamencie, który już został położony przez innych, a do członków 
nowej kadencji należy, aby to dzieło dalej rosło i by potrafili odpowiedzieć na nowe wyzwania 
jakie stają przed Fundacją. Następnie dyrektorzy poszczególnych instytucji Fundacji złożyli 
sprawozdania z działalności w roku minionym oraz propozycje programowe na rok przyszły.          
Ks. prał. Stefan Wylężek przedstawił działalność Sekretariatu Fundacji oraz stan funduszu 
wieczystego Fundacji. W ub. roku sekretariat wydał 3 książki: «Bullarium Poloniae», t. VII, album 
poświęcony 25-leciu Fundacji Jana Pawła II oraz «Etos współczesnej emigracji polskiej w świetle 
nauczania papieża Jana Pawła II». Sekretariat utrzymuje stały kontakt z 43 Kołami i Towarzyst- 
wami Przyjaciół Fundacji w 16 krajach. W ubiegłym roku powstały dwa nowe Koła w Calgary i w 
Monachium. Uniwersytet Letni Kultury Polskiej po raz 21. odbył się w Domu Polskim w Rzymie. 
Udzielono również 6 osobom stypendiów naukowych w Rzymie. Ks. prał. Mieczysław Niepsuj 
przedstawił działalność Domu Polskiego. W ciągu roku przeprowadzono bardzo wiele prac remon-
towych, by ułatwić pobyt pielgrzymom. Do domu przyjeżdżają grupy parafialne i pielgrzymi indy- 
widualni. Ci ostatni stają się coraz liczniejsi. Liczba pielgrzymów z Polski zwiększyła się, nato- 
miast zmalała liczba pielgrzymów z Polonii. Prowadzone prace remontowe będą kontynuowane, by 
móc zarejestrować dom jako casa per ferie (dom wakacyjny). 
 Działalność Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu przedstawili: ks. prał. Jan Główczyk 
i ks. dr Andrzej Dobrzyński. Ośrodek ten, z racji podejmowanych zadań, stał się najważniej-        
szym odcinkiem działalności Fundacji. Ośrodek wydał kolejny, 7 tom bibliografii polskiej Jana Pa- 
wła II oraz współpracował przy publikacji książki «Liturgia godzin z Janem Pawłem II i Bene- 
dyktem XVI». Kontynuowane były prace przy katalogowaniu zbiorów bibliotecznych oraz muze- 
alnych. Ośrodek współpracuje z Wydziałem Historycznym PAT oraz Warszawskim Instytutem 
Papieża Jana Pawła II.  
  
 



 Od 1 września 2007 r. sekcją studium Ośrodka kieruje ks. dr Andrzej Dobrzyński. Główny 
akcent pracy spoczywa na zorganizowaniu międzynarodowego sympozjum pt. «Chrustus-Kościół-      
-człowiek. Vaticanum II w pontyfikacie Jana Pawła II», które odbędzie się na Papieskim Wydziale 
Teologicznym Seraphicum w Rzymie 28 i 29 X 2008 r.   
 Ks. Ryszard Krupa SCJ przedstawił działalność Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, który 
realizuje program edukacyjny Fundacji skierowany do młodych ludzi z Europy Środkowo-                 
-Wschodniej. Aktualnie Fundacja udziela stypendiów 143 osobom studiującym na KUL. W ubie- 
głym roku studia ukończyło 42 stypendystów. Osiem osób obroniło prace doktorskie. Stypendyści 
Fundacji pochodzą z następujących krajów: Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Rosja, Litwa, Łotwa, 
Turkmenistan i Słowacja. Pod koniec czerwca ub.r., dzięki pomocy ze strony paryskiego Koła 
Przyjaciół Fundacji oraz Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu 46 stypendystów odbyło dziesięcio- 
dniową pielgrzymkę do Francji. Na trasie pielgrzymki znalazł się Paryż, Lisieux, Lourdes, Reims       
i Strassburg. W programie wychowawczym organizowano tzw. soboty papieskie. Ich zamierzeniem 
jest zapoznanie stypendystów Fundacji z nauczaniem, działalnością i osobą Sługi Bożego Jana 
Pawła II. Na nowy rok akademicki zostało przyjętych 17 nowych studentów na studia magisterskie 
i 11 – na studia doktoranckie. 
 Na zakończenie pierwszego dnia obrad ks. inf. Grzegorz Erlebach odczytał sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej Fundacji Jana Pawła II dotyczące oceny bilansu za rok 2007 i preliminarza na 
rok 2008. Trzyosobowa komisja nie dopatrzyła się żadnych uchybień i zaleciła Radzie 
Administracyjnej zatwierdzenie bilansu instytucji Fundacji za rok 2007 i planu budżetowego na 
2008 rok. 
 W drugim dniu obrad Rada podjęła decyzje budżetowe na rok 2008 dla poszczególnych 
instytucji Fundacji. Zaaprobowała również inicjatywy przedstawione na nowy rok pracy. 
Najbliższym wydarzeniem jest pielgrzymka Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II do Lourdes z okazji 
150. rocznicy objawień Matki Bożej, mająca odbyć się w dniach od 1 do 4 kwietnia br. Informacje 
do wszystkich Kół i Towarzystw Przyjaciół Fundacji zostały wysłane już w roku ubiegłym. 
Z okazji 30. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową zostanie zorganizowane w 
Rzymie sympozjum naukowe w dniach 28 i 29 października. Rada podjęła decyzję, by tegoroczny 
Uniwersytet Letni, organizowany przez 21 lat w Domu Polskim w Rzymie, odbył się w Lublinie w 
ramach Szkoły Letniej KUL. Informacje z tym związane zostały przesłane do wszystkich prezesów 
Kół i Towarzystw Przyjaciół Fundacji oraz do zainteresowanych osób. Wiele uwagi poświęcono 
dniowi Fundacji Jana Pawła II. Niektórzy prezesi Kół Przyjaciół Fundacji, bardzo zaangażowani w 
tę inicjatywę, prosili z przyczyn organizacyjnych o zmianę zaproponowanej daty z 4 listopada na 
inny termin. Rada Administracyjna ustanowiła 18 maja dniem Fundacji Jana Pawła II, zalecając 
obchody w najbliższej okolicy tego dnia, w zależności od możliwości poszczególnych środowisk. 
Potwierdzona została przez Radę potrzeba kontynuacji programu stypendialnego obejmującego 
młodzież z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Przewidziany jest dalszy rozwój Domu 
Fundacji w Lublinie, w myśl wizji jaką przed laty nakreślił Sługa Boży Jan Paweł II.  
 Szczególną troskę Rada przejawiła o działalność Kół i Towarzystw Przyjaciół oraz ich stały 
kontakt z Sekretariatem Fundacji. Rada nie szczędziła wyrazów wdzięczności członkom Kół i 
Towarzystw Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, a szczególnie ich prezesom za wielkie zaanga- 
żowanie i wsparcie finansowe dla działalności Fundacji. Tymi samymi słowami podziękowania 
objęte zostały osoby indywidualne związane z celami, które wyznaczył temu dziełu papież Jan 
Paweł II. Nasza wdzięczność wyraża się w codziennej modlitwie w kaplicy Domu Polskiego oraz 
przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II podczas czwartkowych Mszy św. sprawowanych w intencji 
Jego rychłej beatyfikacji. W każdym dziele podejmowanym przez Fundację kryje się dar osób, 
które utożsamiają się z jej celami, dostrzegając w nich cenne wartości budujące cywilizację miłości. 


