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„Dziedzictwo nie oznacza  
przeszłości”

Misja Fundacji Jana Pawła II  
kontynuacją nauczania  

wielkiego papieża

W 40. rocznicę wyboru na Stolicę św. Piotra kardynała Karola Wojtyły 
dziękujemy Bogu za dar papieża Polaka i  jego wielką rolę w dziejach świa-
ta. Życie każdego człowieka obfituje w najrozmaitsze doznania i doświadcze-
nia. Te doświadczenia trudno jest niejednokrotnie zauważyć, zwłaszcza gdy 
są to przeżycia o charakterze duchowym. Z tego względu nie jest rzeczą łatwą 
opisać w  sposób adekwatny życie ludzi, a  szczególnie dotyczy to człowieka 
świętego, pełniącego w Chrystusowym Kościele niezwykle doniosłe i odpowie-
dzialne zadania. Możemy jedynie z wielką pokorą usiłować uchwycić poszcze-
gólne fakty z  jego życia, które złożą się na spójny obraz wielkiego papieża. 
Karol Wojtyła – Jan Paweł II jest wprost niedoścignionym wzorem na róż-
nych odcinkach ludzkiego życia. Pamiętamy go przede wszystkim jako wy-
jątkowego papieża. Ta wyjątkowość wiąże się ze stosukowo długim i bogatym 
w wydarzenia pontyfikatem, rozlicznymi charyzmatami i wystąpieniami oraz 
językowymi uzdolnieniami. Niewątpliwie, Jan Paweł II był człowiekiem głę-
bokiej modlitwy i nieustającej pracy. Pragnąc jak najlepiej wypełnić misję Pio-
tra naszych czasów, kochał nade wszystko Boga, a także każdego człowieka. 
W każdym człowieku dostrzegał oblicze Boga, obraz i podobieństwo Stwórcy. 
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Z przyjaznego nastawienia do człowieka rodziło się pragnienie pielgrzymowania, 
by zetknąć się z oczekującymi na niego ludźmi. Umacniając ich w wierze, wę-
drujący pasterz wzbudzał nadzieję, przywracał zaufanie i pozostawiał prze-
słanie, w jaki sposób należy postępować.

W całość pontyfikatu Jana Pawła II wpisana jest jego Fundacja, której zada-
niem jest przekazywanie tego wielkiego dziedzictwa współczesnemu poko-
leniu poprzez wielorakie formy działalności w różnych krajach świata, m.in. 
w Arabii Saudyjskiej, Australii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpani, Indonezji, 
Irlandii, Kanadzie, Malezji, Meksyku, Niemczech, Singapurze, Szwajcarii, 
Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii – wszędzie tam, gdzie znajdują się Koła, To-
warzystwa oraz grupy modlitewne Fundacji Jana Pawła II. Z  jednej strony 
mamy wrażenie, że dzisiejsi ludzie, zajęci codziennością, zapominają o wiel-
kim dziedzictwie Jana Pawła II. Z  drugiej strony poprzez doświadczenie 
i kontakt z członkami Fundacji rozsianymi na pięciu kontynentach świata, 
dostrzegamy, że całe dziedzictwo Świętego Jana Pawła II nie oznacza martwej 
przeszłości, ale jest nadal aktywne i twórcze.

Międzynarodowa konferencja naukowa Veritatis Splendor poprzez prelek-
cje moich zacnych poprzedników ukazała Jana Pawła II jako zmieniającego 
oblicze świata. Pozwólcie, że dodam, iż nie tylko zmienił ten świat, ale ciągle 
odmienia poprzez wstawiennictwo u Boga i całe dziedzictwo, które nam po-
zostawił. Dlatego 16 października 1981 roku, w kilka miesięcy po zamachu, 
powołał do istnienia Fundację, którą nazwał swoim papieskim imieniem, za-
twierdzając statuty, według których powinna ona funkcjonować. Pierwsze 
zdania statutów jasno określają cel i zadania Fundacji: „Fundacja Jana Pawła 
II powstała w odpowiedzi na wydarzenia o znaczeniu historycznym, jakim 
był wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jest to fundacja kościel-
na, no profit, która stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw o cha-
rakterze naukowym, kulturalnym, religijnym i  charytatywnym związanych 
z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Świadoma wielkości daru, jakim 
dla Kościoła, Ojczyzny i świata jest osoba i dzieło Papieża Polaka, podejmuje 
troskę o zachowanie i rozwój tego duchowego dziedzictwa oraz o przekazanie 
go następnym pokoleniom”131.

Fundacja stara się wypełnić zadania nakreślone przez jej Założyciela. Naj-
lepszym potwierdzeniem tego są słowa absolwentów dzieła stypendialnego 
Fundacji. Oto wypowiedzi niektórych z nich. Ks. Valery Bykovsky z Białoru-
si w liście skierowanym do Fundacji napisał: „Studia w Lublinie i korzystanie 
z pomocy Fundacji umożliwiły mi pełniejszą posługę lokalnemu Kościołowi 

131 Jan Paweł II, Statuty Fundacji, s. 1.
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w zakresie wiedzy biblijnej. Uczestniczyłem w wielu sympozjach organizowa-
nych przez nasze seminarium. Podejmowałem wykłady w seminarium oraz 
w innych instytucjach naszej diecezji. W minionym roku wydaliśmy pierwszy 
przekład Pisma św. na język białoruski, co stało się dla naszego Kościoła lo-
kalnego wielkim wydarzeniem. Obecnie, po latach, znowu odnowiłem swoje 
spotkanie z Fundacją, dzięki której piszę pracę doktorską z zakresu katechety-
ki. Chciałbym podkreślić, że praktycznie całą kadrę wykładowców w dwóch 
seminariach duchownych na Białorusi w Grodnie i Pińsku stanowią byli sty-
pendyści Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. Dzięki Fundacji do dzisiaj nasza 
diecezja grodzieńska na Białorusi ma możliwość kształcenia kolejnych elit in-
telektualnych duchownych i świeckich”132.

Jedną z pierwszych stypendystek Fundacji Jana Pawła II była Słowaczka, 
Jana Moricova, pochodząca jeszcze z byłej Czechosłowacji. W swoim pamięt-
niku zapisała: „Wykształcenie i wiedza zdobyte dzięki Fundacji pozwalają mi 
przyczyniać się do kształcenia przyszłych kapłanów i nauczycieli słowackich. 
Nie potrafię określić, jak wielkim darem były dla mnie studia. Zdaję sobie spra-
wę, że był to dar od Boga i ludzi. Uświadamiałam sobie też, jak wiele zawdzię-
czam Fundacji Jana Pawła II, nie tylko wykształcenie, rozwój duchowy, ale też 
dar pielgrzymek. Niezapomniana w mojej pamięci pozostanie ta najważniej-
sza – do Rzymu z 1996 roku na spotkanie z Janem Pawłem II w Castel Gan-
dolfo. Była to wzruszająca i niezapomniana chwila, spojrzenia w oczy i ucało-
wania dłoni Piotra naszych czasów. Z perspektywy czasu wiem, że nauczanie 
oraz całe dziedzictwo Jana Pawła nie tylko przetrwało, ale nadal się rozwija 
poprzez Fundację Jego imienia. Jest ciągle żywe, bowiem trwa w nas, dawnych 
stypendystach Fundacji, a które jest dla mnie darem i wezwaniem do dzielenia 
się zdobytą wiedzą i szukania sposobów lepszej służby Bogu i współczesnemu 
człowiekowi”133. W 2010 roku prezydent Republiki Słowackiej mianował Janę 
Moricovą profesorem teologii. Do tej pory pracuje ona na Katolickim Uniwer-
sytecie w Rużomberku, na którym też przez prawie dwie kadencje (w latach 
2008–2015) pełniła służbę prorektora do spraw studenckich.

Stypendysta Jaroslav Kazymiryv z Ukrainy, podczas pobytu na zjeździe 
Dyrektorów Kół i Towarzystw Fundacji w Rzymie w kwietniu 2018 roku, tak 
przedstawił swoje przeżycia w czasie trwających studiów i formacji duchowej 
w Fundacji Jana Pawła II: „Chcąc realizować swoje marzenia, opuściłem swój 
kraj Ukrainę, aby znaleźć się w Domu Fundacji w Lublinie, który dla mnie jest 
czymś o wiele więcej niż tylko instytucją. Jest on moją nową rodziną, nowym 

132 Valery Bykowsky, zapiski własne, s. 2.
133 Jana Maricova, zapiski własne.
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Domem, w którym nieustannie ktoś na mnie czeka, mną się opiekuje, pochy-
la się nad moimi troskami i radościami. To jest wspólnota osób, zatroskanych 
i modlących się za siebie, z dyrekcją, która czuwa nie tylko nad wymiarem 
intelektualnym naszego życia, ale również dba o rozwój duchowy i religijny. 
Dzięki Janowi Pawłowi II i Jego Fundacji młodzież z Europy Wschodniej może 
realizować swoje marzenia o  lepszej przyszłości, nie tylko osobistej, ale też 
w wymiarze narodowym”134.

Absolwentka Fundacji Ola Ilchena tak oto wspomina swoje czasy studenc-
kie: „Od momentu, kiedy zostałam stypendystką Fundacji Jana Pawła II, za-
częłam zgłębiać myśl i nauczanie Papieża, naszego Założyciela. Poprzez udział 
w cotygodniowych spotkaniach papieskich zrozumiałam, że mają one wielką 
wartość, ponieważ gromadzą studentów z różnych narodowości i kultur, któ-
re nie zawsze miały możliwość usłyszenia o nauczaniu i całym dziedzictwie 
Jana Pawła. Zawsze dochodziliśmy do wniosku, że nauczanie papieskie jest 
bardzo aktualne, także w obecnych czasach. Wielki Papież nieustannie pod-
kreślał, abyśmy zawsze kierowali się prawdziwą miłością, bez której nie ma 
życia, byśmy zawsze byli świadkami Bożej miłości, zwłaszcza w czasach trud-
nego wyboru, wielu pokus i doświadczeń. Jan Paweł II zachęcił nas, abyśmy 
nie lękali się dążyć do świętości, kroczyli za Chrystusem i byli jego światka-
mi w dzisiejszym świecie. Piękne jest dla mnie to, że nasz Założyciel Jan Pa-
weł nauczał młodzież nie tylko słowem, ale przede wszystkim był przykła-
dem życia w drodze do świętości. Doświadczyłam tego wraz z całą wspólnotą 
Fundacji w 2014 roku, kiedy naszego Jana Pawła ogłoszono świętym. W ciągu 
pięciu lat studiów nierzadko pojawiały się różne trudności i właśnie w tych 
momentach czułam bliską obecność św. Jana Pawła II, że modli się za mnie 
i wspiera z nieba swoją obecnością. Niezwykłość Fundacji Jana Pawła II po-
lega przede wszystkim na tym, że skupia się ona nie tylko na wymiarze sty-
pendialnym, lecz także na rozwoju życia religijnego oraz kulturowego. Dzię-
kuję Bogu za Jana Pawła, a Wielkiemu Papieżowi za Fundację, którą powołał 
do życia, a która gromadzi osoby z różnych narodowości, tradycji i kultur. To 
właśnie w tej wielokulturowej wspólnocie wiernie kontynuowane jest dzieło 
świętego Jana Pawła. Dziękuję Bogu że miałam tę możliwość bycia stypen-
dystką Fundacji Jana Pawła II, będącej żywą kontynuatorką życia i nauczania 
świętego Papieża”135.

Biskup diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski, były stypendysta Funda-
cji Jana Pawła II, tak wspomina słowa Papieża z 22 X 1978 roku oraz spotka-

134 J. Kazymiryv, Prelekcja na spotkaniu z prezesami w Rzymie, 2018 (skrót).
135 O. Ilchena, List/podziękowanie za stypendium, s. 2.
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nie z Fundacją: „«Otwórzcie drzwi Chrystusowi, granice państw, ludzkich 
serc», to wołanie usłyszeliśmy również i na Białorusi; wtedy, jako ministrant, 
może nie do końca rozumiałem lub nie mogłem sobie wyobrazić, że będzie 
również i moim udziałem realizacja wołania Jana Pawła II. Czas szybko mijał, 
śledziliśmy poprzez telewizję i radio pontyfikat św. Jana Pawła II. Podzi-
wialiśmy nowe duszpasterskie inicjatywy papieża: Światowe Dni Młodzieży, 
spotkanie rodzin, nie byliśmy w stanie nadążyć za lekturą encyklik i wszyst-
kich dokumentów papieskich. Podczas wizyt papieskich braliśmy udział we 
wspólnej modlitwie z papieżem w Polsce, na Ukrainie i na Litwie. Czekali-
śmy i potrzebowaliśmy osobistego spotkania z Piotrem naszych czasów. Jed-
nak nie dane nam było witać Jana Pawła II na naszej wschodniej ziemi, «ziemi 
zroszonej krwią męczenników XX wieku za wiarę». Zmagaliśmy się z utratą 
nadziei na «głębsze poznanie nauczania św. Jana Pawła II». Jakże niespodzie-
wanie dla nas, opatrznościowo dla świata, powstało wielkie dzieło – Funda-
cja Jana Pawła II, powołana przez niego do istnienia. Rozpoczęła się przygoda 
młodzieży zainteresowanych nauką i dziedzictwem Wielkiego Papieża, o któ-
rym to papież Benedykt XVI powiedział, że «istnieje przebogate dziedzictwo 
Jana Pawła II, które nie zostało jeszcze w Kościele dostatecznie odkryte, gdyż 
stanowi ono przebogaty skarb». Wydawać się może, że papież Benedykt XVI 
tym zdaniem na nowo zachęcił Rodzinę Fundacji do jeszcze głębszego i szer-
szego promowania wielkiego dziedzictwa św. Jana Pawła II w życiu Kościoła. 
I chociaż Ewangeliarz Papieski podczas pogrzebu Jana Pawła II został przez 
powiew wiatru zamknięty, to zadaniem Fundacji Jana Pawła II jest wciąż na 
nowo otwierać i odkrywać jego duchową spuściznę”136.

Fundacja to „żywy organizm”. Fundacja to dzielenie się dziedzictwem Jana 
Pawła II ze współczesnym człowiekiem. Ks. bp Staniewski dodaje: „Miałem to 
szczęście być stypendystą Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. Wspólnota młodych 
zza wschodniej granicy w przytulnych ścianach Domu Fundacji, była niejako 
w objęciach Papieża, tych objęciach, o których marzyliśmy, a które teraz od-
czuwaliśmy w sposób duchowy. Dzisiaj to my, absolwenci Fundacji, dzielimy 
się poznanym bogactwem z innymi, powtarzając papieskie: «Otwórzcie drzwi 
Chrystusowi, drzwi ludzkich serc, granice państw i  narodów by zapanował 
pokój i ład»”137.

W ciągu 28 lat działalności stypendialnej z pomocy Fundacji Jana Pawła II 
skorzystało około 1000 osób. Stypendyści pochodzili z następujących krajów: 
Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Łotwa, 

136 J. Staniewski, Homilia wygłoszona w Rzymie z okazji zjazdu prezesów, s. 2–3.
137 J. Staniewski, List do Fundacji 2018 r.
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Mołdawia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, 
Węgry. Najliczniejszą grupę stypendystów stanowili kandydaci z  Ukrainy, 
Białorusi i Litwy (do czasu włączenia tego kraju w struktury Unii Europej-
skiej). Najwięcej osób ukończyło studia teologiczne (teologia, teologia pa-
storalna, katechetyka, teologia moralna, teologia duchowości, teologia fun-
damentalna, teologia dogmatyczna, historia Kościoła, homiletyka, liturgika, 
ekumenizm, nauki biblijne) oraz prawo kanoniczne. Pozostałe kierunki to: 
administracja, architektura krajobrazu, dziennikarstwo i komunikacja społecz-
na, edukacja medialna, ekonomia, europeistyka, filologia germańska, filolo-
gia romańska, filologia klasyczna, filologia pol ska, filozofia, historia, historia 
sztuki, kulturoznawstwo, krajoznawstwo i turystyka kulturowa, mar keting 
i zarządzanie, muzykologia, nauki o rodzinie, pedagogika, politologia, psy-
chologia, socjologia. Absolwenci Fundacji wracają do swoich krajów rodzin-
nych i pracują w różnych instytucjach państwowych i kościelnych. Wykładają 
na uniwersytetach państwowych i katolickich, w seminariach duchownych, 
katechizują w szkołach, uczą języka polskiego, są tłumaczami w różnych fir-
mach. Pracują w ambasadach, konsulatach, poradniach rodzinnych, prowadzą 
kursy przedmałżeńskie, są dziennikarzami w  redakcjach czasopism religij-
nych i świeckich. Prowadzą własną działalność gospodarczą. Dwóch absolwen-
tów Fundacji otrzymało godności biskupie i  pracują obecnie na Białorusi. 
Tytuły i stopnie naukowe: 3 profesorów, 80 doktorantów, 107 osób ukończyło 
licencjat, a 543 otrzymało tytuł magistra.

W roku akademickim 2017/2018 w programie stypendialnym Fundacji 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uczestniczyło 128 osób: studia ma-
gisterskie – 115, doktoranckie – 12, stypendia naukowe – 1. W tej grupie było 
21 księży, jedna siostra zakonna, pozostali to świeccy. Stypendyści pochodzili 
z  krajów: Białoruś, Indonezja, Łotwa, Ukraina, Turkmenistan, Uzbekistan. 
Oprócz stypendystów na Kul-u mamy też stypendystów na Uniwersytecie 
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W roku akademickim 2017/2018 pro-
gramem stypendialnym Fundacji zostało objętych 38 osób: studia magisterskie 
– 25, studia doktoranckie – 13 studentów.

Misją Fundacji Jana Pawła II jest kontynuacją nauczania Wielkiego Pa-
pieża. Jest to proces trwały, nie tylko w dziedzinie kształcenia młodzieży 
z dawnych republik sowieckich oraz z prześladowanych krajów dalekiej Azji, 
ale także poprzez zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa Jana Pawła II 
i kultury chrześcijańskiej. Fundacja obejmuje także Ośrodek Dokumentacji 
i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, który troszczy się o dokumenty doty-
czące dziedzictwa Jana Pawła II oraz dba o przekazanie go przyszłym pokole-
niom. Zgromadzona dokumentacja stanowi bogaty materiał do prowadzenia 



  153

badań naukowych, których owocem są publikacje, sympozja, wystawy, a także 
artykuły popularyzujące myśl i dzieło Jana Pawła II. Biblioteka Ośrodka liczy 
około 30 tysięcy woluminów udostępnianych do badań nad nauczaniem Jana 
Pawła II. W Domu Jana Pawła II należącym do Fundacji mieści się Muzeum, 
które obejmuje dary ofiarowane Janowi Pawłowi II przez pielgrzymów. Dotych-
czas zinwentaryzowano 10 tysięcy obiektów.

Wspomniany wcześniej Dom Fundacji Jana Pawła II w Rzymie służy piel-
grzymom z całego świata. Odbywają się tutaj sesje naukowe, spotkania po-
dejmujące tematykę religijnych i kulturowych aspektów pielgrzymowania do 
Wiecznego Miasta. Dom jest miejscem, w którym goście doświadczają religij-
nego i kulturowego wymiaru swojego pielgrzymowania. Fundacja Jana Pawła II 
otwarta jest na współpracę z organizacjami i  instytucjami, które w swoich 
środowiskach są zaangażowane w promowanie i pogłębianie nauczania Jana 
Pawła II w łączności ze Stolicą Apostolską.

Funkcjonowanie Fundacji jest możliwe dzięki hojności dobroczyńców z ca-
łego świata. Wielu z nich jest członkami Kół i Towarzystw Przyjaciół Fundacji. 
Aktualnie 48 Kół i Towarzystw istnieje w 18 krajach na pięciu kontynentach. 
Dzięki pomocy Fundacji powstają nowe sanktuaria św. Jana Pawła II w świe-
cie: w Meksyku i Indonezji. Fundacja zaangażowana jest w pomoc dzieciom 
biednym, szczególnie w Meksyku, Malezji i Indonezji. Według zalecenia Za-
łożyciela, Świętego Jana Pawła II, oprócz zaangażowania w pomoc duchową 
i materialną dla biednych i potrzebujących Fundacja wspiera Kościół i papieża 
modlitwą. Powstały specjalne grupy modlitewne w Irlandii, Niemczech, Ma-
lezji i USA, które codziennie modlą się za dzieła Kościoła i Fundacji. Funda-
cja Jana Pawła II, służąca propagowaniu wielorakiej myśli Wielkiego Papie-
ża, wnosi swój wielki wkład w utrwalanie Jego ponadczasowego dziedzictwa 
opartego na Bożym słowie i całej chrześcijańskiej tradycji. Nie sposób jednak 
w krótkim opracowaniu ukazać całą działalność Fundacji Jana Pawła II, szcze-
gólnie rolę w zakresie życia duchowego. Jedno jest pewne, że całe dziedzictwo 
Świętego Jana Pawła II nie oznacza przeszłości; jest ono nadal twórcze i aktywne 
w dzisiejszym świecie, m.in. dzięki działalności Fundacji Jana Pawła II.
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Słowa klucze: Jan Paweł II, Fundacja, Rzym, dziedzictwo, działania edukacyj-
ne, stypendyści, Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, 
Dom Fundacji Jana Pawła II, Muzeum

Streszczenie: W 40. rocznicę wyboru na Stolicę św. Piotra kardynała Karo-
la Wojtyły dziękujemy Bogu za dar papieża Polaka i jego wielką rolę w dziejach 
świata. W całość pontyfikatu Jana Pawła II wpisana jest jego Fundacja, której za-
daniem jest przekazywanie tego wielkiego dziedzictwa współczesnemu pokoleniu 
poprzez wielorakie formy działalności w różnych krajach świata. Fundacja stara 
się wypełnić zadania nakreślone przez jej Założyciela. Najlepszym potwierdze-
niem tego są cytowane w wystąpieniu słowa absolwentów dzieła stypendialnego 
Fundacji. W ciągu 28 lat działalności stypendialnej z pomocy Fundacji Jana Pawła 
II skorzystało około 1000 osób. Dwóch absolwentów Fundacji otrzymało godno-
ści biskupie i pracują obecnie na Białorusi. Tytuły i stopnie naukowe: 3 profeso-
rów, 80 doktorantów, 107 osób ukończyło licencjat, a 543 otrzymało tytuł magi-
stra. Fundacja obejmuje także Ośrodek Dokumentacji i  Studium Pontyfikatu 
Jana Pawła II, który troszczy się o dokumenty dotyczące dziedzictwa Jana Pawła 
II oraz dba o przekazanie go przyszłym pokoleniom. Zgromadzona dokumentacja 
stanowi bogaty materiał do prowadzenia badań naukowych, których owocem są 
publikacje, sympozja, wystawy, a także artykuły popularyzujące myśl i dzieło Jana 
Pawła II. Biblioteka Ośrodka liczy około 30 tysięcy woluminów udostępnianych 
do badań nad nauczaniem Jana Pawła II. W Domu Jana Pawła II, należącym do 
Fundacji, mieści się Muzeum, które obejmuje dary ofiarowane Janowi Pawłowi II 
przez pielgrzymów. Dotychczas zinwentaryzowano 10 tysięcy obiektów. Jest więc 
pewne, że całe dziedzictwo Świętego Jana Pawła II nie oznacza przeszłości, a jest 
ono nadal twórcze i aktywne w dzisiejszym świecie, m.in. dzięki działalności Fun-
dacji Jana Pawła II.

„Heritage does not signify past”. The mission of John Paul II Foundation as 
a continuity of great pope’s teachings

Key terms: John Paul II, Foundation, Rome, heritage, educational activities, 
scholarship recipients, Centre of Research and Documentation of the Pontificate of 
John Paul II, the House of John Paul II, Museum 

Abstract: On the occasion of the 40th anniversary of the election of Cardinal 
Karol Wojtyła to the See of St. Peter we thank God for the gift of the great 
Polish Pope and his immense contribution to the history of the world. The entire  
pontificate of John Paul II was inextricably linked with his Foundation whose 
main aim is to pass this magnificent heritage to contemporary generations through 
various forms of activities in different countries of the world. The entire pontificate of 
John Paul II was inextricably linked with his Foundation which one of the main 
tasks include passing this magnificent heritage to next generations through various 
activates in different countries of the world.  

The Foundation aims to fulfill the objectives formulated by its founder. Testimonies 
provided by the scholarship recipients which were read in the speech, in the best 
way support of the aforementioned statement. For 28 years, the John Paul II 
Foundation has awarded about 1,000 scholarships. Among the former scholarship 
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recipients, two were ordained bishops and they are currently working in Belarus. 
Thanks to the Foundation’s scholarship program: 3 students received professors 
degrees, 80 doctoral degree, 107 students received licentiates and 543 students 
received master degrees. The Foundation includes also the Centre of Research and 
Documentation of the Pontificate of John Paul II which main objective is to preserve 
documentation related to the John Paul II’s heritage and to pass it to new generations. 
Collected documents offer abundant materials for scientific studies which are later 
on reflected in publications, symposia, exhibitions and articles popularizing John 
Paul II’s work and ideas. The library has 30,000 volumes which are available for 
scientific research on John Paul II’s teachings. In the John Paul II House, which 
also belongs to the Foundation, there is a Museum which preserves gifts received 
by the Pope from pilgrims.  Up to this date, 10,000 objects have been inventoried.  
Thus, it may be definitely stated that the entire heritage of St. John Paul II does not 
mean the past but is resourceful and active in today’s world thanks to e.g. John Paul II 
Foundation.

(tłum. Krzysztof Wieliczko OSPPE)
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