


Warszawska instytucja kultury, która w intelektualnym i duchowym dorobku 
Karola Wojtyły poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania i wyzwania 
współczesnego świata. Centrum działa w obszarze kultury, edukacji i budowania 
zaangażowanego społeczeństwa. Propagując ideę wolontariatu, umacnia postawy 
obywatelskie w oparciu o potrzebę solidarności i odpowiedzialności za dobro wspólne.

Jest operatorem Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów, 
organizatorem dwóch warszawskich festiwali: Nowe Epifanie i Muzyka Wiary – 
Muzyka Pokoju oraz inicjatorem i właścicielem multimedialnego portalu JP2online.pl 
stanowiącego pierwsze, kompleksowe źródło wiedzy o papieżu w Polsce i na świecie.

W 2020 roku świętujemy 100. urodziny Karola Wojtyły. Z tej okazji zaprosiliśmy 
obecnych i byłych laureatów programu Stypendium m.st. Warszawy im. Jana 
Pawła II do podzielenia się ich spojrzeniem na postać papieża i jego nauczanie. 
Poprzez publikację „Uczyń z życia arcydzieło” chcemy pokazać, czy i jak Jan 
Paweł II jest obecny w życiu młodych ludzi. Czy poprzez swoje nauczanie 
papież wciąż porywa i inspiruje? Czy młodzi chcą, wzorem Jana Pawła II, czynić 
z życia arcydzieło? 

W tym roku przypada 15-lecie Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, 
których operatorem jest Centrum Myśli Jana Pawła II. Od 2005 r. dzięki 
stypendium pomoc uzyskało ponad 3500 osób. Celem stypendiów jest 
wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży uczących się w Warszawie, którzy mimo 
trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają 
sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe, czy też angażują się w różnorodne 
działania społeczne. „Uczyń z życia arcydzieło” to nie tylko zbiór przemyśleń 
młodzieży na temat dziedzictwa Jana Pawła II, ale również spotkanie 
z naszymi stypendystami i stypendystkami – grupą 22 wspaniałych, młodych 
osób różniących się od siebie wiekiem i talentami. Wszyscy zgodzili się 
opowiedzieć, jaką rolę odgrywa w ich życiu Jan Paweł II i jakie znaczenie ma fakt, 
że są w gronie laureatów Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Odkrywajmy wspólnie i na nowo Jana Pawła II!

Michał Senk,
dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II
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Moją pasją jest taniec nowoczesny, dlatego uczęszczam na zajęcia taneczne, biorę 
udział w różnych zawodach i turniejach. Dodatkowo taniec daje wiele korzyści: poprawia 
kondycję, odstresowuje. To doskonała forma aktywności i komunikacji z drugim 
człowiekiem.

Dwukrotna stypendystka w latach 2018-2020.

Być stypendystką Stypendium m.st. Warszawy 
im. Jana Pawła II oznacza dla mnie większą możliwość rozwoju 
naukowego i artystycznego. Środki otrzymane ze stypendium 
mogłam przeznaczyć na materiały i pomoce dydaktyczne. Dzięki 
stypendium wzięłam udział w projekcie „Kurs na działanie”. 

Miałam możliwość uczestniczenia w warsztatach, które pozwoliły 
mi poznać innych stypendystów, wymienić się doświadczeniami 
oraz otworzyć na współpracę. Wspólny projekt jest świetną formą 
aktywności twórczej i dobrą zabawą. Pogłębiłam także swoją 
wiedzę o życiu i twórczości Jana Pawła II.

Jest to wypowiedź, która najbardziej zapadła mi w sercu. Papież 
nawołuje, motywuje młodzież do działania. Jan Paweł II mówi, 
że to od tego co robimy „tu i teraz”, jakie jest nasze zaangażowanie 
– zależy nasza przyszłość. Za kilka, kilkanaście lat to my – młodzież 
będziemy odpowiedzialni za decyzje, od których, jak wspomina 
papież, będą zależeć nie tylko nasze losy, ale także losy innych 
ludzi...

Według mnie życie ze świadomością tego, jak chwila obecna 
wpływa na naszą przyszłość, sprawia, że czerpiemy przyjemność 
z codziennych obowiązków, z pracy. Jesteśmy bardziej szczęśliwi 
i angażujemy się całym sercem w to, co robimy. Zaangażowane 
bycie „tu i teraz” otwiera nam możliwości na łatwiejsze 
i pogodniejsze życie, dlatego powinniśmy z tego skorzystać.

Wiele z tego, co będzie jutro, zależy od zaangażowania się dziś 
dzisiejszego pokolenia chrześcijan. Zależy nade wszystko od 

waszego zaangażowania, dziewczęta i chłopcy, na których wnet 
spocznie odpowiedzialność za decyzje, od których zależeć będą 

nie tylko wasze losy, ale także losy wielu innych ludzi.

Częstochowa, 15.08.1991



Jestem studentem prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie i w tej dziedzinie rozwijam się naukowo. Poza tym zajmuję się 
dziennikarstwem, piszę teksty o kolarstwie. Interesuje mnie też piłka nożna i boks.   
Moją pasją jest bieganie, miesięcznie pokonuję dystans ponad 200 kilometrów.

Stypendysta w edycji 2019/2020.

Status stypendysty to pewna misja i odpowiedzialność. Nie bez 
przyczyny jest ono sygnowane imieniem Wielkiego Polaka, Jana 
Pawła II. Mnie stypendium dało dużą motywację do działania oraz 
wiarę w siebie i własne umiejętności. Dzięki niemu chcę realizować 
dziedzictwo Jana Pawła II i stawać się lepszym człowiekiem, 
podejmując zadania służące dobru bliźnich. 

Program stypendialny łączy ludzi z różnych środowisk. Podczas 
realizacji projektów poznajemy się nawzajem i zdobywamy wiele 
doświadczeń, które zaprocentują w przyszłości. Razem tworzymy 
coś wyjątkowego. Jesteśmy przyszłością kraju, dlatego musimy 
właściwie zrozumieć nasze położenie i naszą misję. Podejmując 
tę misję z odpowiedzialnością, spłacimy swój dług wobec Jana 
Pawła II.

Te słowa Jana Pawła II oddają istotę wolności. Nie bez przyczyny 
papież wypowiedział je na audiencji dla pielgrzymów z Białorusi, 
którzy od lat walczą o swoją wolność. Ojciec Święty tłumaczy, że 
wolność jest jednym z darów, które Bóg ofiarował człowiekowi. 
Każdy ma wolną wolę i to od niego samego zależy, jak ją wykorzysta. 
Ważne, aby używać jej we właściwy sposób, tak, aby czynić dobro 
i przysłużyć się światu.

Jan Paweł II wskazuje na fundament wolności, jakim jest 
odpowiedzialność oraz odpowiedzialność za siebie i bliskich. 
Wolność nie jest „robieniem tego, co nam się podoba” i na co mamy 
ochotę w danej chwili, ale pewnym procesem dochodzenia do 
rozumienia istoty człowieczeństwa. Dopiero na pewnym etapie 
życia możemy pojąć prawdziwe znaczenie wolności i właściwie ją 
wykorzystać dla dobra nas wszystkich.

Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale 
zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle,

na służbę dobra prawdziwego lub pozornego.

Rzym, 17.10.1998



Moją główną pasją są języki obce, dlatego dużo czasu poświęcam na ich naukę. 
Lubię także matematykę. Największą przyjemność sprawia mi jednak pomaganie innym 
ludziom, dlatego od dwóch lat zajmuję się wolontariatem, pomagam ludziom starszym.

Stypendystka w edycji 2019/2020.

Bycie w gronie stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II 
jest dla mnie wsparciem w rozwijaniu siebie, swoich umiejętności 
i kompetencji. Z pewnością moja nauka nie byłaby możliwa, 
gdyby nie otrzymane stypendium, które pozwoliło mi zamieszkać 
i utrzymać się w stolicy.

Otrzymane pieniądze wykorzystałam na opłacenie bursy. 
Stypendium otwiera drzwi, za którymi są nowe perspektywy. 
Serdecznie dziękuję, bo świadomość, że ktoś ufa w możliwości 
człowieka, który dopiero zaczyna iść drogą dorosłości, jest dla 
mnie ogromną motywacją do dalszej pracy i wysiłku. 

Przez większość mojego życia nie spotykałam się z moim 
dziadkiem, ani nawet z nim nie rozmawiałam, ponieważ byłam na 
niego zła i obrażona. Dziadek był złym mężem i ojcem, nadużywał 
alkoholu i nigdy mnie nie odwiedzał, nawet na święta. Pewnego 
razu, gdy byłam na mszy świętej, usłyszałam historię o zamachu 
na życie Jana Pawła II. 

Najbardziej zaskakujące dla mnie było to, że papież wybaczył 
swojemu mordercy, a nawet poprosił o złagodzenie wymierzonej 
mu kary. Natychmiast pomyślałam o moim dziadku. Zaraz po mszy 
zadzwoniłam do niego, spotkaliśmy się i dużo rozmawialiśmy. 
Uświadomiłam sobie, że wcześniejsze urazy poszły w niepamięć 
i mu wybaczyłam, chociaż wcześniej wydawało mi się to 
niemożliwe. Dzięki przykładowi papieża przemyślałam wiele 
rzeczy w życiu i nauczyłam się wybaczać.

Tak, przebaczam bratu, który mnie zranił,
tak jak Chrystus uczy nas przebaczać.

Tylko w ten sposób przezwyciężymy bariery wrogości
i zbudujemy przestrzenie porozumienia, braterskiej miłości

w czasach, gdy się dokonuje tylu zamachów na życie 
człowieka, a tylko Bóg jest Panem życia.

Jemu pozostawmy ostateczny sąd i umiejmy przebaczać.

Rzym, 21.10.1981



Chętnie udzielam się społecznie. Biorę udział w różnych konkursach przedmiotowych. 
Moją pasją są matematyka i informatyka. W wolnej chwili lubię słuchać muzyki.

Dwukrotny stypendysta w latach 2018-2020.

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, które otrzymuję, 
daje mi duże wsparcie. Motywuje mnie do wzmożonego wysiłku 
w rozwoju naukowym. Co roku, dzięki uczestnictwu w projektach 
stypendialnych, poznaję nowe osoby.

Wspólne spotkania i wycieczki to czas na integrację, kontakt 
z naturą oraz pogłębienie wiedzy na temat Jana Pawła II. Poprzez 
warsztaty coraz lepiej poznajemy papieża Polaka, który chciał być 
blisko młodzieży, przez co staje się obecny w naszym życiu.

Słowa Jana Pawła II mówią o umiejętności dawania siebie innym. 
Każdy z nas odczuwa potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem. 
Realizujemy się w pełni, gdy z serca czynimy coś dla innych. 
Gdy wykorzystujemy własne talenty i umiejętności  niczego 
w zamian nie oczekując, doświadczamy duchowej satysfakcji. 

Akcje społeczne, opieka nad słabszymi oraz pragnienie, 
by wychodzić naprzeciw potrzebom drugiego człowieka 
to oznaka głębokiej miłości. Postępując w ten sposób, człowiek 
daje świadectwo, że dobro jest dla niego najwyższą wartością.

Życie rozkwita w dawaniu siebie innym.

Orędzie na VIII Międzynarodowy Dzień Młodzieży



Jestem studentem III roku amerykanistyki o specjalności kulturoznawstwo Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów na Uniwersytecie Warszawskim. Moją pasją jest praca z młodzieżą. 
Uwielbiam uczyć i działać w imię szczytnego celu. Interesuję się sztuką filmową, 
żeglarstwem oraz podróżami.

Dwukrotny stypendysta w latach 2018-2020.

Włączenie do programu Stypendiów m.st. Warszawy 
im. Jana Pawła II dodało mi sił do działania oraz pozwoliło 
dostrzec potencjał, jaki drzemie we współpracy. Dzięki niemu 
mogłem być aktywnym instruktorem telewizji szkolnej, ucząc 
licealistów technik filmowych i wspierając ich w realizacji 
międzynarodowych projektów. Mogłem przekazywać 
otrzymywane dobro, dzieląc się czasem z innymi ludźmi.

Dzięki otwartości programu stypendialnego dla niecodziennych, 
trudnych do sklasyfikowania działań, mogłem koordynować 
niezależne młodzieżowe produkcje filmowe: pełnometrażowy 
film fabularny o Ignacym Domeyce i pierwszy film dokumentalny 
o Władysławie Wagnerze. Stypendium pozwoliło mi także stać 
się częścią załogi legendarnego żaglowca Dar Młodzieży podczas 
Rejsu Niepodległości i promować Polskę w odległych zakątkach 
Ameryki Południowej podczas koordynacji Etapowej Wyprawy 
Dookoła Świata im. I. Domeyki i W. Wagnera.

Słowa te wielokrotnie dodawały mi otuchy, gdy w podejmowanych 
przeze mnie działaniach charytatywnych czy społecznych 
pojawiały się punkty krytyczne. Brak funduszy, komplikacje 
prawne, konflikty w zespole. Sprawy te wydawały się 
przeszkodami nie do pokonania, oddalały wizję zwycięstwa. 
Jednak wtedy przychodziły na pomoc te słowa wypowiedziane 
przez Jana Pawła II. Dodawały energii do działania, gdy wydawało 
się, że wszystko jest już stracone. Pozwalały znaleźć nowe 
pokłady sił – były swego rodzaju wewnętrznym głosem, 
który mówił: „Nie możesz się poddać! Zespół liczy na ciebie! 
Co będzie, jeśli się poddasz? Musisz dać radę”. Wtedy nagle 
okazywało się, że w imię sprawy oraz współpracy z innymi, 
potrafimy wykrzesać z siebie więcej, niż mogliśmy to sobie 
wcześniej wyobrazić.

Dzięki świadomości, że nie można zdezerterować, trudności 
udało się pokonać, a kolejne osoby mogły czerpać wsparcie 
i korzyści z podejmowanych działań.

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś 
swoje »Westerplatte«. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć 

i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie 
walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się 

uchylić. Nie można »zdezerterować«.

Gdańsk, 12.06.1987
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Do niedawna moją główną pasją były matematyka i programowanie. Jakiś czas 
temu odkryłem, że choć to trochę nietypowe, bardzo lubię pisać. Tworzę wiersze 
i opowiadania. I teraz sam nie wiem, która z tych rzeczy sprawia mi większą przyjemność. 

Stypendysta w edycji 2019/2020.

Miłość mi wszystko wyjaśniła
miłość wszystko rozwiązała – 

dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała.

„Pieśń o Bogu ukrytym”

Tu nie chodzi o dyplomy, nagrody i trofea. Gdy powitano mnie na 
gali stypendystów, gdzie poznałem swoich rówieśników, a także 
starszych kolegów i koleżanki, po raz pierwszy poczułem, że to, 
co robię: moja wiedza, zainteresowania i pasje zostały dostrzeżone 
przez kogoś więcej niż nauczyciele i rodzina. Bycie stypendystą 
m.st. Warszawy im. Jana Pawła II daje chęć do działania, 
która towarzyszy mi każdego dnia.

Ale to także zobowiązanie, ponieważ moje umiejętności mają 
pomagać innym: kolegom z klasy, słabszym i potrzebującym. 
Chcę stawać się lepszy, bardziej przydatny, zdobywać szczyty 
i dzielić się uśmiechem zwycięstwa.

Wybrałem fragment wiersza, ponieważ często sam próbuję 
być poetą. Myślę, że to właśnie utwory liryczne są najbardziej 
nieodgadnione. Aby je odczytać, potrzebujemy klucza, 
który sprawi, że słowa ożyją, a przed oczami ukażą się obrazy. 
Ten wiersz, tak często recytowany i śpiewany, zadziwia swoim 
pięknem, melodyjną formą i bezpośredniością.

Mam niespełna 12 lat, a czytałem go wiele razy. Na początku 
myślałem, że mówi wyłącznie o ludzkiej miłości. Ja też kocham 
swoich rodziców, swoich bliskich. Ale im dłużej czytam ten wiersz, 
a znam go już niemal na pamięć, to zaczynam rozumieć, że tu 
chodzi o miłość Boga. To ona wyjaśnia i rozwiązuje, to ją wielbimy 
i to ona jest „gdziekolwiek”! 



Jestem uczennicą szkoły muzycznej w klasie wiolonczeli, udzielam się w drużynie 
harcerskiej, uczęszczam na zajęcia teatralne oraz piszę opowiadania. Staram się łączyć 
moje zainteresowania, aby wyrażać siebie jak najlepiej i w ten sposób być artystką 
w każdym miejscu i o każdej porze.

Czterokrotna stypendystka w latach 2016-2020.

Bycie stypendystką daje ogromną radość i mnóstwo możliwości – 
programy, wolontariaty, nowe doświadczenia i przyjaźnie.

Stypendium to dla mnie okazja do podjęcia nowych wyzwań 
i motywacja do większego zaangażowania. Dzięki niesamowitym 
ludziom, których poznałam w ramach programu stypendialnego, 
wiele się nauczyłam. Pomysł, aby stypendyści wspólnie działali 
i tworzyli własne projekty jest świetny!

Zawsze kiedy wychodzę z budynku Centrum Myśli Jana Pawła II  
czuję, że dobrze wykorzystałam ten czas. Bycie w gronie 
stypendystów to możliwość, aby wspinać się na kolejne szczyty 
gór – osiągać cele, realizować swoje ambicje – i ustalać następne 
trasy wspinaczkowe!

Czy artysta zmienia świat? Czy jest potrzebny? Przed lekturą 
„Listu do artystów” Jana Pawła II nie byłam pewna odpowiedzi 
na te pytania. Wydawało mi się to zbyt proste. Przecież żeby 
robić wielkie rzeczy, trzeba skończyć długie studia i zostać np. 
lekarzem, a nie brzdąkać na gitarze.

Żeby robić wielkie rzeczy, nie można pokazywać wszystkim 
poprzez niedoskonałe dzieła swoich słabości. Ale nie! Jan Paweł II 
pokazuje artystom, że wraz z ich nawet niedoskonałymi tworami, 
niezrozumieniem przez świat oraz twórczymi dylematami 
są ważni. Są powołani, by czynić piękno.

W swoim liście papież mówi, że bycie artystą ma głęboki sens. 
Twórcy są tak samo potrzebni w świecie jak kardiolodzy czy 
chirurdzy. Zadaniem artysty jest pełnienie pewnej służby, która 
dla każdego wygląda inaczej, ale jest istotna, a jej podstawowym 
celem jest czynienie dobra.

W bardzo realnym sensie można powiedzieć,
że piękno jest jego powołaniem, zadanym mu przez Stwórcę 

wraz z darem »talentu artystycznego«.
(...) Społeczeństwo potrzebuje bowiem artystów, podobnie jak 
potrzebuje naukowców i techników, pracowników fizycznych

i umysłowych, świadków wiary, nauczycieli, ojców i matek, którzy 
zabezpieczają wzrastanie człowieka i rozwój społeczeństwa 

poprzez ową wzniosłą formę sztuki,
jaką jest »sztuka wychowania«.

List do artystów



Moją pasją są chemia i biologia. Poszerzanie wiedzy w tych kierunkach jest dla mnie 
bardzo ważne i sprawia mi dużo radości. Bardzo chętnie rozwijam swoje umiejętności 
językowe. Realizuję się także artystycznie. W wolnych chwilach ćwiczę grę na klarnecie.

Stypendystka w edycji 2019/2020.

Stypendium przede wszystkim pozwala mi rozwijać moje 
zainteresowania, ale to również wsparcie, dzięki któremu mogę 
utrzymać się w Warszawie. W tym roku nie zrealizowałam 
wszystkich swoich planów, ponieważ ograniczyła mnie 
pandemia i nie mogłam brać udziału w zajęciach praktycznych 
w laboratoriach. Jednak wykorzystałam ten czas na poszerzenie 
wiedzy teoretycznej, którą uzupełnię wiedzą praktyczną, 
jak tylko będzie to możliwe.

Stypendia to także praca przy realizacji projektów. Uczy ona 
odpowiedzialności za powierzone nam zadania, pracy w grupie, 
dobrej organizacji czasu oraz samodyscypliny, a także wytrwałości 
w dążeniu do ustalonych celów. Wiem także, że w razie problemów 
zawsze możemy liczyć na pomoc i dobrą radę ze strony bardziej 
doświadczonych osób. Dzięki stypendium poznałam wielu 
wartościowych ludzi, z którymi zamierzam pozostać w kontakcie 
na dłużej.

Jest to w pewnym sensie moje motto. Określa ono mój stosunek 
do nauki i postępowania w życiu. Nigdy nie biorę za pewnik, 
że trzeba coś przyjąć, bo ktoś tak mówi, ale zawsze szukam źródła, 
a jest nim cel, do którego zdążam.

Nierzadko w towarzystwie niezbyt przychylnych opinii. Jednak, 
aby osiągnąć cel, nie zawsze trzeba podążać za „tłumem”, czasami 
należy pójść własną, niewydeptaną drogą. Często jest ona trudna, 
jednak z własnego doświadczenia wiem, że prowadzi do obranego 
celu, nie naruszając zasad moralnych i mojego systemu wartości. 
Dotarcie do wyznaczonego punktu sprawia większą satysfakcję, 
kiedy dochodzimy tam dzięki uczciwej pracy.

Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd!

„Tryptyk Rzymski”



Studiuję na dwóch kierunkach, są to: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz mechanika 
i budowa maszyn na Politechnice Warszawskiej. Uwielbiam podróżować i poznawać 
nowe kultury. Dużą część mojego życia stanowi sport. Chętnie angażuję się w pomoc 
innym oraz akcje związane z ochroną środowiska i zwierząt. 

Stypendystka w edycji 2019/2020.

W dużej mierze stypendium to pomoc materialna, niezbędna 
do utrzymania, ale nie tylko. Stypendium to również możliwość 
poznania wielu ciekawych ludzi, nawiązania z nimi współpracy, 
niejednokrotnie także bliższej znajomości na lata.

To dodatkowa motywacja do podejmowania dalszych działań, 
a poprzez wolontariat zachęta do niesienia pomocy innym. 
To możliwość rozwijania pasji i odkrywania nowych talentów. 
To szansa na zapoznanie się z nauczaniem Jana Pawła II 
i wprowadzenie go do swojego życia. 

Papież wypowiedział te słowa podczas spotkania z młodzieżą 
na Jasnej Górze w 1983 roku. Mają one dla mnie szczególne 
znaczenie, ponieważ jednocześnie motywują do działania 
i zachęcają do zachowania pokory. Osiadanie na laurach po 
osiągnięciu sukcesu i niewykorzystywanie zdobytych zasobów, 
zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych, nie jest właściwą 
drogą.

Dodatkowo, słowa te zachęcają do samodzielnego postrzegania 
rzeczywistości i podejmowania własnych decyzji, co nieodzownie 
wiąże się z wolnością. Wolność jest kolejną wartością, która często 
pojawiała się w wypowiedziach Jana Pawła II i jest dla mnie równie 
ważna. 

Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Częstochowa, 18.06.1983



Public relations to dyscyplina z pogranicza komunikacji, biznesu i marketingu, 
która niezwykle mnie interesuje. Studiuję ją już piąty rok i z tą branżą wiążę swoją 
przyszłość. Kilka lat temu odkryłam w sobie też pasję do języka i kultury Włoch. Wkrótce 
ukończę drugi rok filologii włoskiej, dzięki której z radością odkrywam twórczość poetów 
z Półwyspu Apenińskiego.

Pięciokrotna stypendystka w latach 2015-2020.

Bycie w gronie stypendystów jest dla mnie dużym wyróżnieniem, 
ponieważ mogę otaczać się niezwykle interesującymi, 
inteligentnymi ludźmi, którzy są pełni pasji i cudownych talentów. 
Bycie z nimi to droga do góry, gdyż wspólnie stawiamy na rozwój. 
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, a czasem po prostu jemy 
pizzę i godzinami oddajemy się grom planszowym.

W tym wszystkim jednak jest obecna postać Jana Pawła II, 
który stanowi dla wielu z nas swego rodzaju drogowskaz 
w kwestiach życiowych, etycznych czy duchowych.

Słowa Jana Pawła II zaskoczyły mnie wiele razy. Część z nich jest 
bardzo popularna – znamy je, chętnie cytujemy, chwalimy się 
w mediach społecznościowych wspólnotą myślenia z geniuszem 
XX i XXI wieku. Jednak to, co poruszyło mnie najbardziej, to słowa 
wdzięczności skierowane do kobiet.

Dla papieża kobieta oznacza godność, oznacza umiejętność 
zrozumienia otaczającego świata i tworzenia związków 
międzyludzkich. Kobieta to pełnia i piękno, a kobiecość to wartość 
sama w sobie. Wiele z nas doświadcza konfliktu ról życiowych – 
trudno jest pogodzić bycie mamą z pracą zawodową i dodatkowym 
zestawem obowiązków, które niekiedy nieoczekiwanie spadają na 
nasze barki.

Papież dostrzegał i doceniał każdy z tych obszarów. Dziękował 
za to, że jesteśmy żonami, mamami, córkami, siostrami, 
pracownicami, zakonnicami, a do tego zauważał problemy, z jakimi 
się spotykamy. Był papieżem, a rozważał sprawy zwykłych kobiet. 
W tym tkwi niezwykłość Jana Pawła II.

Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą!
Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość

wzbogacasz właściwe zrozumienie świata
i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi.

List do kobiet na IV światową konferencję
poświęconej kobiecie w Pekinie
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Jestem studentem studiów magisterskich na kierunku dyplomacja współczesna 
i europeistyka na Uniwersytecie Warszawskim. Moje zainteresowania skupiają się wokół 
repatriacji osób polskiego pochodzenia i polityki migracyjnej. Angażuję się w wiele 
inicjatyw społecznych i naukowych.

Stypendysta w edycji 2019/2020.

Program stypendialny to kapitał, który jest inwestycją 
w przyszłość kraju oraz w młodą inteligencję. Moją przyszłość 
wiążę z pracą w środowisku dyplomatycznym. Stypendium 
m.st. Warszawy im. Jana Pawła II pozwala mi na doskonalenie 
moich umiejętności i prowadzenie aktywnej działalności 
naukowej.

Mogę sobie pozwolić na udział w różnych szkoleniach, 
kursach i warsztatach, które są ściśle związane 
z obszarem moich zainteresowań (protokół dyplomatyczny, 
prawo dyplomatyczne i konsularne, korespondencja 
dyplomatyczna i urzędowa). Stypendium daje mi dodatkowy 
bodziec do dalszego rozwoju kompetencji potrzebnych 
do wykonywania przyszłego zawodu dyplomaty i pogłębiania 
wiedzy w interesujących mnie dziedzinach.

Dziś jest dzień, w którym wszystko jest możliwe. Życie nie 
jest związane z przeszłością, ale dąży do przyszłości. Od tego, 
co robimy w tej chwili, w którym kierunku idziemy, zależy kim 
staniemy się jutro, za tydzień, za rok. Papież mówił, że przyszłość 
zaczyna się dzisiaj. Trzeba codziennie budować relacje z innymi 
ludźmi, pomagać tym, którzy potrzebują naszej pomocy. Robić 
rzeczy pożyteczne, przyjemne i niezapomniane, ponieważ to my 
sami budujemy swoje przeznaczenie.

W końcu jesteśmy powołani do wielkich dzieł! Wielkie dzieła 
zmieniają nasz świat, nasz stosunek do życia i czynią naszą 
przyszłość lepszą. Jutro nie jest pisane przez wczorajsze działania 
ludzi, ale przez to, co robią dzisiaj, dlatego każdy czyn ma swoje 
szczególne miejsce w historii. To właśnie konsekwencje naszych 
decyzji budują przyszłość.

Od wyboru jakiego dziś dokonuje każdy z was, będzie zależała 
przyszłość waszych braci i sióstr.

Watykan, 8.12.1984



Studiuję historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (I rok). Uwielbiam robić 
wszystko, co jest związane ze sztuką. Fascynuję się malarstwem van Gogha i Caravaggia. 
Kocham teatr i kino. Czasem cierpię na notoryczny nadmiar wyobraźni, dlatego maluję 
i chciałabym kręcić filmy. Może kiedyś dostanę Oscara...

Dwukrotna stypendystka w latach 2017-2019. 

Dzięki stypendium poznałam Centrum Myśli Jana Pawła II. 
Gdybym miała powiedzieć, co cenię w nim najbardziej, byliby to 
ludzie.  Ludzie, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie 
radziłam, kiedy byłam sama. Ciekawe jest to, jak przypadkowe 
spotkania wpływają na nasze życie. Każdy moment na ul. Foksal 11 
to przede wszystkim ONI – pracownicy, stypendyści i goście 
1. i 3. piętra. Każdy wspólnie zrealizowany projekt to niesamowita 
przygoda, którą na zawsze zapamiętam.

2 lata, podczas których byłam stypendystką, to najbardziej 
kreatywny okres mojego życia. Uwierzyłam w siebie i w swoje 
projekty, nauczyłam się wielu nowych rzeczy, pomagałam 
i pomagano także mi. Spojrzałam na papieża z zupełnie nowej, 
świeżej perspektywy. Centrum Myśli Jana Pawła II to miejsce, 
gdzie nauczanie papieża to nie tylko słowa, ale przede wszystkim 
działanie. I za to jestem ogromnie wdzięczna!

Każdy czasem chce od czegoś uciec. W życiu zawsze znajdą 
się sytuacje, w których dezercja jest najbezpieczniejszym 
rozwiązaniem. Tylko że każda najmniejsza sprawa jest „słuszna” 
i „nie można o nią nie walczyć”. Zawsze gdy przychodzi trudność, 
gdy mi się nie chce, gdy „i tak nie dam rady”, jak echo powracają 
do mnie słowa papieża. Jasne, że mogę się pomartwić (ale tylko 
godzinkę), potem jednak trzeba wrócić i to wszystko „obronić”. 

Żyjemy w ciekawie nieciekawych czasach, a „nasze Westerplatte” 
nabrało dosłownego znaczenia. Każdy dzień dostarcza mi 
nowych, tylko dla mnie przeznaczonych, zadań. Innych niż 
zwykle. Do wielu z nich muszę się zmusić, ale wiem, że tak trzeba. 
O wiele łatwiej przychodzi zniechęcenie. O wiele trudniej się  
modlić. To też jest moje Westerplatte. Nie tylko heroiczne 
pragnienie ratowania świata. Bardzo się cieszę, że mogę to 
zrozumieć. Dobrze, że mamy tego papieża, który umiał nam 
pokazać i nas nauczyć, o co warto się bić.

Każdy z was, młodzi przyjaciele,
znajduje też w życiu jakieś swoje »Westerplatte«. Jakiś wymiar 

zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, 
o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność,

od której nie można się uchylić. Nie można »zdezerterować«.
Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba 

»utrzymać« i »obronić«, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół
siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych.

Gdańsk, 12.06.1987



Studiuję grę na skrzypcach na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Muzyka 
zajmuje większą część mojego życia. Drugą moją pasją jest malowanie. Kocham sztukę 
jako całość, więc cieszę się, że mogę się zajmować więcej niż jedną jej dziedziną.

Siedmiokrotna stypendystka w latach: 2008-2020.

Stypendium jest dla mnie zaszczytem, ponieważ czuję 
się wyróżniona, mogąc być w gronie tych wspaniałych, 
utalentowanych młodych ludzi. Dzięki programowi 
stypendialnemu mamy możliwość zgłębiać nauczanie Jana 
Pawła II, które niesie wiele mądrości i inspiracji na progu naszego 
dorosłego, odpowiedzialnego życia.

To dla nas wielki dar, że w czasie, kiedy mamy podejmować decyzje 
dotyczące naszej przyszłości i zawodu, doświadczamy tak dużego 
wsparcia ze strony Miasta Stołecznego Warszawy w postaci 
Stypendium im. Jana Pawła II. Wsparcia zarówno materialnego, 
które pozwala nam rozwijać się bez zbytnich trosk o tę zwykłą, 
przyziemną stronę życia oraz duchowego i psychicznego.

Wielu bowiem z nas, młodych, potrzebuje zapewnienia, 
że obraliśmy dobrą drogę i zachęty, by dalej nią kroczyć! 
Program stypendialny nas w tym utwierdza. Jestem wdzięczna za 
tę możliwość i za stypendium, które pomaga mi się rozwijać i robić 
to, co kocham.

„List do artystów” Jana Pawła II już od wielu lat towarzyszy 
mojemu rozwojowi artystycznemu. Jest drogowskazem 
na tej trudnej, ale i pięknej drodze ku stawaniu się artystą. 
Z różnych powodów można kwestionować znaczenie twórczości 
artystycznej w świecie. „List do artystów”  podtrzymuje moją 
wiarę w to, że świat potrzebuje prawdziwej sztuki. Prawdziwa 
sztuka to taka, która jest służbą i misją, a nie środkiem do 
zdobycia sławy i pieniędzy. Gdy chwytam za pędzel lub biorę do 
ręki skrzypce, niejednokrotnie wspominam przywoływany przez 
papieża fragment poematu jego ulubionego poety, Cypriana 
Kamila Norwida: „Bo piękno na to jest, by zachwycało; Do pracy – 
praca, by się zmartwychwstało”.

Ale przede wszystkim nie zapominam, że moim głównym zadaniem 
jest żyć pięknie jako człowiek, dopiero potem jako artysta, gdyż 
„zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: 
człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki”.

Społeczeństwo potrzebuje bowiem artystów,
(...) którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka i rozwój 

społeczeństwa poprzez ową wzniosłą formę sztuki,
jaką jest »sztuka wychowania«. (...) Artysta świadomy tego 

wszystkiego wie także, że musi działać, nie kierując się 
dążeniem do próżnej chwały ani żądzą taniej popularności, 
ani tym mniej nadzieją na osobiste korzyści. Istnieje zatem 
pewna etyka czy wręcz »duchowość« służby artystycznej, 

która ma swój udział w życiu i w odrodzeniu każdego narodu.

List do artystów



Do moich głównych zajęć należy teraz studiowanie prawa kanonicznego. Oprócz 
tego lubię biegać i słuchać przy tym dobrej muzyki. Śpiewam w chórze i udzielam się 
charytatywnie. Uwielbiam dobrą kawę i długie górskie wędrówki. Chciałabym kiedyś 
zobaczyć zorzę polarną i założyć fundację.

Sześciokrotna stypendystka w latach 2013-2020.

Dzięki programowi stypendialnemu rozwinęłam się pod wieloma 
względami. Za czasów szkolnych mogłam uczęszczać na 
korepetycje z języka angielskiego i mieszkać w internacie, gdzie 
miałam możliwość spokojnie przygotować się do matury.

Teraz, kiedy studiuję, mogę wynajmować pokój i poznawać 
ciekawe miejsca w Warszawie. Bycie stypendystką przypomina 
mi także, że stale muszę od siebie wymagać, nie spoczywać 
na laurach, ale wyznaczać i osiągać nowe cele. Przez ten 
czas angażowałam się także w liczne wolontariaty. To one 
ukształtowały mój charakter i nauczyły mnie, że ważna jest 
wdzięczność. Nie bez powodu mówi się, że to, co dajesz innym, 
wraca do ciebie.

Każdy młody człowiek w pewnym momencie swojego życia stawia 
sobie fundamentalne pytania. Jedno z nich brzmi: po co istnieję? 
Wówczas, po uważnych obserwacjach i słuchaniu dobrych rad, 
odkrywa siebie, swoje możliwości, pragnienia i marzenia, w tym 
także swoje powołanie. Wybierając studia, szukałam kompasu, 
który wskazałby mi drogę. 

Te słowa Jana Pawła II odbijają się echem w mojej głowie. 
Przypominają mi o tym, czym mam się kierować w życiu. 
W przyszłości chciałabym mieć nie tylko dobrze płatną pracę, ale 
przede wszystkim spełnić się w wielu rolach społecznych, jako 
dobry pracownik i obywatel, czy kochająca matka i żona. W życiu 
trzeba mierzyć dwiema miarami – być i mieć – ale ta druga nigdy 
nie może przeważać nad tą pierwszą.

Wasze powołania i zawody są różne.
Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku

— na każdej z tych dróg
— pozostaje »bardziej być« do »więcej mieć«.

Gdańsk, 12.06.1987



Jestem uczennicą w II Liceum im. S. Batorego w Warszawie. Organizuję konferencję 
Warsaw Model United Nations oraz Youth Future Conference. Podczas pobytu w USA 
jako finalistka Future Leaders Exchange narodziło się moje zamiłowanie do dyplomacji. 
Interesuję się też podróżowaniem i ekonomią. 

Stypendystka w edycji 2019/2020.

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II jest dla mnie szansą 
na rozwój kulturowy, edukacyjny oraz wzbogacanie grona 
znajomych o niesamowite osoby. Dzięki stypendium mogę 
uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach, które 
przybliżają mnie do wymarzonej kariery dyplomatycznej. 
Stypendium wspiera nie tylko mój rozwój naukowy, ale także 
wszelkie działania w sferze inicjatyw społecznych.

Program stypendialny pomaga mi w odkrywaniu swojego 
powołania. Sukces opiera się na próbach i błędach, które 
popełniam, za każdym razem ucząc się czegoś nowego. Robię 
wszystko, co w mojej mocy, by wykorzystać możliwości, które 
pojawiają się na mojej drodze. Stypendium umożliwia spojrzenie 
na świat z nowej perspektywy. Jestem niezwykle wdzięczna za 
wsparcie ze strony społeczności stypendialnej, do której mam 
zaszczyt należeć. 

To właśnie te słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II mają 
dla mnie największą wagę. Uważam, że bycie sobą to podstawa 
szczęśliwego życia. Każdy z nas jest inny – każdy ma marzenia, 
wiarę, cele. Na dnie wszystkich serc leży lekko przykurzone 
osobiste przeznaczenie. Podążanie za owym posłannictwem jest 
obroną własnego Westerplatte.

Powyższy cytat przypomina nam o wytrwałej walce o to, 
co rozpala w nas ogień i sprawia, że oczy napełniają się  światłem 
i ciepłem. Życie nie polega na staniu w miejscu – wręcz przeciwnie, 
jako młodzież powinniśmy uświadomić sobie, jak wielka moc 
kryje się w naszych wnętrzach. Sekret tkwi w odwadze do 
działania. W postawieniu pierwszego kroku.

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie 
wymagali. (...) Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też 
w życiu jakieś swoje »Westerplatte«. Jakiś wymiar zadań, 

które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie 
można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie 

można się uchylić. Nie można »zdezerterować«.  
Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba 

»utrzymać« i »obronić«, tak jak to Westerplatte, 
w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych.

Gdańsk, 12.06.1987



Obecnie studiuję dwa kierunki: stomatologię (VI rok) i psychologię (I rok). W wolnych 
chwilach lubię tańczyć i spędzać czas w gronie przyjaciół. Udzielam się także jako 
wolontariuszka Szlachetnej Paczki czy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W przyszłym roku planuję wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Sześciokrotna stypendystka w latach 2013-2019.

Bycie w gronie stypendystów było dla mnie niezwykle rozwijającą 
i kształtującą przygodą życia. Po raz pierwszy zostałam 
stypendystką w wieku gimnazjalnym, gdy nie miałam jeszcze 
sprecyzowanych planów i marzeń na przyszłość. Wtedy starałam 
się być po prostu pilną uczennicą, choć nie szło to w parze 
z wiarą w siebie. Przez wiele lat, dzięki uczestniczeniu w programie 
stypendialnym, odkrywałam, ile radości niesie pomoc innym, 
jak budować relacje i działać z ludźmi. Spędziłam dziesiątki 
godzin w Centrum Myśli Jana Pawła II, poznając nauczanie 
papieża i jego spojrzenie na wiarę, miłość, ojczyznę. Odczuwałam 
ogromną radość, będąc częścią projektów organizowanych przez 
stypendystów.

Cała ta droga wiązała się również z pokonywaniem swoich 
ograniczeń i słabości, zdobywaniem nowych umiejętności, 
kształtowaniem poczucia własnej wartości. Stypendium 
pomogło mi dorosnąć, osiągnąć niezależność, wykształcić wiarę 
w siebie, nauczyć się szukania własnej drogi oraz marzyć i mierzyć 
wysoko.

Słowa te, wypowiedziane przez Jana Pawła II na Jasnej Górze 
w 1983 r., towarzyszą mi w życiu już od wielu lat i nawet na 
moment nie tracą na aktualności. To zdanie jest dla mnie jedną 
z najprostszych, a zarazem najtrudniejszych zasad, z którymi 
przyszło mi się mierzyć. Przekaz jest jednoznaczny i czytelny, 
a tak bardzo uderza w moje lenistwo, egoizm, chęć poddania się 
i ucieczki. Te słowa wybrzmiewają w mojej głowie za każdym 
razem, gdy chcę zdezerterować i wycofać się ze swoich  
obowiązków, poświęceń, bezinteresownych działań na rzecz 
innych.  Są ze mną także w chwilach, gdy upadam, przestaję 
wierzyć w siebie, rezygnuję z marzeń.

Gdy inni krytykują mnie, uznają moje działania za bezwartościowe, 
mówią: „odpuść sobie”, to właśnie te słowa podnoszą mnie 
na duchu i pozwalają mi widzieć sens we wszystkim, co robię. 
Są strażnikiem mojego rozwoju na każdej płaszczyźnie życia 
i dzięki nim wciąż idę naprzód.

Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Częstochowa, 18.06.1983



Choć studiuję w Szkole Głównej Handlowej, najbardziej interesuję się językami obcymi. 
Oprócz języka angielskiego i niemieckiego, uczę się sama hiszpańskiego. Planuję 
także rozpocząć kolejny kierunek studiów – filologię szwedzką. W wolnym czasie 
gram na gitarze i śpiewam (w tych dziedzinach też w większości jestem samoukiem) 
oraz uwielbiam pisać różnego rodzaju teksty.

Stypendystka w edycji 2019/2020.

Bycie w gronie stypendystów jest dla mnie nie tylko ogromnym 
zaszczytem, ale i szansą. Studia w Warszawie kiedyś wydawały się 
być odległym i nierealnym snem, który jednak się ziścił. Program 
stypendialny pomógł mi ułożyć sobie życie w nowym miejscu, dał 
możliwość dalszego rozwoju. Dzięki temu wielkiemu wyróżnieniu, 
jakim było znalezienie się w gronie stypendystów, uświadomiłam 
sobie w pełni, że moje pochodzenie i środowisko, w którym się 
wychowałam nie są czynnikami decydującymi o mojej przyszłości. 

Ja o niej decyduję. Każdy z nas musiał przejść inną drogę, 
by móc dziś odpowiedzieć na to pytanie i być na tym miejscu. 
Nie ma jednak wątpliwości, że w każdym wypadku jest to 
zasługa ogromnej siły charakteru i pragnienia, aby zapracować 
na coś samodzielnie. Jestem dumna i zaszczycona, że mogę być 
w gronie takich ludzi.

Trudno jest wychodzić poza schematy narzucone przez 
społeczeństwo. Wielu ludzi, bojąc się odrzucenia, popada 
w konformizm. Lękamy się być nietuzinkowi, bo obawiamy 
się niezrozumienia i samotności. Najtrudniej jest w małych, 
zamkniętych środowiskach, takich jak miejsce zamieszkania 
czy klasa. To też moja historia. Nieraz, gdy zbyt się wychylałam, 
spotykałam się z brakiem akceptacji, wyśmiewaniem przez 
znajomych, a nawet ich rodziców. Były momenty, kiedy chciałam 
się poddać i być taka jak wszyscy, porzucić moje „wygórowane 
ambicje” i „nierealne marzenia”, tylko po to, by poczuć, że gdzieś 
przynależę. 

Jednak, gdy pewnego razu trafiłam na te słowa 
Jana Pawła II, zrozumiałam, że moja inność czyni mnie 
wyjątkową, a nie dziwną, że dzięki niej mogę przenosić góry. 
Moja oryginalność nie jest przeszkodą, lecz przepustką do 
piękniejszego życia, biletem z rezerwacją najlepszego miejsca 
podczas podróży przez ten niezwykły świat. 

Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych 
poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, 

która stawia człowiekowi wymagania.

Parati semper. List apostolski do młodych całego świata
z okazji międzynarodowego roku młodzieży
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Obecnie jestem uczennicą pierwszej klasy liceum. W wolnym czasie najbardziej lubię 
rozwijać moją pasję, jaką jest siatkówka. Myślę, że jestem otwarta, towarzyska i uparta. 
Mój „zdrowy” upór kształtuje sport, który uczy mnie dążyć do wyznaczonych przeze 
mnie celów oraz walczyć do samego końca.

Trzykrotna stypendystka w latach 2017-2020.

Cieszę się, że mogę należeć do grona stypendystów. Warsztaty 
w ramach programu stypendialnego są szansą na poznanie 
papieża Polaka. Z każdym rokiem widzę, jak bardzo poszerza 
to moje horyzonty, zmienia sposób patrzenia na świat i rozwija 
mnie duchowo. Dzięki stypendium miałam okazję poznać 
wspaniałych ludzi: młodych, kreatywnych, zaangażowanych. 
To właśnie dzięki nim oraz wsparciu pracowników Centrum Myśli 
Jana Pawła II stworzyliśmy wiele fantastycznych projektów, które 
w późniejszym czasie zaowocowały jakimś dobrem.

Stypendia pozwalają mi także rozwijać pasje, o których wcześniej 
nie miałam pojęcia. Uważam, że jest to niezwykle ważne, by 
pielęgnować wartości wyznawane przez Jana Pawła II, ponieważ 
mogą być one dla mnie cenną lekcją życia, którą postaram się 
zdać celująco.

Moim zdaniem słowa Jana Pawła II, mimo że zostały  
wypowiedziane ponad 30 lat temu, są bardzo aktualne. Cytat 
ten doskonale opisuje rozterki człowieka na każdym etapie życia 
w kwestii wyznawanych przez niego wartości. Słowa papieża są mi 
niezwykle bliskie, ponieważ są one dedykowane młodym ludziom, 
takim jak ja. Uważam, że dylematy związane z wyznawanymi 
wartościami to jeden z problemów dzisiejszego świata. Myślę, 
że wpływa na to powszechny dostęp do wyidealizowanego życia 
w Internecie. Te słowa stanowią kwintesencję sensu ludzkiego 
życia i pokazują, jakie cele należy sobie stawiać każdego dnia, 
by osiągnąć szczęście.

Dla mnie oznaczają również, że nie liczy się to, co posiadam, tylko 
to, jaką jestem osobą. Patrząc na osobę papieża, wiem, że dla 
niego dużo ważniejsze było bycie autentycznym. Dzięki swojej 
osobowości Jan Paweł II jest dla mnie autorytetem – człowiekiem, 
którego chciałabym naśladować w przyszłości.

Wasze powołania i zawody są różne.
Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku

— na każdej z tych dróg
— pozostaje »bardziej być« do »więcej mieć«.

Ale nigdy samo »więcej mieć« nie może zwyciężyć.
Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje 

człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność.
To wszystko, co stanowi też perspektywę »życia wiecznego«.

Gdańsk, 12.06.1987



Interesuję się elektroniką. Uczestniczę w zajęciach dotyczących programowania 
mikrokontrolerów. Dla przyjemności buduję układy elektroniczne zaczerpnięte z książek 
lub internetu. Ciekawi mnie też ornitologia. Zacząłem ją zgłębiać, aby dowiedzieć się, 
jakie gatunki ptaków widziałem w lesie czy na zdjęciach. Obecnie potrafię rozpoznać 
większość z nich.

Trzykrotny stypendysta w latach 2017-2020.

Bycie stypendystą to dla mnie przede wszystkim spotkania 
z innymi osobami i tworzenie różnych wydarzeń. Dzięki 
stypendiom poznałem od kuchni proces powstawania gier 
miejskich, współtworząc „Grę o Wolność”. Mogłem także wziąć 
udział w wywiadzie radiowym.

Lubię spotkania w gronie stypendystów, które są ciekawe 
i pozwalają mi bliżej poznać postać papieża Polaka, 
dowiedzieć się o wielu ciekawych faktach z jego życia 
i zapoznać z jego nauczaniem. To też okazja, aby porozmawiać 
z innymi stypendystami o ważnych dla nas problemach 
czy zainteresowaniach. 

Czytając słowa Jana Pawła II, mogę go trochę lepiej poznać. 
Te słowa są dla mnie ważne, ponieważ pokazują mi, że to ja mam 
tworzyć własne życie, a nie rezygnować, gdy pojawią się trudności 
lub odpuszczać sobie, bo to będzie dla mnie bardziej korzystne. 
Zachęcają mnie do podjęcia walki z własnymi słabościami.

Cieszę się, że czasem udaje mi się ją wygrać. Przypominają mi 
także, że życie jest piękne. Jest nie tylko niezwykle cennym 
darem, ale i obowiązkiem, zadaniem, aby czynić je arcydziełem 
sztuki. Żeby tak jak obraz miało przesłanie – wartości, za którymi 
się podąża. 

Zadaniem każdego człowieka jest
być twórcą własnego życia:

człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.

List do artystów



Interesuję się informatyką i matematyką. W wolnym czasie pływam oraz tworzę różne 
prace plastyczne. Bardzo lubię działać społecznie w szkole i przy parafii, gdzie mogę 
dzielić się z innymi tym, w czym jestem dobry.

Dwukrotny stypendysta w latach 2018-2020.

Bycie stypendystą jest super, ponieważ w tym gronie wszyscy 
mnie akceptują takim, jakim jestem. Dzięki stypendium 
mogłem kupić laptopa i to pozwoliło mi wygrać ważny konkurs 
informatyczny. W tym roku w ramach warsztatów stypendialnych 
zaczęliśmy „podróżować” po krajach, które odwiedził Jan Paweł II. 
I choć epidemia przerwała nam spotkania, to i tak te, które się 
odbyły, bardzo mi się podobały. Dzięki warsztatom poznałem 
inne dzieci i wielu wolontariuszy. Tutaj wszyscy odnoszą się 
z szacunkiem do innych, nikt się z nikogo nie śmieje. Każdy jest 
ważny i może wnieść coś od siebie.

Bardzo lubię spędzać czas w Centrum Myśli Jana Pawła II i zawsze 
czekam z utęsknieniem na kolejne spotkanie. Dzięki stypendiom 
czuję się akceptowany i uwierzyłem, że choć mam tylko 10 lat 
mogę być przykładem dla innych.

Te słowa pomagają mi przetrwać trudne chwile i momenty, 
gdy mi coś nie wychodzi lub czuję się gorszy. Kiedy mam już dość 
i brakuje mi sił, aby walczyć ze swoimi słabościami, 
to przypominam sobie słowa Jana Pawła II. Mówił on, że każdy 
człowiek jest ważny i nawet jeśli coś mu nie wychodzi, to nie 
powinien się poddawać, ale iść wyprostowany dalej przez życie. 
I choć czasami trudno jest nie skupiać się na swoich słabościach, 
to trzeba próbować szukać tego, co jest w człowieku dobre i to 
rozwijać.

Gdy przypomnę sobie te słowa, to nabieram dystansu. Skupiam 
się na tym, w czym jestem dobry i w ten sposób pracuję nad 
słabościami. Każdy z nas jest inny, uzdolniony w różnych 
dziedzinach i to jest piękne. Dlatego idę wyprostowany przez 
życie, rozwijając swoje talenty: informatyczny i matematyczny. 
Nie poddaję się, nawet jeśli czasami towarzyszą mi porażki, ale 
z dumą podnoszę się z każdej z nich, czerpiąc naukę 
na przyszłość, aby osiągać swoje cele i być przykładem dla innych.

Wstań, nie skupiaj się na swoich słabościach
i wątpliwościach, żyj wyprostowany!

Lyon, 5.10.1986



Jestem uczniem liceum ogólnokształcącego. Moim talentem oraz pasją są malarstwo 
i rysunek. To im poświęcam najwięcej czasu. Interesuję się również historią literatury, 
szczególnie XX wieku, oraz historią sztuki. W wolnych chwilach lubię śpiewać 
i angażować się w wolontariat.

Czterokrotny stypendysta w latach 2016-2020.

Stypendia to ludzie, emocje, przeżycia, doświadczenia. 
To również etap mojego życia, podczas którego odkrywałem 
sylwetkę Jana Pawła II oraz uroki pracy z ludźmi i dla ludzi. 
Uczyłem się organizacji wydarzeń i poznawałem trudy planowania. 
Dzięki programowi stypendialnemu mogłem współorganizować 
grę miejską „Gra o Wolność” i dzielić się z innymi swoimi talentami.

W programie cenię sobie możliwość swobodnego wyrażania 
swych myśli oraz szansę organizacji różnych prospołecznych 
przedsięwzięć. Dla mnie bycie stypendystą to nie tylko pomoc 
finansowa, która oczywiście pozwala mi na rozwój moich 
talentów, ale przede wszystkim to zaszczyt, że mogę 
popularyzować myśli i słowa Jana Pawła II.

Jest czerwiec 1979 roku, samolot papieski właśnie wylądował 
i w drzwiach staje Ojciec Święty. Po chwili dzieje się rzecz 
niezwykła. Papież schodzi po schodkach, a następnie klęka i na 
znak powitania całuje polską ziemię. Dla mnie ten gest papieski 
jest symbolem pokoju i pojednania, który wpisuje się w obrane 
przez niego motto „Totus Tuus”, czyli „Cały Twój”. Papież był cały 
nie tylko dla Maryi, której oddał swoje życie, ale także cały oddawał 
się ludziom, był cały dla Polski, był cały dla świata.

I nadal jest obecny, prowadząc i pocieszające nas swą myślą 
i słowem. Dlatego pocałunek, gest intymny i osobisty, staje się 
symbolem miłości Jana Pawła II do człowieka i Boga. Za każdym 
razem, gdy trafiam na materiały archiwalne z tamtej pielgrzymki, 
ogarnia mnie podziw i szacunek dla człowieka, który potrafił 
jednoczyć cały naród i mimo pełnionej funkcji wciąż pozostaje 
tym samym Lolkiem z Wadowic.

Pierwszym słowem, wypowiedzianym w milczeniu
i na klęczkach, był pocałunek tej ziemi: ojczystej ziemi.

Idąc za wzorem Pawła VI, czynię tak na początku każdej 
wizyty duszpasterskiej przez cześć dla samego Stwórcy

oraz dla synów i córek ziemi, do której przybywam.
Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens 
szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki 

— albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską.

Warszawa, 16.06.1983



Czas spędzam głównie na rozwijaniu swoich umiejętności w dziedzinie matematyki, 
co w zeszłym roku zaowocowało osiągnięciem przeze mnie w Olimpiadzie 
Matematycznej Juniorów tytułu finalisty. Przepadam też za układaniem budowli 
i mechanizmów z klocków LEGO, rysowaniem i czytaniem książek historycznych 
dotyczących XX wieku.

Stypendysta w edycji 2019/2020.

Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie.
Podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie.

I ludzkość cała. Iść przed siebie — to znaczy nie tylko ulegać 
wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość:

dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia...
Iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu.

Kraków, 10.06.1979

Dla mnie bycie stypendystą jest dużym wyróżnieniem i stanowi 
motywację do dalszej pracy i rozwoju. Jest to też pewne 
zobowiązanie, by ta pomoc nie poszła na marne. 

Dzięki stypendium mam łatwiejszy dostęp do pomocy 
naukowych, zyskałem lepsze warunki do nauki i dalszego 
rozwijania swoich pasji i talentów. Stypendium nauczyło 
mnie również zarządzania funduszami. Mogłem zakupić 
niezbędne książki i pomoce pozwalające mi na doskonalenie się  
w matematyce i innych przedmiotach ścisłych. W programie 
stypendialnym cenię sobie także to, że mogę dalej wzrastać 
naukowo i duchowo.

Słowo to jest dla mnie istotne i zapadło mi w pamięci, ponieważ 
pokazuje mi, jak powinienem żyć każdego dnia, a dokładniej, jak 
przejść życie, by nie zmarnować tego daru od Boga. Uświadamia, 
że nie zmienię tego, co się stało w przeszłości, lecz powinienem 
przeżyć każdy dzień z jasno wytyczonym celem.

Bo to właśnie cel, do którego dążymy, pomaga nam kroczyć 
do przodu. I dzięki temu, że każdego dnia uzmysławiam sobie, 
jaki jest cel mojego życia, mogę dawać z siebie wszystko, stawać 
się lepszym człowiekiem i iść przed siebie.
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