FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Sprawozdanie merytoryczne
za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
Założyliśmy Fundację Świętego Mikołaja, bo mimo dorosłego wieku nie
chcieliśmy przestać wierzyć w Świętego Mikołaja. I w ten sposób, już od ponad
20 lat pomagamy dzieciom w potrzebie. Dzięki naszym darczyńcom i osobom,
które przekazują nam 1% podatku możemy nieprzerwanie przez cały rok
pracować na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce, w Ukrainie, w syryjskim Aleppo,
a także prowadzić działalność naukowo-wydawniczą w ramach Teologii
Politycznej.
Dziękujemy każdej osobie, która w 2021 roku wsparła nasze działania.
Dariusz Karłowicz, współzałożyciel i prezes Fundacji Świętego Mikołaja
Joanna Paciorek, współzałożycielka i wiceprezes Fundacji Świętego Mikołaja
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I. INFORMACJE O FUNDACJI
Fundacja Świętego Mikołaja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.08.2002 r. Fundacja posiada status
organizacji pożytku publicznego.
Siedziba: 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40
Biuro: 00-553 Warszawa, ul. Koszykowa 24 lok. 7
Tel.: (22) 825 03 90, (22) 625 17 14, e-mail: mikolaj@mikolaj.org.pl
Strona internetowa: www.mikolaj.org.pl
NIP: 123-09-97-285, Regon: 015474315, Numer KRS: 0000126602
Rada Fundacji (2021 rok)
Jan Ołdakowski – przewodniczący, Jolanta Gruszka, Mirosław Gruszka, ks. Andrzej Augustyński, Paweł Łukasiak
Zarząd
Dariusz Karłowicz – prezes zarządu, Joanna Paciorek – wiceprezes zarządu
Członkowie Rady i Zarządu nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
Pracownicy
Fundacja Świętego Mikołaja zatrudniała w 2021 roku 17 pracowników.
Wolontariusze
Teresa Sagan, Teresa Thiel-Ornass, Paweł Idziak, Adam Talarowski, Tomasz Herbich, Paulina Chodyra, Anna
Dudek, Paweł Trzciąkowski, Mateusz Wąsowski, Antoni Pluta, Michał Wojtczyk, Kinga Zając, Kacper Kochański,
Konstancja Pikus, Marek Kołodziej, Michał Żaczek, oraz uczniowie szkół z całej Polski współpracujący z Fundacją
w ramach wolontariatu zdalnego.
Celami Fundacji są:
1) prowadzenie badań naukowych z zakresu filozofii, teologii, prawa, ekonomii oraz nauk społecznych i
humanistycznych, a także upowszechniania polskich i światowych wyników tych nauk,
2) wspieranie rozwoju i umiędzynarodowienia polskich badań z zakresu filozofii, teologii, prawa, ekonomii oraz
nauk społecznych i humanistycznych,
3) promocja kultury, w szczególności w zakresie promocji filozofii, teologii, myśli politycznej, literatury i historii,
4) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,
5) edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturalnych,
zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności,
6) zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie i instytucji pozarządowych,
7) pomoc finansowa, rzeczowa i edukacyjna osobom potrzebującym,
8) badanie i propagowanie cnót i wartości republikańskich, a zwłaszcza ofiarności
i solidarności z potrzebującymi, polskiej tradycji politycznej oraz postaw obywatelskich,
9) działania na rzecz solidarności między różnymi grupami społecznymi,
10) lobbing na rzecz rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych,
11) pomoc społeczna.
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Fundacja realizuje wyżej wymienione cele poprzez:
1) Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a) prowadzenia programów, akcji i kampanii społecznych promujących dobroczynność, prowadzących do
rozwoju organizacji pozarządowych i promujących inne cele fundacji (PKD 94.99.Z),
b) organizowania i finansowania zbiórek pieniężnych na rzecz innych organizacji (PKD 94.99.Z),
c) pomocy rzeczowej i finansowej dla osób potrzebujących w Polsce i innych krajach (PKD 94.99.Z),
d) wspieranie rozwoju osób szczególnie uzdolnionych, aktywnych społecznie (PKD 94.99.Z)
e) pomocy społecznej (PKD 88.99.Z)
f) organizowania szkoleń, seminariów, debat i konferencji naukowych i innych, służących gromadzeniu i
wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Fundację (PKD 85.59.Z),
g) prowadzenie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii, nauk humanistycznych, prawnych i społecznych
(PKD 72.20.Z)
h) organizowania i finansowania naboru i szkolenia wolontariuszy (PKD 85.59.Z),
i) wydawania książek w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.11.Z),
j) wydawania czasopism i pozostałych periodyków w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.14.Z),
k) pozostałej działalności wydawniczej w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.19.Z),
l) prowadzenia działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie
określonym w celach Fundacji (PKD 59.11.Z),
m) prowadzenia działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w
zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.13.Z),
n) prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.14.Z),
o) organizowania, finansowania i prowadzenia prac badawczych w dziedzinie nauk społecznych, filozofii,
teologii, prawa i ekonomii (PKD 72.20.Z),
p) organizowania imprez masowych, wystaw, odczytów oraz innych form propagujących działalność Fundacji
(PKD 82.30.Z),
q) doradztwa i pomocy organizacyjno-ekonomicznej dla innych podmiotów zainteresowanych działalnością
Fundacji (PKD 74.90.Z).
2) Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a) wydawania książek (PKD 58.11.Z),
b) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
c) pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z).
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami,
organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
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II. Działania Fundacji
Program Stypendia św. Mikołaja
O programie
Kolejny rok prowadzimy ogólnopolski program Stypendia św. Mikołaja. Prowadzimy go nieprzerwanie już od
2010 roku. Program powstał, aby budować więź między uczniami, szkołami, absolwentami i społecznościami
lokalnymi i objąć pomocą stypendialną zdolne dzieci, które potrzebują wsparcia, by odważnie realizować swoje
pasje i marzenia. Program funkcjonuje nie tylko dzięki Fundacji Świętego Mikołaja, ale także dzięki
zaangażowaniu szkół, aktywnemu wsparciu absolwentów i społeczności lokalnych. Wspólnie fundujemy roczne
stypendia edukacyjne, dając szansę uczniom na dalszą edukację i rozwój talentów.
Aby zostać naszym stypendystą, trzeba być uczniem od piątej klasy szkoły podstawowej wzwyż lub szkoły
ponadpodstawowej (zarejestrowanej w naszym programie), wykazać osiągnięcia naukowe, sportowe lub
artystyczne oraz angażować się na rzecz swojej społeczności szkolnej lub lokalnej.
Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminu przez komisje stypendialne utworzone w szkołach. Tym
samym chcemy dać możliwość tym, którzy dobrze znają potrzeby uczniów oraz ich sytuację materialną, tzn.
nauczycielom i osobom z otoczenia dzieci, na bezpośrednią pomoc. W każdej szkole jest powoływany
koordynator, który wolontaryjnie bierze odpowiedzialność m.in. za nabór wniosków i zebranie sprawozdań od
uczniów, a także bieżący kontakt z fundacją.

Każda kolejna szkoła przystępująca do programu to szansa na wsparcie dzieci i młodzieży. Program skierowany
jest do wszystkich rodzajów publicznych szkół w Polsce (z wyjątkiem szkół dla dorosłych). Udział w programie
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jest całkowicie bezpłatny. Fundacja wspiera szkoły w pozyskiwaniu środków – organizuje szkolenia, warsztaty
dla nauczycieli, a także poprzez mechanizm dopłat dla szkół zwiększa fundusze stypendialne w szkołach.
W programie Stypendia św. Mikołaja zarejestrowane są obecnie 302 szkoły z całej Polski. Od początku istnienia
programu przyznano 3148 stypendiów. W roku szkolnym 2020/2021 poprzez stypendia udało się wesprzeć 255
uczniów, a w roku szkolnym 2021/2022 - 239 uczniów. Łączna kwota wypłacona na stypendia w 2021 r.
(stypendia wypłacone w drugiej połowie roku szkolnego 2020/2021 i pierwszej połowie roku szkolnego
2021/2022) wyniosła 588 290 zł. Środki na stypendia pochodzą zarówno ze zbiórek organizowanych przez szkoły
biorące udział w programie jak i od partnerów Fundacji, które Fundacja przekazuje

Partnerzy programu Stypendia św. Mikołaja
W 2021 roku dzięki wsparciu finansowemu firmy PEPCO 100 zdolnych i zaangażowanych społecznie dzieci z całej
Polski otrzymało roczne stypendia, dzięki którym mogły rozwijać swoje zainteresowania i talenty. W realizacji
programu Stypendia św. Mikołaja wsparli nas także następujący partnerzy: Accenture, BOŚ Bank, Brewa, C&F,
Drukarnia Aria, EUFORMA, Eyzee Accelerating IT, Guy Sadaka Firma Usługowo-Handlowa VGI, HSBC, IG, IMAS
International, Kearney, NAFOTOR, Orkiestra Mamy Śpiewamy, Paroc, rozgłośnie regionalne Polskiego Radia,
Promark Serwis, Signify, Software Developement Academy, Symfonia, Tele-Złom, Wyjątkowy Prezent,
Zpapieru.pl, 77PRODUCTION.

Konkurs „Solidarna Szkoła”
Dla szkół biorących udział w programie prowadziliśmy konkurs mający na celu uhonorowanie placówek, które
samodzielnie zbiorą najwięcej środków na rzecz swoich stypendystów oraz zmotywowanie ich do coraz większej
aktywności w tym zakresie. W 2021 roku odbyła się już 10 edycja prowadzonego corocznie konkursu.

Zwieńczeniem konkursu była uroczysta gala pod patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty KornhauserDudy, która odbyła się 7 grudnia 2021 r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Po oficjalnej
Gali przedstawiciele nagrodzonych szkół, zarówno nauczyciele jak i uczniowie zostali zaproszeni do Pałacu
Prezydenckiego na spotkanie z Panią Prezydentową. Gala była również transmitowana online. Dzięki temu duża
grupa odbiorców mogła śledzić wydarzenie na kanale YouTube oraz poprzez Facebook (910 osób).
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Podczas gali nagrody odebrały szkoły w czterech kategoriach. Wśród szkół podstawowych w miejscowościach
poniżej 20 tys. mieszkańców najwyższą kwotę zebrała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego
w Trzemesznie – aż 14 513 zł. Wśród szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół
im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, w którym zebrana kwota wyniosła 20 622 zł. Ze szkół podstawowych
w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców najlepszy wynik uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej z kwotą 3 670 zł, a ze szkół ponadpodstawowych – I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, które dla stypendystów zebrało 4 123 zł.

W konkursie w tym roku wzięło udział 70 szkół z różnych zakątków Polski. W sumie na stypendia dla zdolnych,
zaangażowanych uczniów z niezamożnych rodzin społeczności szkolne zebrały niemal 216 000 zł. Środki były
pozyskiwane podczas zbiórek w szkołach, parafiach i przestrzeni miejskiej, kiermaszów, balów charytatywnych,
festynów, a po nastaniu pandemii głównie poprzez działania prowadzone przez szkoły w Internecie. We wsparcie
zdolnych i zaangażowanych dzieci i młodzieży włączają się ponadto indywidualni darczyńcy oraz firmy.
Gala odbyła się również dzięki wsparciu i zaangażowaniu partnerów, w tym Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego
w Warszawie, a także firmy Promark Light, która ufundowała nagrody finansowe dla zwycięskich szkół, firmy
Marion, która ufundowała upominki dla obecnych podczas wydarzenia przedstawicieli szkół.
Gala konkursu „Solidarna Szkoła 2021” była także okazją do oficjalnej inauguracji nowego projektu Fundacji
Świętego Mikołaja „Granie w Pomaganie”. Do wzięcia udziału w wydarzeniu online zostali zaproszeni
przedstawiciele szkół, które zaangażowały się w projekt.
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Granie w Pomaganie
Projekt „Granie w Pomaganie” ma na celu wsparcie i rozwój szkolnych klubów wolontariatu działających na rzecz
szkolnych funduszy stypendialnych. Zespoły wolontariuszy biorą udział w grywalizacji, warsztatach, otrzymują
od fundacji skrzynkę inspiracji z materiałami do działania i zdobywają nowe kompetencje służące
samoorganizacji i działania na rzecz innych.
W październiku 2021 roku prowadziliśmy rekrutację do projektu. Z 30 szkołami podpisano umowy o współpracy
przy projekcie. Opracowany został mechanizm grywalizacji i wyprodukowane materiały potrzebne do realizacji
zadań przez szkoły. Każdy szkolny klub wolontariatu biorący udział w grze będzie zdobywał
6 sprawności: 1. znamy siebie; 2. znamy problem; 3. sprawnie organizujemy; 4. działamy z sensem; 5.
wyciągamy wnioski; 6. umiemy dziękować. Najważniejszym zadaniem będzie zrealizowanie przez zespoły
wolontariuszy własnego mini-projektu charytatywnego na rzecz stypendiów. Każde zadanie będzie oceniane
przez komisję z Fundacji, a 3 zwycięskie zespołu zostaną zaproszone na rozwojowy wyjazd do Trójmiasta.
W listopadzie 2021 r. prowadziliśmy warsztaty dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów wolontariatu,
a w grudniu dla zaangażowanych w projekt uczniów – 300 wolontariuszy. W grudniu odbyła się oficjalna
inauguracja projektu. Grywalizacja będzie toczyć się przez II semestr – a więc w pierwszej połowie 2022 roku.
Projekt jest realizowany dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030.
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Portal stypendialny
W 2021 zespół z Fundacji Świętego Mikołaja brał udział w spotkaniach inkubacyjnych programu „Sektor 3.0”,
a w rezultacie kilkumiesięcznych prac opracowana została koncepcja nowego portalu stypendialnego –
cyfrowego narzędzia, które wspiera realizowany przez nas program Stypendia św. Mikołaja. Koncepcja została
nagrodzona, w rezultacie czego otrzymaliśmy 50 000 zł na zbudowanie i wdrożenie nowego portalu
stypendialnego. Portal został uruchomiony pod adresem stypendia.mikolaj.org.pl we wrześniu 2021 roku. Wciąż
trwają prace informatyczne nad portalem. Już teraz narzędzie daje możliwość dołączania nowych szkół do
programu stypendialnego, wpłacanie środków online, wypłatę stypendiów uczniom, prowadzenie
elektronicznego naboru wniosków. W portalu znajduje się także wszystkie dokumenty dotyczące programu
i aktualności.

Komputer od Świętego Mikołaja

Z powodu pandemii COVID-19 i docierających do nas informacji
o problemach uczniów, które pojawiły się w związku z przejściem
polskich szkół na edukację zdalną, uruchomiliśmy projekt, który
polegał na zakupie laptopów do nauki dla dzieci w najtrudniejszej
sytuacji. Wiosną 2020 r. zorganizowaliśmy ogólnopolską kampanię
pod hasłem „Żebym mogła uczyć się #wdomu”, a w grudniu 2020 r.
świąteczną akcję w Radiem 357 połączoną z licytacją na antenie.
Przez cały czas prowadziliśmy także zbiórkę pieniędzy na ten cel.
Dzięki tym wszystkim działaniom, wsparciu parterów biznesowych:
IG, HSBC, PEPCO, KPMG, słuchaczy Radia 357 oraz wielu osób
indywidualnych w roku szkolnym 2020/2021 mogliśmy przekazać
najbardziej potrzebującym dzieciom łącznie 419 komputerów do
nauki.
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Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja
Akademia Liderów to program skierowany do uczniów szkół średnich w wieku 16-20 lat, którzy mają pomysł na
projekt mający na celu poprawę jakości życia i zaangażowanie lokalnej społeczności.
Program prowadzimy od 2015 roku. Celem Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja jest zwiększenie
uczestnictwa młodych i aktywnych ludzi w działania społeczne i sprawy publiczne, a także wykształcenie
przyszłych liderów społecznych, którzy wezmą udział w organizacji życia publicznego Polski poprzez naukę
i trening praktycznych umiejętności zarządzania projektem, wsparcie rozwoju intelektualnego w zakresie wiedzy
obywatelskiej i budowę środowiska wolontariuszy.
W 2021 roku odbyła się szósta edycja Akademii Liderów. Wzięło w niej udział 30 młodych zaangażowanych
społecznie osób z całej Polski. Część osób to te, które przeszły pomyślnie rekrutację w 2020 roku. Ze względu na
obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 i bezpieczeństwo naszych uczestników, zaproponowaliśmy
młodzieży udział w programie w kolejnym roku. Na udział zdecydowały się 22 osoby, a na 8 wolnych miejsc
prowadziliśmy otwartą rekrutację.
Uczestnikom Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja oferowane były:
 udział w profesjonalnym szkoleniu z prowadzenia i zarządzania projektami oraz kompetencji liderskich
w ramach 10-dniowej szkoły letniej w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu;
 udział w spotkaniach rozwijających wiedzę obywatelską oraz charakter;
 3-miesięczny tutoring;
 10-miesięczne stypendia dedykowane rozwojowi pasji i talentów;
 Udział w 4-dniowej szkole zimowej w Warszawie.

Uczestnicy Akademii Liderów zrealizowali w sumie 21 autorskich lokalnych projektów (niektóre projekty
prowadzone były indywidualnie, niektóre w zespołach dwuosobowych) o charakterze społecznym,
obywatelskim, historycznym i na rzecz środowiska naturalnego.
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Kampanie fundraisingowe
Akcja #DzieńDobrychWiadomości
W poniedziałek 18 stycznia 2021 r. media na
całym świecie mówiły o Blue Monday, czyli
najbardziej depresyjnym dniu roku. W Fundacji
Świętego Mikołaja codziennie przekonujemy
się, że wokół nas żyją dobrzy ludzie i dzieją się
dobre rzeczy i dlatego postanowiliśmy właśnie
tego dnia zorganizować Dzień Dobrych
Wiadomości, żeby zachęcić wszystkich do
dzielenia się dobrymi wiadomościami i dobrem
w ogóle. Na potrzeby akcji stworzyliśmy
specjalną stronę internetową zawierającą
moduł do przekazywania darowizn na pomoc
naszym podopiecznym, a przez cały dzień w naszych mediach społecznościowych można było znaleźć tylko dobre
wiadomości. Ambasadorką naszej akcji #DzieńDobrychWiadomości została Beata Pawlikowska - dziennikarka,
podróżniczka, autorka książek i audycji radiowych, która od lat prowadzi Klub Dobrych Wiadomości.
Akcja Walentynkowa „Podziel się miłością”

Z okazji Walentynek zachęcaliśmy do dobroczynności i zorganizowaliśmy akcję „Podziel się miłością”.
Zachęcaliśmy, by zamiast kupowania prezentów, pokazać bliskiej nam osobie jak wiele zmieniła w naszym życiu
i przy okazji zrobić coś dobrego. „Chcę Ci dziś powiedzieć, jak wiele dla mnie znaczysz. Dzięki Tobie jestem lepszą
osobą” – te słowa znajdywały się na naszej wirtualnej Walentynce, która otrzymywała każda osoba, która
przekazała darowiznę na pomoc naszym podopiecznym i którą mogła przesłać bliskiej osobie. Cała zebrana
w ramach akcji kwota trafiła na pomoc dla dzieciom z Aleppo w Syrii.
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Akcja #DobrePączki na pomoc dzieciom z Aleppo

Z okazji Tłustego Czwartku zorganizowaliśmy akcję #DobrePączki, w ramach której chcieliśmy zwrócić uwagę na
sytuację dzieci z Syrii i zachęcić do wpłacania środków na kolejny rok działalności naszej świetlicy edukacyjnej w
Aleppo. Zasady udziału w akcji były proste: aby dołączyć, wystarczyło zrobić zdjęcie swojego pączka i udostępnić
je w mediach społecznościowych z hasztagiem #dobrepączki, a następnie wpłacić darowiznę na rzecz świetlicy
w Aleppo.

Kampania „Podaruj Skrzydła Dziewczynkom”

Z okazji Dnia Kobiet przeprowadziliśmy akcję pod hasłem #SkrzydłaDlaDziewczynek. Jej celem była zbiórka
środków na pomoc dziewczynkom z Aleppo, które z powodu wieloletniej wojny w Syrii zostały pozbawione
dostępu do edukacji. „Dziewczynki marzą o ważnych rzeczach, razem możemy pomóc im rozwinąć skrzydła” –
pod takim hasłem odbywała się tegoroczna akcja.
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Kampania„Niezapominajka”
15 maja, w Dzień Niezapominajki, wystartowała nasza kampania
„Niezapominajka”. „Nie zapominaj o tym, że świat cię potrzebuje” - tak
brzmiało jej główne hasło i przekaz, który kierowaliśmy do ludzi dobrej
woli. Celem kampanii było zachęcenie do stałego wsparcia dzieci,
podopiecznych naszej fundacji, comiesięcznymi darowiznami.
Głównymi kanałami komunikacji były media społecznościowe, ale w
kampanii wykorzystaliśmy także tradycyjny mailing pocztowy.
Darczyńcy fundacji otrzymali listy opatrzone akwarelowym, kwiatowym
akcentem, nasiona niezapominajki i list z podsumowaniem naszych
ostatnich działań. Tego dnia wystartowały również zapisy na
Charytatywny Bieg Niezapominajki – wirtualne zawody, w których
mogła wziąć każda osoba w dowolnym miejscu na świecie.

Kampania z okazji Dnia Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka przeprowadziliśmy kampanię w mediach
społecznościowych i wysłaliśmy mailing do naszych darczyńców.
Specjalnie z tej okazji nagraliśmy wypowiedzi dzieci z jednego
z warszawskich przedszkoli, które potem zostały wysłane jako paczka
prasowa do dziennikarzy radiowych i wyemitowane w Dzień Dziecka
w kilku rozgłośniach. Chcieliśmy przypomnieć o tym, że nasza fundacja
działa na rzecz dzieci nie tylko w grudniu, ale przez cały rok, a także
zachęcić do wpłat darowizn na rzecz Stypendiów św. Mikołaja.
Przeprowadziliśmy również internetową sondę „Wpływ dzieciństwa
na dalsze życie człowieka”, by sprawdzić jak duży wpływ na dalsze
życie osób biorących udział w sondzie miał właśnie ten okres w życiu
i zachęcić ich do refleksji na temat tego, dlaczego warto wspierać
dzieci, które z powodu sytuacji finansowej nie mogą rozwijać swoich
talentów i zainteresowań.

Kampania „Stypendium zmienia życie”
We wrześniu wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego
prowadziliśmy ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem
„Stypendium zmienia życie”, poprzez którą chcieliśmy zwrócić uwagę
na sytuację zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin w Polsce. W ramach
kampanii została przygotowana specjalna strona internetowa, na
której można znaleźć informacje dotyczące Stypendiów św. Mikołaja,
a także przekazać darowiznę. Przez cały wrzesień na stronie były
publikowane również wywiady z ambasadorami programu
stypendialnego m.in: dziennikarką Martą Januszewską, Edytą
Jungowską, Arturem Andrusem, Wojciechem Widłakiem czy
Magdaleną Witkiewicz. Ambasadorzy odpowiedzieli na pytania: czy
lubili chodzić do szkoły, jakimi byli uczniami oraz jakie przedmioty ich
12
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interesowały. Kampania połączona była również z wysyłką listów do darczyńców fundacji oraz kampanią
w mediach społecznościowych. Został także nagrany spot radiowy z udziałem Edyty Jungowskiej, ambasadorki
Stypendiów św. Mikołaja zachęcający do wspierania zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin.

Mikołajkowa sonda „Motywacje Polaków do dobroczynności” i kwesta
Z okazji 6 grudnia nasza fundacja przeprowadziła ogólnopolskie badanie
„Co motywuje Polaków do dobroczynności”. Wyniki pokazały, że
grudniowe święta inspirują nas do działalności charytatywnej.
Opublikowaliśmy wyniki sondy i rozesłaliśmy je do dziennikarzy, by
zachęcić wszystkich nie tylko do kupowania prezentów, ale także do
pomagania dzieciom. Tego dnia wysłaliśmy także newsletter do naszych
sympatyków z prośbą o darowizny na pomoc naszym podopiecznym z
Polski, Syrii i Ukrainy.
W wigilię Świętego Mikołaja w parafii św. Dominika na warszawskim
Służewie przeprowadziliśmy także kwestę do puszek na rzecz pomocy
dzieciom z Syrii. Łącznie zebraliśmy 12 607,29 zł i 60 euro na dalsze
działania naszej świetlicy edukacyjnej dla dzieci w Aleppo.
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Akcja Bożonarodzeniowy Słoik Dobroci
Już po raz trzeci przeprowadziliśmy grudniową akcję
Bożonarodzeniowy Słoik Dobroci. Wszystko zaczęło się w 2005
roku, kiedy Jason F. Wright wydał swoją powieść Christmas Jars. To
historia o tym, jak zmieniło się życie osób, które przed świętami
dostały niespodziewany prezent - słoik wypełniony pieniędzmi. Od
tamtej pory tysiące Amerykanów każdego roku ustawiają w biurach
i domach puste słoiki, codziennie wrzucają do nich drobne kwoty,
by przed Bożym Narodzeniem podarować je potrzebującym. Po raz
pierwszy przeprowadziliśmy tę akcję w 2019 roku. Z każdym rokiem
coraz więcej osób stawia w swoich domach i firmach
Bożonarodzeniowe Słoiki Dobroci, by pomóc dzieciom podopiecznym naszej fundacji. Na potrzeby akcji wydrukowane
zostały ulotki, stworzona dedykowana strona internetowa
z modułem do wpłat on-line oraz newslettery do sympatyków
naszej fundacji. Kampania sfinansowana w ramach projektu
realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy, Finansowanego z Funduszy EOG.

Kampanie wysyłkowe do darczyńców
W 2021 roku przeprowadziliśmy cztery wysyłki listów do
darczyńców. Pierwsza wysyłka zrealizowana została w lutym w
ramach kampanii 1%. Jej celem było pozyskanie środków z 1%
podatku. Uzupełnieniem do wysyłki listów była także wysyłka emailowa. W efekcie tych działań otrzymaliśmy wpłaty z 1% w
kwocie: 292 738,79 zł, a także darowizny na łączną kwotę 8
182,11 zł z dopiskiem: „zamiast 1 procenta”. Kampania 1%
została sfinansowana ze środków otrzymanych z Narodowego
Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach PROO na lata 2018-2030.
Z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 przeprowadziliśmy 2 kampanie listowne
zachęcającą do wpłat na rzecz programu Stypendia św. Mikołaja. Wysłaliśmy także e-maile do darczyńców
fundacji i osób, które przekazały nam w ostatnich latach 1% podatku, a także przygotowaliśmy specjalną
podstronę do wpłat on-line na ten cel. Wysyłka listów i cała kampania z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
2021/2022 została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030.
W grudniu wysłaliśmy do naszych darczyńców prawie 3400 ręcznie napisanych listów z prośbą o wsparcie. Listy
napisało dla nas prawie 400 wolontariuszy z całej Polski. Do przesyłki dołączyliśmy karneciki do prezentów oraz
ulotkę z prośbą o darowizny na rzecz pomocy dzieciom. Uzupełnieniem wysyłki listów była wysyłka e-mailowa
14
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z prośbą o darowizny „pod choinkę”. Wysyłka grudniowa została sfinansowana w ramach programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
W grudniu 2021 r. przeprowadziliśmy także kampanię insertową w czasopiśmie „Idziemy”. W numerze gazety
ukazującym się tuż przed Mikołajkami czytelnicy gazety znaleźli kopertę z listem o naszych działaniach i prośbą
o pomoc naszym podopiecznym oraz kartkami na Boże Narodzenie namalowanymi przez naszych stypendystów.

Zdalny wolontariat w Fundacji Świętego Mikołaja
Niemal 400 dzieci z całej Polski wzięło udział w naszej akcji zdalnego wolontariatu i przez cały listopad ręcznie
pisało listy do darczyńców Fundacji Świętego Mikołaja. Na początku grudnia tysiące listów wysłaliśmy do ich
odbiorców.

Akcja Oddaj Stary Telefon Świętego Mikołaja
Przez cały 2021 rok prowadziliśmy także stałą akcję zbiórki starych, niepotrzebnych telefonów komórkowych,
które przekazaliśmy następnie firmie recyklingowej. Dzięki telefonom przekazanym w 2021 roku udało się nam
zebrać 3500 zł na rzecz pomocy dzieciom.
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Świąteczne licytacje i kampania we współpracy z Radiem 357

Celem kampanii społecznej organizowanej przez nas w
grudniu razem z Radiem 357 i firmą AMS, była zbiórka
pieniędzy na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży w
Polsce i w Syrii. Na antenie Radia 357 odbyły się trzy
licytacje. Uruchomiliśmy także specjalny numer SMS, na
który słuchacze mogli wysyłać charytatywne SMS-y, zaś na
przystankach w całej Polsce, dzięki wsparciu firmy AMS,
zawisły plakaty promujące tę akcję. Dziennikarze i słuchacze
wystawiali również przedmioty na aukcję w ramach Allegro
Charytatywni. Łącznie zebraliśmy 1 429 322 złotych.

Licytacje w Radiu 357 poprowadził niezastąpiony
redaktor Kuba Strzyczkowski. Wśród licytowanych
przedmiotów znalazły się m.in. platynowa płyta Maty,
obraz Piotra Czajkowskiego, zaproszenie na koncert
Pawła Domagały czy czapki zespołów Formuły 1.
Program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży
wystartował w pierwszym kwartale 2022 roku w Polsce
i w Syrii.
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Pomoc dzieciom z Aleppo w Syrii

W marcu 2021 minęło 10 lat od rozpoczęcia wojny domowej w Syrii, jednego z najkrwawszych konfliktów
zbrojnych naszych czasów. Według oficjalnych danych od początku wojny w Syrii życie straciło ponad 380 tysięcy
osób, wśród nich około 100 tysięcy stanowi ludność cywilna, w tym kilkanaście tysięcy dzieci. Los kolejnych 200
tysięcy osób jest nieznany. W wyniku walk i bombardowań syryjskie miasta uległy całkowitemu zniszczeniu,
dlatego ponad połowa ludności była zmuszona opuścić swoje domy. Jak podają dane ONZ z 2010 roku, ponad
13 milionów Syryjczyków potrzebowało pomocy humanitarnej. Spowolnienie gospodarcze i spadek wartości
syryjskiej waluty spowodowały, że ceny żywności w Syrii osiągnęły historyczne maksimum. Codziennie ponad
pół miliona dzieci cierpi z powodu chronicznego niedożywienia. Dzieci są także ofiarami przemocy. Dziś oprócz
codzienności wojennej, mieszkańcy Syrii muszą mierzyć się także z konsekwencjami Covid-19. Szkoły w Syrii
zostały zamknięte, a z powodu sytuacji w kraju nie ma możliwości, aby dzieci mogły uczyć się zdalnie. Oznacza
to, że tysiące dzieci zostało pozbawione możliwości nauki.
W 2021 roku minęły 4 lata odkąd nasza Fundacja we współpracy z partnerami lokalnymi prowadzi działania na
rzecz dzieci w Aleppo. Przez cały 2021 rok wspomagaliśmy dzieci w edukacji oraz zapewnialiśmy im bezpieczną
przestrzeń i warunki do nauki. Owocami naszych działań były zajęcia edukacyjne prowadzone
w naszej mini-szkole i zajęcia organizowane podczas wakacji. Pod koniec zeszłego roku przenieśliśmy się do
nowego budynku, dzięki czemu w 2021 roku mogliśmy zapewnić miejsce do nauki większej liczbie dzieci.
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Uczniami naszej mini-szkoły są dzieci dotknięte
trudnym doświadczeniem wojny. Wiele z nich
straciło najbliższych członków rodziny. Mimo
swojego młodego wieku znaczna część z nich
musi pracować, często w niebezpiecznych
warunkach, aby wesprzeć żyjące w biedzie
rodziny.
Dzieci mają do dyspozycji przestrzeń, by się
uczyć, bawić, nawiązywać przyjaźnie, odkrywać
swoje umiejętności i w ten sposób odzyskać
ułamek straconych lat dzieciństwa.
Bardzo ważną częścią edukacji jest także praca
w grupie i nauka komunikacji bez przemocy. W 2021 roku nasza świetlica była otwarta z przerwami wynikającymi
z restrykcji COVID-owych wprowadzanych przez władze kraju.
Przez całe wakacje w naszej świetlicy odbywały
się zajęcia edukacyjne dla dzieci. Każdego dnia
od poniedziałku do piątku przychodziła na nie
setka dzieci w wieku szkolnym. Dzieci pod
opieką nauczycieli i wychowawców brały udział
w grach sportowych, uczyły się i bawiły.
Średnie temperatury w Aleppo oscylują latem
od 28'C do 36'C dlatego zajęcia odbywały się
zarówno w klasach, jak i na świeżym powietrzu.
Każde z dzieci przychodzących na zajęcia
otrzymało na pamiątkę biały tiszert z logiem
świetlicy.
Miejsce, które tworzymy dla dzieci w Aleppo, jest dla wielu z nich jak drugi dom, w którym mogą poczuć się
bezpieczne, zauważone i ważne. To właśnie szkoła jest miejscem, w którym mogą zaznać ciepła i opieki,
odkrywać talenty, rozwijać się i doświadczać tego, co zostało im zabrane przez wojnę. Swoją pomocą
obejmujemy dzieci niezależnie od wyznania ich rodziców.
W Aleppo pracujemy z partnerami, co do rzetelności których jesteśmy pewni, i którzy pomagają dzieciom
niezależnie od ich wyznania i dzielnicy, w której mieszkają. Prowadzimy nasze działania przy współpracy z
organizacją Hope Center (Centrum Nadziei), a partnerem monitorującym jest Caritas Polska. Regularnie
otrzymujemy od naszych partnerów dokładne raporty finansowe i merytoryczne wraz ze zdjęciami
z poszczególnych działań.
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Pomoc dzieciom w Mariupolu na wschodzie Ukrainy

Przez cały 2021 rok nieprzerwanie pomagaliśmy
dzieciom z Mariupola we wschodniej Ukrainie. Swoją
opieką w szczególny sposób otaczaliśmy dzieci z rodzin
wewnętrznie przesiedlonych, dzieci dotknięte
uboóstwem i dzieci z domów dziecka. Dzieci
najbardziej potrzebowały wsparcia psychologicznego,
możliwości rozwoju oraz bezpiecznego miejsca,
w którym mogą spędzać czas po szkole. Na bazie
Świetlicy otwartej w ramach naszej dotychczasowej 3letniej współpracy z partnerem lokalnym, stworzyliśmy
poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży.
W poradni przez cały rok odbywały warsztaty psychologiczne, spotkania z psychologiem, zajęcia arteterapii oraz
warsztaty kompetencji liderskich. W wakacje 2021 obył się pierwszy wyjazdowy obóz terapeutyczno-liderski dla
dzieci i młodzieży.
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W sierpniu młodzież pakowała w świetlicy szkolne wyprawki dla
dzieci mieszkających w dwóch domach dziecka w Mariupolu. We
wrześniu 120 dzieci otrzymało od nas wyprawki na nowy rok
szkolny zapakowane w specjalne „Mikołajowe” worki.
W grudniu 2021 roku odbyła się akcja „Święty Mikołaj idzie do
sierot” w ramach której dzieci z miejscowych domów dziecka
otrzymały upominki od Świętego Mikołaja. Paczki dla dzieci
pakowała również młodzież biorąca udział w zajęciach w świetlicy.
W grudniu zorganizowaliśmy także spotkania wzmacniające
poczucie własnej wartości wśród dzieci z domów dziecka w
Mariupolu.
Nasze działania w Mariupolu prowadzimy przy współpracy
z organizacją Maltańska Służba Pomocy Iwano-Frankiwska. Projekt
„Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży w Mariupolu na
Ukrainie” jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy
rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
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Instytut Kultury im. św. Jana Pawła II
W 2021 r. swoją działalność rozwijał Instytut Kultury św.
Jana Pawła II na Wydziale Filozofii na Papieskim
Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie
(Angelicum). Misją instytutu, utworzonego 18 maja 2020
r., w stulecie urodzin Karola Wojtyły, jest prowadzenie
interdyscyplinarnych studiów i badań naukowych
traktujących nauczanie Wielkiego Papieża jako punkt
wyjścia i stały punkt odniesienia w refleksji nad
najbardziej aktualnymi problemami współczesnego
Kościoła i świata. Działalność Instytutu jest finansowana
przez prywatnych darczyńców z Polski.
Re-thinking Solidarity
W 2021 r. odbyła się ostatnia debata z cyklu „Re-thinking
Solidarity”: Solidarity, equality and social justice. Wszystkie
seminaria odbywały się w formule otwartej i były
transmitowane na żywo w Internecie. Cykl został
zorganizowany we współpracy z Centre for Democracy and
Peace Building w Belfaście, z St. Benet’s Institute (University
of Oxford) oraz Instytutem Kultury Polskiej w Londynie. O
społecznych kontekstach idei solidarności rozmawiali o.
Michał Paluch, Austen Ivereigh, Sally J. Scholz i Tomasz Żyro.
Debatę poprowadził Lord Alderdice.
JP2 Studies
18 maja 2021 r., w 101. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła
II, rozpoczęła się rekrutacja na organizowane na
Angelicum przez Instytut Kultury Św. Jana Pawła II „JP2
Studies”. Jest to roczny, interdyscyplinarny program
studiów nad myślą i dziełem Św. Jana Pawła II. W gronie
wykładowców znajdują się m.in. George Weigel, Rémi
Brague, Francis Russell Hittinger, Jarosław Kupczak OP,
Cezary Binkiewicz OP, Marek A. Cichocki, Michał
Gierycz, Jarosław Kilian czy Rowan Williams. Od
października rozpoczęły się zajęcia dla studentów.
Konkurs Papieski – stypendia na studia w Rzymie
We współpracy z Instytutem Tertio Millenio przeprowadziliśmy konkurs dla studentów, w którym nagrodą były
roczne stypendia na JP2 Studies w Rzymie. Dzięki prywatnym ofiarodawcom Fundacja ufundowała 6 stypendiów.
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Wykłady Janopawłowe
W ramach wykładów otwartych „JP2 Lectures”
współpracę z Instytutem podjęli intelektualiści
i naukowcy z różnych stron świata. W 2021 roku swoje
wykłady wygłosili: prof. Marek A. Cichocki: Tożsamość
europejska. Północ i Południe – główna linia podziału,
prof. John Cavadini: Trajektorie Soboru Watykańskiego II
w teologii św. Jana Pawła II, prof. François Daguet OP:
Teologia polityczna od św. Tomasza do Jana Pawła II
i Benedykta XVI, prof. Chantal Delsol: Koniec świata
chrześcijańskiego, prof. Rémi Brague: Sztuka i piękno we
współczesnym świecie, prof. Renato Cristin: Witalna
i formalna Europa, prof. Dariusz Gawin: Fenomen „Solidarności”, Lord John Alderdice: Religia – jako źródło pokoju
czy niepokoju w społeczeństwie?, prof. Jean-Luc Marion: Fenomenologiczna otwartość Objawienia oraz George
Weigel: Medytacje Areopagowe Karola Wojtyły.
Publikacja
W październiku 2021 r. w formie książkowej pod redakcją Dariusza
Karłowicza ukazał zbiór wykładów janopawłowych wygłoszonych w
pierwszym roku działalności rzymskiego Instytutu Kultury św. Jana Pawła II.
Wśród autorów znajdują się: kard. Gianfranco Ravasi, John Finnis, Rowan
Williams, Marek A. Cichocki, John Cavadini, Francois Daguet, Chantal
Delsol, Rémi Brague, Renato Cristin, Dariusz Gawin.

Wystawa fotografii Adama Bujaka
22 października otwarta została wystawa „Z Krakowa
do Rzymu. Jan Paweł II na fotografiach Adama Bujaka”,
przygotowana dzięki współpracy Instytutu Adama
Mickiewicza, Instytutu Polskiego w Rzymie, Muzeum
Narodowego w Krakowie, Instytutu Kultury św. Jana
Pawła II na Angelicum oraz Fundacji Świętego
Mikołaja.
Na
prawie
dwustu
fotografiach
zgromadzonych na wystawie przedstawione zostały
wyjątkowe momenty współczesnej historii Polski,
którym towarzyszyła wspólna euforia, a jednocześnie
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skupienie oraz jedność, będące w tym czasie największą siłą Polaków. Fotografie są świadectwem drogi
krakowskiego kardynała na tron Stolicy Apostolskiej, a także zbiorowym portretem Polaków oraz Krakowa.
Postacią centralną jest Karol Wojtyła, którego Adam Bujak fotografował przez ponad 40 lat i jak sam podkreśla,
najważniejszym tematem jego twórczości stała się właśnie jego osoba. Fotografie Adama Bujaka pozwalają
przyjrzeć się zbiorowym emocjom podczas Tysiąclecia Chrztu Polski, zdjęciom z budowy Arki Pana, procesji
na Skałkę czy Białemu Marszowi. Nie zabrakło też prywatnych zdjęć z pokoju kardynała Wojtyły w Pałacu
biskupim czy ujęć ze spontanicznych spotkań z ludźmi, przedstawiających go jako zwykłego człowieka, ceniącego
sobie skromność i minimalizm.
Namalować katolicyzm od nowa
Problemem, z którym chcemy się zmierzyć, jest głęboki kryzys wielkiej tradycji katolickiego malarstwa
religijnego. Po raz pierwszy od stuleci prawdy wiary nie przemawiają do wiernych współczesnym językiem
obrazowania. Głośna sztuka albo w ogóle nie odnosi się do chrześcijańskiej nauki i życia, albo jest jawnie
antychrześcijańska. Współczesnych wersji wielkich tematów religijnych brakuje w galeriach, muzeach
i kościołach.
Jesienią zainicjowaliśmy projekt mający na celu ożywienie
malarstwa sakralnego i mecenatu kościelnego. W klasztorze
pokamedulskim w Wigrach oraz Wilnie odbyły się warsztaty
z artystami zaproszonymi do projektu, na których
przedstawione zostały założenia do zamówienia
współczesnych obrazów miłosierdzia bożego wg wskazówek
siostry Faustyny zawartych w „Dzienniczku”.

Zaproszenie do projektu przyjęli: Jarosław Modzelewski, Krzysztof Klimek, Jacek Dłużewski, Beata Stankiewicz,
Wojciech Głogowski, Ignacy Czwartos, Bogna Podbielska, Artur Wąsowski, Damian Bąk, Jacek Hajnos i Wincenty
Czwartos. Projekt odbywa się pod patronatem bp. prof. Jacka Grzybowskiego.
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Teologia Polityczna
Teologia Polityczna to środowisko intelektualne, w którym problemy i dylematy współczesności są
konfrontowane z filozofią klasyczną i z transcendentną referencją wpisaną w chrześcijańską wizję kultury. Na
sprawy polityczne chcemy patrzeć z perspektywy rzeczy ostatecznych. W ramach tego programu prowadzimy
wydawnictwo (wydajemy rocznik „Teologia Polityczna”, tygodnik internetowy „Teologia Polityczna Co Tydzień”
oraz książki), portal internetowy www.teologiapolityczna.pl oraz organizujemy wydarzenia kulturalne i
naukowe.
Działania Teologii Politycznej są możliwe między innymi dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych, którzy
przekazują na ten cel comiesięczne darowizny oraz biorą udział w prowadzonych przez nas cyklicznie akcjach
crowdfundingowych na rzecz wydawanych przez nas książek. W 2021 r. przeprowadziliśmy trzynaście zbiórek na
książki, rocznik oraz tygodnik, w których wzięło udział ponad 910 osób.

Wydawnictwo Teologii Politycznej
W 2021 roku, w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego, wprowadziliśmy do sprzedaży udostępniając
czytelnikom następujące dzieła:
Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności, Michał Gierycz
„Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności” to odważna
i udana próba odpowiedzi na pytanie o miejsce Kościoła we współczesnej Europie
i kształt jego burzliwej relacji z polityką. Punktem wyjścia i pryzmatem dalszej refleksji
czyniąc ewangeliczne słowa o konieczności oddania Bogu tego co boskie i Cezarowi
tego, co należy do Cezara, prof. Gierycz na przestrzeni dziesięciu esejów przygląda się
współczesnym stosunkom demokratycznej wspólnoty i Kościoła. Problemy w ramach
Unii Europejskiej, wewnętrzne spory katolicyzmu, rozmaite formy fundamentalizmów
czy nierzadka obecnie instrumentalizacja religii to kwestie, które autor diagnozuje
z perspektywy wierzącego katolika głęboko osadzonego w historyczno-społecznym
konkrecie.
Arcyparadoks śmierci, Dariusz Karłowicz
Tematem „Arcyparadoksu śmierci” Dariusza Karłowicza jest męczeństwo pojęte jako
kategoria filozoficzna. Główne pytanie dotyczy wartości dowodowej chrześcijańskiego
świadectwa śmierci. Autor do odpowiedzi próbuje zbliżyć się poprzez filozoficzną
interpretację przekonania o perswazyjnej roli męczeństwa. Jest to nie tylko problem o
podstawowym znaczeniu dla zrozumienia gwałtownej ekspansji starożytnego
Kościoła, ale także kluczowy problem filozofii chrześcijańskiej. Koncepcja świadectwa
śmierci, ukształtowana na przełomie II i III wieku, do dziś ogniskuje zainteresowanie
teologów. Świadectwo jest bowiem rdzeniem chrześcijańskiej koncepcji.
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Jon, Platon

Jon jest zazwyczaj zaliczany do zbioru wczesnych dialogów Platona – tych, które
określa się mianem sokratycznych ze względu na ich zarówno czasową, jak
i przedmiotową bliskość wobec historycznego Sokratesa. Jego wyjściowy problem
można wydobyć ze słów, które w pierwszej części rozmowy z tytułowym bohaterem
wypowiada Sokrates: „[…] dobrym rapsodem nigdy nie mógłby zostać ten, kto nie
rozumie słów poety, bo rapsod powinien być dla słuchaczy tłumaczem myśli poety.
A nie mógłby tego robić dobrze, gdyby nie rozumiał, co mówi poeta”. Rozważania nad
tą kwestią prowadzą rozmówców do odkrycia magnetyzmu poezji i roli natchnienia
poetyckiego – okazuje się bowiem, że Jon najpiękniej z ludzi opowiada o Homerze nie
dlatego, że „opanował sztukę, dzięki której znakomicie opowiada o Homerze”, lecz
dlatego, że „jest w nim boska moc, która nim porusza, jak w owym kamieniu, który
Eurypides nazywa magnezyjskim, większość ludzi zaś heraklejskim”.
Ostatni przekład tego dialogu na język polski, którego autorem był Władysław Witwicki, ukazał się w 1921
roku. Nowy, przygotowany przez Ewę Osek przekład został wydany przez Teologię Polityczną i Państwowy
Instytut Wydawniczy w niemal sto lat po poprzednim.
Chmury, Arystofanes
„Chmury” zajmują szczególne miejsce wśród starożytnych tekstów poświęconych
Sokratesowi. To jedno z najbardziej znanych dzieł najwybitniejszego greckiego
komediopisarza – Arystofanesa – należy także do najważniejszych, ponieważ czasowo
najbliższych Sokratesowi, świadectw o tym greckim filozofie. Wizerunek Sokratesa,
który wyłania się z tekstu komedii, jest istotnie różny zarówno od tego, który został
utrwalony w dialogach Platona, jak i od obrazu znanego z pism sokratycznych
Ksenofonta.
„Chmury” znajdują się na liście lektur dla osób przygotowujących się do matury
z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Dialog sokratyczny Ksenofonta. Komentarz do „Ekonomika”, Leo Strauss
Ksenofont może nam powiedzieć coś istotnego nie tylko o Sokratesie, od którego
pochodzi Wielka Tradycja filozofii politycznej. Fakt, że nasze czasy tkwią w przesądach
o Ksenofoncie i nie chcą dostrzec jego wielkości, może powiedzieć nam coś istotnego
także o nich: „Nasze czasy chełpią się otwartością na sprawy ludzkie – większą niż we
wszystkich wcześniejszych epokach. Pozostają jednak ślepe na wielkość Ksenofonta.
Lektura jego pism może stać się zatem okazją do odkrycia czegoś istotnego na temat
naszej epoki”.
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Platon i dialog postsokratyczny, Charles H. Kahn
Czy świat natury można objaśniać przy pomocy kategorii metafizycznych? Czy i jak
rozwijały się poglądy Platona? Czy towarzyszył mu spójny zamysł obejmujący
zagadnienia o zróżnicowanym zakresie – od ontologii przez etykę i politykę po
filozofię przyrody? Z tymi i wieloma innymi pytaniami mierzy się Charles H. Kahn
w pracy Platon i dialog postsokratyczny. Powrót do filozofii przyrody. Pierwszy raz
przełożona język polski praca jednego z najwybitniejszych znawców myśli
platońskiej pozwala głębiej zrozumieć stanowisko autora Państwa i Timajosa
wyrażone w sześciu późnych dialogach ateńskiego filozofa, uważanych za jego
opus magnum. Naukowa rzetelność i intelektualny rozmach towarzyszący
badaniom laureata nagrody im. Wernera Jaegera (2014) rzucają nowe światło na
związki dojrzałej teorii idei i filozofii przyrody w myśli Platona.
Dzieła wybrane, Święty Tomasz z Akwinu, o. Jacek Salij OP
Drugi tom z serii Dzieł wybranych Ojca Jacka Salija OP jest poświęcony świętemu
Tomaszowi. Większość zawartych tekstów w całości dotyczy teologii Tomasza,
w każdym zaś z pozostałych tekstów jego myśl teologiczna przywoływana jest jako
integralna i zazwyczaj bardzo istotna część przedstawianego tematu.
W przeciwieństwie do naszego współczesnego pojmowania wiary, myśl świętego
Tomasza na temat poznania Boga jest bardziej ontologiczna niż psychologiczna,
bardziej teocentryczna niż antropocentryczna.

Myśl polityczna św. Tomasza z Akwinu, François Daguet
Poznanie i zrozumienie myśli politycznej św. Tomasza z Akwinu jest o tyle niełatwe, że
nie zebrał on jej w jednym dziele. Ten brak rekompensuje wzorcowa praca
francuskiego dominikanina prof. François Dagueta Myśl polityczna św. Tomasza z
Akwinu. Wyróżniona nagrodą Akademii Francuskiej „Prix Biguet", wydana po francusku
w 2015 roku monografia syntetycznie ukazuje źródła i najważniejsze aspekty
politycznego myślenia Doktora Anielskiego.
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O Machiavellim, Leo Straus
Niccolò Machiavellego i Leo Straussa nie trzeba obszernie przedstawiać. Pierwszy z
nich otwiera nowożytną refleksję polityczną przez to, że rozważając to, co
polityczne, abstrahuje od kategorii moralnych. Strauss należy z kolei do grona tych
dwudziestowiecznych filozofów politycznych, którzy starali się odzyskać dla naszej
refleksji politykę w jej starożytnej, klasycznej postaci. Perspektywy reprezentowane
przez tych dwóch autorów muszą się spotkać i skonfrontować, jeżeli chcemy
zrozumieć Machiavellego.

Mądrość świata, Rémi Brague
„Jaki jest sens życia?” to kluczowe pytanie towarzyszy Rémiemu Brague'owi na
kartach I tomu trylogii pt. „Mądrość świata”. Analizując kosmologię u końca
starożytności i w średniowieczu, zwłaszcza w kręgu kultur morza śródziemnego,
autor odkrywa jak nasi przodkowie radzili sobie z odpowiedzią na pytanie o miejsce
człowieka na ziemi. Jak sam wskazuje, nie chodzi mu o antykwaryczną ciekawość, ale
o pytanie towarzyszące człowiekowi od setek lat, które można zgłębić jedynie przy
użyciu tego co najbardziej ludzkie – intelektu. W badaniu kosmologii przednowożytnej powinno towarzyszy zawsze dociekanie nierozerwalnej z nią
antropologii i etyki. Osiągnięcie pełni człowieczeństwa wiąże się zatem – jak pisze
francuski filozof – z odkryciem i życiem według tytułowej „mądrości świata”.

Cały dochód ze sprzedaży książek przeznaczamy na cele statutowe Fundacji Świętego Mikołaja i rozwój Teologii
Politycznej. Wydanie i wprowadzenie na rynek powyższych książek było możliwe dzięki wsparciu darczyńców
indywidualnych, współpracy z Państwowym Instytutem Wydawniczym, Uniwersytetem im. Marii SkłodowskiejCurie, Instytutem Literatury, Instytutem Tomistycznym oraz dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
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Teologia Polityczna Co Tydzień
W 2021 roku kontynuowaliśmy wydawanie tygodnika
internetowego „Teologia Polityczna Co Tydzień”. Wśród
naszych autorów znaleźli się zarówno przedstawiciele
świata nauki, publicyści, jak i młodzi autorzy.
Współpracują z nami m.in.: prof. Marek Cichocki, prof.
Dariusz Gawin, bp. prof. Jacek Grzybowski, Jan Maria
Rokita, Paweł Rzewuski, dr Tomasz Herbich, prof.
Ryszard Machnikowski, Agnieszka Kołakowska, Antoni
Libera, Michał Gołębiowski, prof. Remigiusz Forycki,
Remigiusz Okraska, prof. Maciej Urbanowski, dr Paweł
Rojek, dr Łukasz Jasina, Tomasz Rowiński, o. prof. Henryk
Paprocki, dr Wojciech Stanisławski, o. prof. Waldemar Linke, Jan Młynarski, prof. Paweł Skibiński, prof. Ewa
Thompson, Wojciech Tomczyk, ks. prof. Jan Sochoń, Mateusz Werner.
W „Teologii Politycznej Co Tydzień” poruszamy zagadnienia
z czterech dziedzin: filozofii, teologii, polityki i kultury.
Wśród tematów, które odbiły się szerszym echem wśród
odbiorców, można wymienić numery poświęcone:
wpływowi mediów społecznych na politykę (Zbanowana
demokracja, nr 254), konstytucji marcowej (1921.
Konstytucja dla niepodległej, nr 259), Wiesławowi
Juszczakowi (Wiesław Juszczak. Sztuka poznania, nr 260),
źródłom polskiego republikanizmu (U źródeł republiki, nr
268), Andrzejowi Bobkowskiemu (Bobkowski. Szkice z
wolności, nr 273), ikonologii (Ikonologia. Przełamywanie paradygmatu, nr 280), motu proprio Traditionis
custodes (Traditionis custodes. Probierz rzymskości Kościoła?, nr 283), Arthurowi Rimbaud (Rimbaud. Liryka
otchłani, nr 293) oraz kwestii kultury chrześcijańskiej
(Kultura Wcielona, nr 299).

W internetowej zbiórce na rzecz tygodnika w 2021 roku
wzięły udział 94 osoby. „Teologia Polityczna Co Tydzień” w
2021 r. była współfinansowana z dotacji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa oraz ze środków Narodowego
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
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Wydarzenia Teologii Politycznej

W 2021 roku zorganizowaliśmy 16 spotkań autorskich, dyskusji i seminariów, które dotyczyły zarówno
wydawanych przez nasz książek, jak i aktualnych wydarzeń kulturalnych czy politycznych. Ze względu na
utrzymującą się przez przeważającą część roku sytuację epidemiczną wydarzenia odbywały się za
pośrednictwem Internetu. Jedynie część spotkań odbyła się w formie stacjonarnej w redakcji Teologii Politycznej
w Warszawie bez udziału publiczności. Spotkanie wokół książki Marka A. Cichockiego odbyło się w Państwowego
Instytutu Wydawniczego w Warszawie. Festiwal Teologii Politycznej dedykowany w tym roku Cyprianowi
Norwidowi został zorganizowany w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym. Wszystkie wydarzenia
zostały utrwalone w formie filmów, udostępnionych szerokiej publiczności w Internecie, a także pisemnych
relacji. W wydarzeniach tych brali udział przedstawiciele kultury, nauki i sztuki. Wydarzenia Teologii Politycznej
były finansowane ze środków pochodzących z darowizn od osób indywidualnych, poszczególne spotkania były
zaś współfinansowane z dotacji Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2021”, Instytutu
Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach programu
„Fundusz Patriotyczny” oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu
„Promocja Czytelnictwa”.
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Przekroczmy rozum sekularny
22 stycznia odbyła się debata wokół nowowydanej przez
Teologię Polityczną książki Johna Milbanka „Przekroczyć rozum
sekularny”. W dyskusji udział wzięli: prof. Krzysztof Koseła –
socjolog, specjalista w dziedzinie socjologii religii (Instytut
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego); prof. Paweł
Kaczorowski – filozof polityki i wykładowca akademicki (Instytut
Nauk o Polityce i Administracji UKSW) oraz ks. dr Wojciech
Sadłoń – teolog i socjolog, badacz społecznego wymiaru
religijności (Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC).

O Kościele w późnej nowoczesności
Jak powinna wyglądać zdrowa relacja religii i polityki?
Gdzie przebiegają współcześnie najważniejsze linie
podziału między tym, co świeckie, a tym, co religijne?
Dlaczego chrześcijaństwo powinno uczestniczyć w
demokratycznej debacie i jak uczynić jego głos słyszalnym?
Na te pytania odpowiadali uczestnicy debaty
towarzyszącej premierze książki „Mała pochwała
katolicyzmu”. W dyskusji, która odbyła się 23 kwietnia
wzięli udział: Michał Gierycz, Grzegorz Górny, Marcin
Przeciszewski, Michał Szułdrzyński i Rafał Woś.

Jak ocalić Rzym? Spotkanie z Antonim Liberą wokół nowego
przekładu „Koriolana” Shakespeare'a
27 kwietnia odbyło się kolejne już po seminariach
poświęconych m.in. „Ifigenii” Racine’a, „Królowi Edypowi”
Sofoklesa oraz „Juliuszowi Cezarowi” spotkanie z Antonim
Liberą, tym razem dotyczące nowego, niepublikowanego
dotąd przekładu Szekspirowskiego „Koriolana”.
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Rzeczpospolita – cnota obywateli czy instytucje?
Epoka monarchii Zygmuntów to złoty wiek polskiej kultury,
okres bujnego rozwoju myśli politycznej i literackiego języka
polskiego. Do jakich wartości odwoływano się w dyskursie
politycznym, jakie pojęcia organizowały myślenie o
rzeczywistości politycznej i społecznej? Czym był i jakie
przyniósł konsekwencje ruch egzekucyjny, ruch reformy
Rzeczypospolitej? Kiedy narodził się i jakie formy przybierał
polski republikanizm? Na te pytania próbowali odpowiedzieć
uczestnicy debaty zorganizowanej przez Teologię Polityczną.

„Eleutheria”, czyli ucieczka od wolności
1 lipca odbyło się kolejne już po seminariach poświęconych
m.in. „Ifigenii” Racine’a, „Królowi Edypowi” Sofoklesa,
„Juliuszowi Cezarowi” oraz „Koriolanowi” spotkanie z Antonim
Liberą w ramach cyklu „Libera tłumaczy klasyków”. Tym razem
przyjrzeliśmy się „Eleutherii” – pierwszej sztuce napisanej
przez Samuela Becketta w języku francuskim, opublikowanej
dopiero po jego śmierci.

Murowanie Polski. Debata o piastowskich początkach
państwowości
Debata „Piastowie – początki polskiej formy” odbyła się 30 lipca. W
spotkaniu wzięli udział wybitni znawcy historii średniowiecznej,
prof. Marek Barański (Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie); prof. Andrzej Marzec (Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie) i prof. Dariusz Andrzej Sikorski
nawiązywało do tematyki 278. numeru Teologii Politycznej co
Tydzień: Piastowie – początki polskiej formy.
Wykuwanie Śląska. Debata poświęconej powstaniom śląskim
Czym dla nowo narodzonej Rzeczpospolitej był Śląsk? Jak
możemy dziś czytać epopeję potrójnego powstania śląskiego?
Czym była wówczas polskość i śląskość i czy udało się je
zintegrować w jeden projekt modernizacyjny? Na te pytania
odpowiadali uczestnicy debaty „Śląsk – co tu Powstanie?”, która
odbyła się 5 sierpnia. Uczestniczyli w niej wytrawni znawcy
historii pierwszej połowy XX w. – dr Krzysztof Jabłonka (autor
książki „100 polskich bitew na lądzie, morzu i powietrzu”), prof.
Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski), Józef Krzyk (autor książki „Korfanty. Silna bestia”) i prof. Paweł
Stachowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).
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Z nieludzkiej ziemi. Debata o armii Andersa
W jaki sposób z ludzi, którzy przeszli piekło sowieckich łagrów
udało się uformować zdyscyplinowaną i skuteczną armię? Jak
wyglądało codzienne życie w „małej Polsce”: niezwykłej
miksturze wojska i ludności cywilnej, dorosłych i dzieci,
etnicznych Polaków i przedstawicieli mniejszości narodowych?
Na te pytania odpowiadali uczestnicy debaty „Anders i polska
odyseja”, która odbyła się 26 sierpnia. Uczestniczyli w niej
znawcy polskiej historii i tematyki II wojny światowej – prof.
Daniel Boćkowski (Uniwersytet w Białymstoku), dr Małgorzata Ptasińska (Instytut Pamięci Narodowej), prof.
Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki) i prof. Zbigniew Wawer (autor książki „Armia generała
Władysława Andersa w ZSRR 1941-1942”).
Między teologią i polityką. Debata o kard. Stefanie
Wyszyńskim
8 września odbyła się debata „Między teologią i polityką.
Stefan Wyszyński i jego dziedzictwo” z udziałem Janusza
Kotańskiego (Ambasadora RP przy Watykanie), Marcina
Przeciszewskiego z Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz prof.
Pawła
Skibińskiego,
wykładowcy
Uniwersytetu
Warszawskiego oraz byłego dyrektora Muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego.

W poszukiwaniu źródła nowoczesności. Czy Zachód dotarł
do końca swojej historii?
3 listopada w siedzibie Państwowego Instytutu
Wydawniczego odbyła się debata zatytułowana „Czy Zachód
dotarł do końca swojej historii? Europa i Polska wobec
obecnego kryzysu” w której udział wzięli Marek A. Cichocki,
Maciej Urbanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Tomasz
Herbich. Punktem wyjścia dla dyskusji była najnowsza książka
prof. Cichockiego „Początek końca historii. Tradycje
polityczne w XIX wieku” wydana nakładem PIW-u.
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Wspólnota polityczna według św. Tomasza z Akwinu.
Spotkanie wokół książki François Dagueta
We wtorek, 9 listopada odbyło się spotkanie online
poświęcone wydanej niedawno nakładem Teologii
Politycznej książce francuskiego dominikanina, o.
François Dagueta pt.: „Myśl polityczna św. Tomasza z
Akwinu”. W dyskusji udział wzięli: Paweł Milcarek z
Christianitas, o. Mateusz Przanowski OP z Instytutu
Tomistycznego oraz Michał Zembrzuski z UKSW.

Anatomia zemsty. Relacja z Szekspirowskiego seminarium Antoniego Libery
Czy zemstą można się nasycić? Czy prowadzi ona do jakiegoś
katharsis? A może to niespełnialna obietnica skazująca
mściciela na bolesny upadek? Jak „Tytus Andronikus”,
uznawany za pierwszą sztukę Szekspira, wpłynął na jego dalszą
twórczość? Nad tymi pytaniami zastanawialiśmy się podczas
kolejnego seminarium z cyklu „Libera tłumaczy klasyków”. We
wtorek, 14 grudnia odbyło się spotkanie z Antonim Liberą w
ramach serii poświęconej „rzymskim dramatom” Szekspira.
Przetłumaczenie ich w całości jest spełnianym z powodzeniem
celem translatorskim autora „Madame”.

Nauczyciel zła? Debata wokół książki Leo Straussa „O Machiavellim”
17 grudnia odbyło się spotkanie poświęcone wydanej
niedawno nakładem Teologii Politycznej książce Leo
Straussa „O Machiavellim”, w której wielki XX-wieczny
filozof podjął próbę fundamentalnej interpretacji
dorobku
pierwszego
nowożytnego
myśliciela
politycznego. W dyskusji udział wzięli: Agnieszka Nogal,
filozofka związana z Zakładem Filozofii Polityki
Uniwersytetu Warszawskiego i Piotr Nowak, zastępca
redaktora naczelnego kwartalnika „Kronos”. Rozmowę
moderował Tomasz Herbich z Teologii Politycznej.
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V Festiwal Teologii Politycznej: Cyprian Norwid. Polska. Sztuka. Przyszłość.
W ramach obchodów roku Cypriana Norwida
zorganizowaliśmy cykl 3 spotkań kulturalnych
poświęconych myśli i twórczości pisarza. Każde ze
spotkań składało się z dwóch części: panelu
dyskusyjnego z udziałem znawców twórczości
Cyprian Norwid (literaturoznawców, filozofów,
historyków idei i ludzi kultury) oraz pokazu filmu.
Debatę przeplatała lektura wybranych utworów
pisarza, które zaprezentowali publiczności znani
aktorzy filmowi i teatralni. Partnerami projektu były
następujące instytucje: Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, „Rzeczpospolita”, TVP Kultura, oraz
Instytut Tomistyczny.
Polska: Pierwsze spotkanie w ramach V Festiwalu Teologii Politycznej odbyło się 6 października w Filmotece
Narodowej – Instytucie Audiowizualnym w Warszawie. Wzięli w nim udział Dariusz Gawin, historyk idei i
publicysta, ks. Jan Sochoń, profesor filozofii, poeta, krytyk literacki i eseista oraz Andrzej Waśko – historyk
literatury polskiej, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Fragmenty utworów Cypriana Norwida czytał
Dariusz Jakubowski. Spotkanie prowadzili Barbara Schabowska i Karol Grabias. Po dyskusji wyemitowany został
film Dom świętego Kazimierza w reżyserii Ignacego Gogolewskiego.
Sztuka: Kolejne spotkanie odbyło się 13 października w
Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym w
Warszawie. Wzięli w nim udział Przemysław Dakowicz –
poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury, Jacek
Kopciński, dramatolog i krytyk teatralny oraz Mateusz
Werner – filozof kultury, krytyk filmowy, redaktor
naczelny miesięcznika „Twórczość”. Fragmenty utworów
Cypriana Norwida czytał Andrzej Mastalerz. Spotkanie
prowadzili Barbara Schabowska i Karol Grabias. Po
dyskusji wyemitowany został film Norwid. Światło i mrok
w reżyserii Krzysztofa Bukowskiego i Anny Ferens.
Przyszłość: Ostatnie spotkanie odbyło się 20 października w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym
w Warszawie. Wzięli w nim udział Krzysztof Dybciak – profesor, historyk i teoretyk literatury, Grażyna HalkiewiczSojak – profesor historii literatury polskiej, członkini komitetu redakcyjnego Dzieł wszystkich Cypriana Norwida
oraz czasopisma naukowego „Studia Norwidiana” oraz Ewa Hoffmann-Piotrowska – językoznawczyni, adiunkt w
Zakładzie Literatury Romantyzmu. Fragmenty utworów Cypriana Norwida czytał Andrzej Ferenc. Spotkanie
prowadził Karol Grabias z Teologii Politycznej. Po dyskusji wyemitowany został film Promethidion w reżyserii
Jerzego Wójcika.
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Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim
W 2021 roku prowadziliśmy projekt edukacyjny „Polityka – Religia – Bezpieczeństwo. Konflikt i próby
rozwiązania”. Celem projektu było badanie i przekazywanie wiedzy na temat wpływu religii na normy
i bezpieczeństwo, wielokulturowości, tożsamości, związki między religią i tożsamością religijną
i bezpieczeństwem. W ramach projektu, realizowanego we współpracy z partnerami: Uniwersytetem
Warszawskim i Centro Studi Medi w Genui, Fundacja Świętego Mikołaja zorganizowała w 2021 r. szkołę letnią
dla studentów uczelni wyższych oraz cykl zajęć ogólnouniwersyteckich na Uniwersytecie Warszawskim. Projekt
współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
Szkoła Letnia Teologii Politycznej
W sierpniu zorganizowaliśmy II i III edycję Szkoły Letniej
Teologii Politycznej w klasztorze benedyktynów w Tyńcu,
w których łącznie wzięło udział 44 studentów.
W programie Szkoły Letniej Teologii Politycznej znalazły się
wykłady, ćwiczenia i konwersatoria prowadzone przez
uznanych specjalistów. Studenci mogli wysłuchać: prof.
Włodzimierza Marciniaka, prof. Krzysztofa Zanussiego, ks.
prof. Franciszka Longchamps de Bériera, Philipa Steele'a, red.
Aleksandry Rybińskiej, prof. Piotra Kłodkowskiego, dr Marty
de Zunigi, prof. Michała Gierycza, prof. Marka A. Cichockiego, prof. Marii Gintowt-Jankowicz i byłego marszałka
Sejmu Marka Jurka.
Ponadto, w programie Szkoły Letniej znalazło się również
miejsce dla dodatkowych zajęć, warsztatów i projekcji
filmowych, dzięki którym jej uczestnicy mieli okazję
pogłębić swoją wiedzę i kompetencje kulturowe.
Każdy dzień Szkoły Letniej poświęcony był relacjom religii
i polityki w największych światowych wyznaniach
i cywilizacjach, omawianym podczas dwóch bloków
wykładowych. Każdy z nich zwieńczony był dyskusjami
z zaproszonymi gośćmi.
Przedmioty ogólnouniwersyteckie (OGUN) na Uniwersytecie Warszawskim
Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano
sześć przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Od połowy marca 2020 r., ze względu na pandemię, konwersatoria
odbywały się w trybie zdalnym.
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W semestrze
zimowym
odbyły
się
w
ramach
konwersatoriów: „Biblia a człowiek, polityka, wojny
i władza” (ks. prof. Cezary Smuniewski), „Tragedia polityki.
O związkach religii i polityki według starożytnych Greków”
(dr Dariusz Karłowicz), „Pierwsi chrześcijanie wobec państwa
i władzy” (dr Karolina Kochańczyk-Bonińska), „Nowożytność
a wiek ideologii” (mgr Tomasz Herbich), „Polityka jako
religia. O religijnym wymiarze ideologii politycznych” (mgr
Konrad Majka) oraz „Średniowieczny projekt zjednoczenia
Europy” (mgr Adam Talarowski). W semestrze letnim z kolei
zostały przeprowadzone zajęcia w ramach konwersatoriów:
„Kościół a człowiek, polityka, wojny i władza” (ks. prof. Cezary Smuniewski), „Tragedia polityki. O związkach
religii i polityki według starożytnych Greków” (dr Dariusz Karłowicz), „Kościół późnego antyku wobec państwa i
władzy” (dr Karolina Kochańczyk-Bonińska), „Nowoczesne źródła totalitaryzmów” (mgr Tomasz Herbich), „Bóg a
naród. O wzajemnych stosunkach Kościoła i nacjonalistów” (mgr Konrad Majka) oraz „Średniowieczny projekt
zjednoczenia Europy: wizje i praktyka” (mgr Adam Talarowski).

Portal teologiapolityczna.pl
Teologia Polityczna to także codziennie aktualizowany portal internetowy teologiapolityczna.pl, który w roku
2021 odnotował ponad 2 mln odsłon. Na stronie publikowane były analizy, eseje, felietony, relacje z wydarzeń,
a także tygodnik „Teologia Polityczna Co Tydzień”. Ponadto, w ramach naszej strony, prowadzony był dział
„Polecamy książki”, w którym regularnie ukazywały się fragmenty wartościowych nowości z polskiego rynku
wydawniczego oraz cieszący się dużą popularnością, codziennie aktualizowany komentarz o. prof. Jacka Salija
OP do Ewangelii dnia. Stałe rubryki na łamach Teologii Politycznej mają felietoniści: Marek A. Cichocki, Dariusz
Gawin, Antonina Karpowicz-Zbińkowska, Agnieszka Kołakowska, Jan Rokita, Ewa Thompson, oraz Wojciech
Stanisławski.

Fundacja Świętego Mikołaja w mediach społecznościowych
Fundacja prowadzi trzy profile na Facebooku: Fundacja Świętego Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji Świętego
Mikołaja oraz profil Teologii Politycznej. Na koniec roku profil Teologii Politycznej na Facebooku przekroczył
liczbę 18 500 polubień. Łącznie opublikowaliśmy około 2600 postów (średnio 7 postów dziennie). Na koniec roku
profil Teologii Politycznej na Twitterze odnotował liczbę ponad 4000 obserwujących, zaś profil na Instagramie
800 obserwujących.

Wsparcie i współpraca - osoby indywidualne
W ramach zawartych porozumień i darowizn dedykowanych na rzecz osób indywidualnych przekazaliśmy
pieniądze na edukację dla Gracjana Kałusowskiego (dzięki współpracy z Accenture Polska) oraz Amelii i Zuzanny
Olszewskich, wspieraliśmy Beatę Zrzelską. Dzięki stypendium Fundacji Trzy Trąby oraz Jolanty i Mirosława
Gruszków, pomysłodawców stypendium i darczyńców Fundacji Świętego Mikołaja nawiązaliśmy współpracę
literacką z Andrzejem Horubałą, który pisze teksty w serii „Wielcy pisarze PRL-u”.
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III. INFORMACJE FINANSOWE O PROJEKTACH
Projekty

Koszt (zł)

Realizacja zadań statutowych 2021 r, w tym:

6 247 150,93

1.

Stypendia Św. Mikołaja
(w tym akcja Komputer od św. Mikołaja oraz pomoc psychologiczna)

2.

Granie w pomaganie – rozwój wolontariatu w programie stypendialnym

105 439,76

3.

Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja

332 638,81

4.

Aleppo

49 885,55

5.

Ukraina

455 287,73

6.

Instytut Kultury św. Jana Pawła II w Rzymie

901 010,06

7.

Teologia Polityczna – portal, Tygodnik, wydarzenia

904 210,42

8.

Teologia Polityczna - działalność odpłatna

557 374,10

9.

Teologia Polityczna – Polityka//Religia//Bezpieczeństwo

1 507 779,29

1 045 372,19

10. Osoby indywidualne – wsparcie i współpraca

232 383,90

11. Fundraising

155 769,12

Koszty pozostałe

2 297,91

Koszty finansowe

269,25

Koszty ogólnego zarządu, w tym:

89 651,74

1.

Zużycie materiałów i energii

2.

Usługi obce

3.

Podatki i opłaty

4.

Wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne narzuty na wynagrodzenia,
inne świadczenia na rzecz pracowników
Pozostałe koszty

5.

3 787,32
31 041,06
2 445,27
50 975,09
1 403,00

Pomoc, której udzieliliśmy dzieciom w 2021 roku i wszystkie nasze pozostałe działania były możliwe
jedynie dzięki wsparciu setek ludzi wielkiego serca. Przekaż darowiznę na konto Fundacja Świętego
Mikołaja nr 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 lub podaruj nam 1% swojego podatku nr KRS
0000126602, byśmy mogli prowadzić i rozwijać naszą działalność. Dziękujemy za każde wsparcie.
Zespół Fundacji Świętego Mikołaja
www.mikolaj.org.pl
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