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I. INFORMACJE PODSTAWOWE 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  
Jan Ołdakowski - przewodniczący 

Paweł Łukasiak  

Janina Ochojska do 11 stycznia 2018 r. 

ks. Andrzej Augustyński od 11 stycznia 2018 r. 

 

Zarząd 

prezes zarządu - Dariusz Karłowicz 

wiceprezes zarządu - Joanna Paciorek  

Członkowie Rady i Zarządu nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. 

Pracownicy 
Fundacja Świętego Mikołaja zatrudniała w 2018 roku dziesięciu pracowników. 
 

Wolontariusze  
Bartłomiej Adach, Kacper Anaczkowski, Marek A. Cichocki, Czesław Domarecki, Wojciech Gawryła, 

Karol Grabias, Aleksandra Grędzińska, Karolina Kłosowska, Michał Kmieć, Szymon Krasuski, Bartosz 

Krzymiński, Dorota Maciejewicz, Lidia Majda, Szymon Makyła, Magdalena Mańko, Aleksandra 

Musiałowicz, Wiktoria Osiecka, Marianna Paradowska z przyjaciółmi, Franciszek Pieczka, Mikołaj 

Rajkowski, Teresa Sagan, Kinga Skwira, Amber Steele-Zielińska, Tadeusz Stopiński, Natalia Szerszeń, 

Kamila Thiel-Ornass, Bashar Touma, Wanda Wydżga-Rak, Adam Żuralski. 

 

W naszej działalności pomagała nam też ponad setka uczniów wraz z nauczycielami z warszawskich 

szkół: Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy, Waldorfskiej Szkoły Podstawowej nr 71, CLVIII 

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej, Zespołu 

Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego, Zespołu Szkół nr 59, Szkoły 

Podstawowej nr 371, Szkoły Podstawowej nr 157 oraz CX LO, którzy włączyli się w wolontariat 

w ramach grudniowej akcji wypisywania kartek świątecznych dla darczyńców fundacji. 
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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. 

 

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), 
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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 prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa. 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  
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II. Działania Fundacji 

 

Program Stypendia św. Mikołaja 
 

Ogólnopolski program Stypendia św. Mikołaja 

stworzyliśmy po to, by budować więź między 

uczniami, szkołami, absolwentami i społecznością 

lokalną. 

 

Od 2010 roku prowadzimy fundusz stypendialny dla 

zdolnych 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 

lokalnej. 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, 

oddziału gimnazjalnego lub szkoły średniej (zarejestrowanej w naszym programie), wykazać 

osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne oraz angażować się na rzecz swojej społeczności 

szkolnej lub lokalnej.  

 

Stypendia są przyznawane 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 m.in. zbiera wnioski i sprawozdania od uczniów, a także 

kontaktuje się z fundacją. 

 

Każda kolejna szkoła to szansa na wsparcie dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do wszystkich 

rodzajów państwowych szkół w Polsce (z wyjątkiem szkół dla dorosłych). Udział w programie jest 

całkowicie bezpłatny. 

 

W programie Stypendia św. Mikołaja zarejestrowane są obecnie 294 szkoły z całej Polski. Od 

początku istnienia programu przyznano 1654 stypendiów. W roku szkolnym 2017/2018 poprzez 

stypendia udało się wesprzeć 152 uczniów, a w roku szkolnym 2018/2019 aż 226 uczniów. Łączna 

kwota wypłacona na stypendia w 2018 r. wyniosła 359 160 zł.   

  

Dla wszystkich szkół biorących udział w programie prowadziliśmy konkurs „Solidarna Szkoła”. Ma on 

na celu uhonorowanie placówek, które samodzielnie zbiorą najwięcej środków na rzecz swoich 
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stypendystów oraz zmotywowanie ich do coraz większej aktywności w tym zakresie. W 2018 roku 

odbyła się już 7 edycja prowadzonego corocznie konkursu.  

 

Zwieńczeniem konkursu była uroczysta gala pod patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty 

Kornhauser-Dudy, która odbyła się 4 grudnia 2018 r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.  

 
Na podium stanęło 12 szkół w 4 kategoriach. Zaszczytne pierwsze miejsca w każdej z kategorii 

otrzymały szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarska Szkoła Sportowa w 

Ustrzykach Dolnych, II Liceum Ogólnokształcące w Końskich, Pozytywna Szkoła Podstawowa im. 

Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Sanoku.  

 

 
 
Łącznie Solidarne Szkoły zgromadziły w ostatnim roku szkolnym na stypendia ponad 230 901,91 zł 

(ponad 45 tys więcej niż w ubiegłym roku). Środki były pozyskiwane w wyniku zbiórek w szkołach, 

parafiach i przestrzeni miejskiej, podczas kiermaszów, balów charytatywnych, festynów. We wsparcie 

zdolnych i zaangażowanych dzieci i młodzieży włączają się ponadto indywidualni darczyńcy oraz 

firmy. 

 
Gala odbyła się także dzięki wsparciu i zaangażowaniu partnerów, w tym Muzeum Pałacu Jana III 

Sobieskiego w Warszawie, które udostępniło salę, Promark Light, która ufundowała nagrody 

finansowe dla zwycięskich szkół, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która ufundowała poczęstunek 

oraz upominki dla wyróżnionych uczniów i przedstawicieli szkół, firmie Marion, która przekazała 

upominki dla dyrektorów zwycięskich szkół i uczniów, firmie 77Production, która zadbała o 

nagłośnienie wydarzenia. Gala objęta była również patronatem medialnym przez Program Trzeci 

Polskiego Radia i miesięcznik „Dyrektor Szkoły”.  
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Program Stypendia św. Mikołaja był realizowany w całej Polsce m.in. dzięki środkom finansowym 

pochodzącym od darczyńców indywidualnych, w tym słuchaczy Programu 3 Polskiego Radia oraz 

firm.  

 

Z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 przeprowadziliśmy dwie kampanie 

fundraisingowe zachęcające do wpłat na rzecz programu stypendialnego Stypendia św. Mikołaja. 

Przeprowadziliśmy wysyłkę listów i maili do darczyńców fundacji i osób, które przekazały nam 

w ostatnich latach jeden procent podatku, a także przygotowaliśmy specjalną podstronę do wpłat on-

line na ten cel. W grudniu zrealizowaliśmy wysyłkę kartek pocztowych do kilku tysięcy darczyńców 

fundacji, dziękując im między innymi za wsparcie dla programu Stypendia św. Mikołaja i informując o 

liczbie uczniów, którzy otrzymują stypendia w tym roku szkolnym. 

 

W realizacji programu wsparły nas ponadto takie instytucje jak.: 

Accenture, Drukarnia Gama, Fundacja Banku Ochrony Środowiska oraz pracownicy Banku Ochrony 

Środowiska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, IMAS International, Intersys, Philips, Program 3 

Polskiego Radia, Symbioza, Widoczni.pl, Firma Usługowo-Handlowa VGI, Promark Serwis. 

 

 

Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja 
 

W 2018 roku odbyła się czwarta edycja Akademii Liderów. Program skierowany jest do uczniów szkół 

średnich w wieku 16-20 lat, którzy mają pomysł na projekt mający na celu poprawę jakości życia 

i zaangażowanie lokalnej społeczności.  

 

 
 

Celem jest zwiększenie uczestnictwa młodych i aktywnych ludzi w działania społeczne i sprawy 

publiczne, a także wykształcenie przyszłych liderów społecznych, którzy wezmą udział w organizacji 
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życia publicznego Polski poprzez naukę i trening praktycznych umiejętności zarządzania projektem, 

wsparcie rozwoju intelektualnego w zakresie wiedzy obywatelskiej i  budowę środowiska 

wolontariuszy. 

 

Akademia Liderów składa się z trzech etapów: 

1. Szkoła Letnia (sierpień 2018) -  gdzie uczestnicy poznali tajniki zarządzania projektami. W 

programie m.in. indywidualne warsztaty z trenerami i edukatorami rozwoju osobistego oraz 

spotkania z wybitnymi, ciekawymi gośćmi: Piotrem Dardzińskim, ks. Prof. Jackiem 

Grzybowskim, Marcinem Fijołkiem.  

 

 
 

2. Realizacja projektów społecznych (wrzesień-listopad 2018) – 31 uczestników przeprowadziło 

autorskie projekty w swoich miejscowościach pod okiem tutorów, angażując w działania jak 

największą liczbę osób. 

 

3. Szkoła Zimowa (grudzień 2018) – zimowy zjazd uczestników, podczas którego podsumowali i 

przeanalizowali zrealizowane projekty, a każdy z uczniów otrzymał certyfikat potwierdzający 

udział w programie. 

 
W IV edycji Akademii Liderów udział wzięło 31 uczniów z 23 miast, którzy zrealizowali w sumie 25 

projektów społecznych i historycznych. Każdy z uczestników projektu zaangażował do organizacji 

swojego projektu średnio minimum 3 wolontariuszy, dzięki czemu liczba osób współtworzących 

poszczególne projekty w ramach Akademii wyniosła ponad 250 osób, a finalnie w prowadzonych 

przedsięwzięciach w całej Polsce wzięło udział prawie 6 tys osób. 
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Wszystkie projekty zostały zrealizowane z 

dużym zaangażowaniem i można uznać je 

za osobisty sukces każdego 

z uczestników. W Łęczycy jedna 

z uczestniczek poprowadziła projekt 

profilaktyczny pt. „W rytmie serca”, 

w ramach którego postawiła sobie cel 

nauczenia mieszkańców swojego miasta 

jak dbać o zdrowie i zapobiegać 

chorobom układu krążenia. W Przemyślu 

natomiast powstała akcja samopomocy 

szkolnej pt. „Łyk wiedzy”, w ramach 

której starsi uczniowie uczyli młodszych jak skutecznie się uczyć. W Łodzi  prowadzony był projekt 

edukacyjny dotyczący historii i tożsamości miasta, w tym między innymi odbyła się gra miejska 

"Śladami Fabrykantów". We wsi Żórawina pod Wrocławiem liderka zorganizowała w swojej szkole 

szkolenie z umiejętności prowadzenia debat oraz debatę oksfordzką na temat odzyskania przez 

Polskę niepodległości. 

 

Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja odbyła się dzięki wsparciu darczyńców 

indywidualnych,  dofinansowaniu Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra” 

oraz wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Część stypendiów dla uczestników Akademii 

Liderów zostało sfinansowanych ze środków Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim w Montrealu.  

 

Wybrane projekty Akademii Liderów: 

 

Jakub z Puław prowadził projekt „Talita Khum – Obudźmy radość!”,  

w ramach którego zorganizował przy swojej parafii dwa wyjątkowe 

koncerty. Były to koncerty o charakterze ewangelizacyjnym, które prócz 

części artystycznej połączone były ze spotkaniami dyskusyjnymi, modlitwą 

i dzieleniem się świadectwem wiary. W koncertach wzięło udział prawie 400 

osób. Kuba poprowadził również dużą całodzienną imprezę 

ewangelizacyjną, w której wzięło udział 2800 osób.  
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Julia z Zawiercia zrealizowała projekt historyczny pt. „100 drzew na 100-lecie 

niepodległości”. Jego celem było uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości poprzez aktywną współpracę wielu grup wiekowych i 

społecznych powiatu zawierciańskiego  w województwie śląskim. W dniu 

finału w jednym miejscu zgromadziło się ponad 500 uczestników akcji. 

Nastąpiło wtedy uroczyste rozdanie 100 sadzonek dębów, które zostały 

zasadzone w 10 gminach powiatu. Julia była odpowiedzialna za organizację 

całego wydarzenia. O działaniach w ramach projektu informowała również na 

bieżąco w mediach społecznościowych. 

 

 

Wojciech z Lublińca zrealizował projekt „Lubliniec – miasto 

wielu historii”, którego celem było zainteresowanie młodych 

mieszkańców Lublińca historią tego miasta. Wojciech wraz z 

zespołem wolontariuszy zorganizował wykłady i warsztaty 

przybliżające wiedzę na temat historii Lublińca oraz festiwal 

historycznych  i strategicznych gier planszowych dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych. Mieli oni również okazję 

zwiedzić Muzeum Edyty Stein w Lublińcu oraz wziąć udział w 

zwiedzaniu miasta. 

 

Zuzanna z Łodzi poprowadziła projekt edukacyjny o 

życiu i twórczości Zbigniewa Herberta pt. „Zbigniew 

Herbert - Poeta  i Obywatel”. Zorganizowała Tydzień 

Herberta, który odbył się w XXI Liceum 

Ogólnokształcącym w Łodzi. Uczniowie szkoły mieli 

okazję wziąć udział w lekcjach na temat życia i 

twórczości Zbigniewa Herberta, uczestniczyć w 

debacie oksfordzkiej, na którą zaproszono panią 

profesor Uniwersytetu Łódzkiego, a także wziąć 

udział w spotkaniu z aktorem Teatru Powszechnego w Łodzi  a zarazem absolwentem XXI LO -  

Arkadiuszem Wójcikiem. Zuzia zorganizowała również konkurs plastyczny i konkurs poetycki, 

w ramach którego uczniowie nadsyłali autorskie wiersze inspirowane twórczością Herberta. Zuzia 

w przyszłości chciałaby zostać aktorką.   

 

Uczestnicy Akademii Liderów otrzymywali stypendia. Łączna kwota wypłaconych stypendiów dla 

liderów w 2018 roku wyniosła: 70 000 zł. 
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Pomoc dzieciom z Aleppo 
 

 
 

Przez cały rok 2018 prowadziliśmy nasze działania w Aleppo obejmując pomocą ponad 10 tysięcy 

dzieci i młodzieży. Dwie mini szkoły i świetlice, odbudowa boisk i placów zabaw, comiesięczne 

stypendia dla studentów, organizacja projektów edukacyjnych - wycieczek, klubów, zajęć, zawodów 

sportowych, przedstawień teatralnych i wiele innych to nasze dotychczasowe działania na rzecz dzieci 

w Aleppo.  

 

Na początku 2018 roku otwarta została pierwsza mini-szkoła i świetlica, do której uczęszczają dzieci 

w wieku od 6 do 12 lat. W zajęciach każdego dnia uczestniczy ok. 80 dzieci. Pomocą objęte są 

wszystkie dzieci niezależnie od wyznania, ale ze względu na położenie szkoły w dzielnicy 

zamieszkiwanej obecnie głównie przez chrześcijan, w większości są to dzieci z niezamożnych rodzin 

chrześcijańskich, często pół-sieroty. 

 

Remont mini-szkoły w dzielnicy Al-Sakhour rozpoczął się w czerwcu 2018. Od września szkoła 

przyjmuje dziennie 60 uczniów w systemie dwuzmianowym (podczas każdej zmiany uczy się 

równocześnie 30 uczniów). Do tej szkoły uczęszczają dzieci od 8 do 15 roku życia, które najbardziej 

ucierpiały podczas oblężenia Aleppo. Część z nich nigdy nie chodziło do szkoły. W ramach projektu 

wyremontowano szkolne pomieszczenia, wykonano prace murarskie i malarskie, doprowadzono prąd 

i sieć wodociągową, wstawiono drzwi i okna, wyposażono sale lekcyjne w ławki i krzesła. Raz 

w tygodniu poza zajęciami lekcyjnymi organizowane są dla dzieci zajęcia dodatkowe, gry, zabawy, 

konkursy i zawody sportowe. 
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Stypendia otrzymywało 201 studentów i studentek z Aleppo, którzy poza nauką angażowali się także 

w pomaganie innym, poprzez wolontariat lub pracę na rzecz organizacji młodzieżowych (głównie 

zuchowych i harcerskich). Pozostałe kryteria doboru studentów: jedno z rodziców nie żyje lub rodzina 

jest w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej z innych powodów, ojciec nie może znaleźć pracy lub 

zarabia niewystarczająco, student nie pracuje lub zarabia niewystarczająco, liczba i wiek rodzeństwa, 

kierunek studiów i wysokość czesnego (studia są w większości przypadków płatne, nawet na 

uczelniach państwowych). Stypendystami św. Mikołaja było 106 dziewcząt i 85 chłopców, którzy co 

miesiąc otrzymywali stypendium. Najwięcej z nich jest studentami: ekonomii, medycyny, informatyki 

i farmacji. Stypendia zostały przyznane na cały rok 2018, w każdym semestrze otrzymywało je 201 

wybranych studentów. 

 

Aby pomóc jak największej liczbie dzieci z Aleppo, uruchomiliśmy specjalny fundusz dla miejscowych 

organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży, do którego organizacje mogły składać wnioski 

o dofinansowanie projektów o charakterze edukacyjnym. Sfinansowaliśmy przeprowadzenie 

23 projektów, które zostały zrealizowane w 2018 roku. Duża część projektów związana była ze 

sportem – ze względu na to, że sport stanowi dla dzieci naukę współpracy i dialogu, a także pozwala 

dzieciom poradzić sobie z wojennymi traumami i napięciem związanym z ich trudną sytuacją życiową. 

Odbudowaliśmy także dwa boiska i plac zabaw. 

 

Projekt pomocy dzieciom w Aleppo będzie kontynuowany w latach 2019-2020. 

 

Pomoc dzieciom na wschodzie Ukrainy 
 

 
 

W listopadzie 2018 roku rozpoczęliśmy nowy program i zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy dzieciom 

dotkniętym działaniami wojennymi na wschodzie Ukrainy. Kampanię „Pomóż dzieciom z Mariupola” 

prowadziliśmy od listopada do stycznia 2019 r. wraz z radiową Trójką, przy wsparciu operatorów 
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telefonii komórkowej, którzy zrzekli się swojego dochodu z SMS-ów charytatywnych. Łączna kwota, 

którą zebraliśmy na pomoc dzieciom w ramach akcji „Pomóż dzieciom z Mariupola” to 1 189 020,58 

złotych. Zebrane środki pochodziły z licytacji przedmiotów na antenie radia, smsów charytatywnych, 

ze sprzedaży płyty „Święta bez Granic 2018” wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia oraz 

darowizn przekazywanych przez osoby indywidualne na konto fundacji. Dzieci z Mariupola dotyka 

brak poczucia bezpieczeństwa, bieda, brak dostępu do edukacji. Pomoc w pierwszej kolejności trafi 

do dzieci w wieku szkolnym z rodzin wewnętrznie przesiedlonych, rodzin ubogich i sierot z Mariupola. 

Dzieci otrzymają stypendia, wyprawki szkolne, opłacimy zajęcia dodatkowe, otworzymy świetlicę 

i zorganizujemy dzieciom wyjazd na obóz wakacyjny w góry. Program pomocy będzie 

realizowany  w latach 2019-2021. 

 

Teologia Polityczna - wydawnictwo 
 

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. 

 

W 2018 roku, w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego, wprowadziliśmy do 

sprzedaży udostępniając czytelnikom nastepujące dzieła: 

 

Rocznik Teologia Polityczna nr 10 „Solidarność i miłosierdzie” -  

 

Dziesiąty numer rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna” 

został poświęcony dwóm pojęciom kluczowym dla zrozumienia 

polskich losów w XX wieku: miłosierdziu i solidarności. 

 

Miłosierdzie jest w naszym kręgu kulturowym nierozerwalnie 

związane z życiem świętej siostry Faustyny Kowalskiej i z jej 

objawieniami, które stały się własnością całego Kościoła 

powszechnego. Dla dziejów terminu „solidarność” kluczowe 

znaczenie ma z kolei polska „Solidarność”, ruch społeczny, 

w którym skoncentrował się opór wobec komunistycznego 

reżimu.  

 

Spotkanie premierowe rocznika odbyło się 19 kwietnia 2018 r. 

w Centrum Prasowym Foksal. 
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 Sokrates i państwo Richard Kraut 

 

Sokrates i państwo Richarda Krauta to jedna z najważniejszych 

pozycji we współczesnej literaturze naukowej poświęconej 

dialogom sokratycznym Platona. Jest to zarazem druga, po Religii 

Sokratesa Marka L. McPherrana, książka poświęcona 

Sokratesowi, która ukaże się nakładem naszego wydawnictwa 

w serii „Monografie Teologii Politycznej”. Autor, profesor filozofii 

na Northwestern University, stawia sobie w tej książce dwa cele: 

pierwszym z nich jest „uchwycenie teorii politycznej, na gruncie 

której Sokrates odrzuca w platońskim Kritonie sugestię ucieczki 

z więzienia”, a drugim – „umieszczenie tego dialogu w kontekście 

analizy ogólnej orientacji politycznej przypisywanej Sokratesowi 

(…) we wszystkich wczesnych dialogach Platona”. 

 

 

Sokrates i Arystofanes Leo Strauss 

 

Leo Strauss należy, obok takich autorów jak Hannah Arendt czy 

Carl Schmitt, do grona najbardziej znanych filozofów polityki XX 

wieku. Jest też z pewnością myślicielem, który odegrał szczególną 

rolę w dziejach amerykańskiego konserwatyzmu i wprowadził go 

na nowe tory. Książka Sokrates i Arystofanes, która ukazuje się 

w serii wydawniczej „Biblioteka Teologii Politycznej”, należy do 

najistotniejszych w jego dorobku. Zawarte tutaj szczegółowe 

analizy dzieł Arystofanesa służą Straussowi do rozwinięcia 

głównego tematu – opozycji między filozofią a poezją oraz ich 

miejsca we wspólnocie politycznej i stosunku do niej. W centrum 

zainteresowania znajduje się tutaj problem Sokratesa i tego, co 

przez niego symbolizowane – a co Arystofanes poddaje krytyce w Chmurach. Krytyka ta 

okazuje się zaskakująco żywotna i powraca u Nietzschego – jak bowiem stwierdza Strauss, 

„choć autor Narodzin tragedii niemal nie wspomina w swym dziele o komedii jako gatunku, 

mimo to wykorzystuje Arystofanejską krytykę młodego Sokratesa w taki sposób, jakby 

poddawał krytyce Sokratesa Platońskiego”. Z tego powodu Sokrates i Arystofanes Straussa 

stanowi niezwykle istotny przykład współczesnej recepcji tekstu, który obok dialogów 

sokratycznych Platona i pism Ksenofonta jest istotnym źródłem w badaniach nad 

historycznym Sokratesem. Strauss nie ogranicza się jednak do analizowania Chmur, lecz 

szczegółowo i drobiazgowo analizuje także inne dzieła Arystofanesa, omawiając cały jego 

dorobek z perspektywy kluczowych zagadnień filozofii polityki. Dzięki temu Sokrates 
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i Arystofanes Leo Straussa to także wyjątkowo cenna książką dla każdego zainteresowanego 

dorobkiem najwybitniejszego greckiego komediopisarza. 

 

 

Północ i Południe Marek A. Cichocki 

 

Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii to zbiór 

esejów prof. Marka A. Cichockiego, które łączy pytanie 

o ideowe korzenie polskiej wspólnoty, jej sens i miejsce 

w Europie. Książka składa się z sześciu esejów, z których każdy 

poświęcony jest innym postaciom i zjawiskom kluczowym 

z perspektywy rozwoju polskiej formy, nieistniejącej bez 

zakorzenienia w kulturze Południa i dziedzictwie romanitas. 

W rozdziale poświęconym Wincentemu Kadłubkowi Autor 

ukazuje proces adaptacji przejętego z Rzymu republikańskiego 

rozumienia wspólnoty i moment kluczowy dla narodzin 

wyobrażenia wspólnoty narodowej. Gdy dotyka czasów Jana 

Zamoyskiego, opisuje epokę szczytowych osiągnięć polskiej myśli politycznej i czynu, 

w których cieniu żyjemy do dziś. Postaci i twórczość Juliana Klaczki, Jarosława Iwaszkiewicza 

czy Teodora Parnickiego stają się punktem wyjścia do refleksji nad ideami fundamentalnymi 

dla zrozumienia Polski i Europy, pokazując, że nawet powstałe w innych uwarunkowaniach 

teksty mogą zaskakiwać swą trafnością współczesnego czytelnika. By zrozumieć, czy istnieje 

sekretna mapa Europy i z jakimi konsekwencjami wiąże się spojrzenie na Polskę w świetle 

podziału kontynentu na Wschód i Zachód, warto sięgnąć po najnowszą publikację prof. 

Marka A. Cichockiego. 

 

 

Mama w pracy Joanna Paciorek 

 

Autorka pisze o łączeniu macierzyństwa z pracą 

w międzynarodowej korporacji i początkach Fundacji Świętego 

Mikołaja. Pisze o wyborach, tych dużych i tych codziennych, 

z których składa się życie mamy czwórki dzieci. Książka jest 

świadectwem przywiązania do wartości takich jak: piękno, 

prawda, dobro. O czym pisałam? O wszystkim, co składa się na 

codzienne życie pracującej mamy. O chwilach błahych 

i sprawach ważnych. O porankach, wieczorach, drodze do 

pracy i zwykle zbyt późnych powrotach. O rozmowach 

z dziećmi przy rodzinnym stole i o spotkaniach w pracy przy 

stole konferencyjnym. O życiu i o śmierci. I wreszcie 

o oczekiwaniu na moją córeczkę. To dzięki niej ścieżka kariery 
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zaprowadziła mnie z dyrektorskiego stanowiska w międzynarodowej korporacji do domu. Do 

domu, gdzie mogę być żoną i mamą czwórki dzieci – autorka tak pisze o swojej książce we 

wstępie. 

  

 Drogi do nowoczesności Gertruda Himmelfarb 

 

Drogi do nowoczesności. Brytyjskie, francuskie 

i amerykańskie Oświecenia rozpoczynają się deklaracją 

Gertrude Himmelfarb, zgodnie z którą „książka ta stanowi 

ambitną próbę odzyskania Oświecenia”. Autorka, wybitna 

amerykańska historyk, która za swój wkład do humanistyki 

otrzymała w 2004 roku National Humanities Medal, 

podejmuje próbę gruntownej rewizji potocznego sposobu 

postrzegania oświeceniowych źródeł zachodniej 

nowoczesności. Walcząc z frankocentrycznymi 

interpretacjami, według których podstawowym osiągnięciem 

Oświecenia jest sformułowana przez francuskich philosophes 

wizja rozumu i ludzkiej racjonalności, stara się wykazać, że 

Oświecenie było zjawiskiem głęboko zróżnicowanym. W tym 

celu odwołuje się przede wszystkim do Oświecenia brytyjskiego, istotnie różniącego się od 

modelu francuskiego, a także do tradycji amerykańskiej. 

                                                                                                                                                                                                

 

Dramaty Wojciech Tomczyk 

 

Zbiór czterech dramatów autorstwa Wojciecha Tomczyka, na 

który składają się: Norymberga, Wampir, Bezkrólewie oraz 

Marszałek obejmuje najlepsze dzieła napisane przez 

Tomczyka, w których autor porusza aktualne sprawy 

współczesnej Polski, odnosząc się niejednokrotnie do 

niedalekiej przeszłości. 

 

Jak pisała wybitna badaczka polskiego dramatu – Krystyna 

Ruta-Rutkowska – sztuki te posiadają pełną niuansów 

konstrukcje świata przedstawionego, co sprawia, że są 

wieloznaczne i można je interpretować na wiele sposobów. 

Dzieła te doczekały się teatralnych adaptacji, nagrań dla 

Teatru Telewizji czy też publicznych odczytów. 

W 2018 r. książka została uhonorowana Nagrodą Literacką Skrzydła Dedala przyznawaną 

przez Bibliotekę Narodową.  
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Zachwyt i inne skutki wiary ks. Jerzy Szymik 

 

Zachwyt i inne skutki wiary to książka autorstwa ks. Jerzego 

Szymika, na którą składają się różne formy literackie, od 

traktatów poczynając, idąc przez wywiady i rozważania, 

a kończąc na wierszach. Wszystkie teksty łączy tytułowy 

zachwyt nad łaską wiary, którą autor otrzymał poprzez 

spotkanych ludzi, wydarzenia czy lekturę tekstów. Ks. Jerzy 

Szymik dzieli się również swoimi przemyśleniami dotyczącymi 

spraw społecznych i politycznych, patrząc na nie w kluczu 

katolickiej ortodoksji. 

  

 

 

 

  

Pragnienie Królestwa Tomasz Herbich 
Autor książki w ośmiu zawartych w Pragnieniu Królestwa 

artykułach wykazuje, że Cieszkowski i Bierdiajew 

reprezentowali dwa istotnie różne oblicza mesjanizmu – 

podczas gdy dla pierwszego z nich charakterystyczny był 

mesjanizm, który stawia sobie doczesne cele i jest pełen 

wiary w możliwość ich zrealizowania, to cele, które wyznacza 

Bierdiajew, transcendują rzeczywistość doczesną i w tym 

znaczeniu jego mesjanizm ma charakter eschatologiczny, 

wyczekuje końca i patrzy na historię z perspektywy jej 

transcendentnego kresu, nie zaś – wewnątrz światowego 

spełnienia. 

Autor równocześnie wyraża przekonanie, że nie można 

żadnego z tych istotnie różnych stanowisk wyłączyć z tradycji 

mesjanistycznej, i dlatego mesjanizm da się scharakteryzować być może jedynie jako pewną 

postawę – jako tytułowe pragnienie Królestwa. W zakończeniu książki Herbich stara się 

pokazać, że różnica między tymi dwoma stanowiskami znajduje swoje odzwierciedlenie także 

we współczesnych polskich debatach na temat rozumienia mesjanizmu. 

  



FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
www.mikolaj.org.pl 

 
 

 18  

 

BIBLIOTEKA KLASYCZNA – dzieła Platona 

 

Po „Kritonie”, „Obronie Sokratesa” i „Eutyfronie” w 2018 roku udostępnilismy dwa kolejne tomy 

Biblioteki Klasycznej: 

 

„Fedon” należy do najbardziej znanych dialogów Platona. Jest to 

zarazem jeden z najważniejszych tekstów, jakie w dziejach kultury 

europejskiej poświęcono zagadnieniu nieśmiertelności duszy. Tytułowy 

bohater relacjonuje w nim rozmowę, którą Sokrates odbył ze swoimi 

przyjaciółmi przed wypiciem cykuty. Dialog kończy się sceną śmierci 

Sokratesa, często uznawaną za wyjątkowy dowód kunsztu literackiego 

Platona. 

 

 

 

 

 

Hippiasz mniejszy należy do wczesnych dialogów Platona. Jest także 

jednym z najważniejszych wśród pism Platońskich przykładów 

zastosowania metody elenktycznej, którą stosując, Sokrates zbija 

poglądy swoich rozmówców i wykazuje ich niewiedzę. Sokrates 

rozmawia z tytułowym bohaterem, sofistą, na temat możliwości 

zdecydowanego rozróżnienia oraz przeciwstawienia prawdomówności 

i kłamliwości. W wyniku zastosowania przez Sokratesa metody 

elenktycznej rozmówcy są zmuszeni do przyjęcia paradoksalnego 

wniosku, że ten, kto postępuje źle z własnej woli, jest człowiek dobrym 

i zarazem lepszym od tego, który postępuje źle mimowolnie. Dialog nie 

kończy się jednak żadną pozytywną konkluzją, lecz uznaniem własnej 

niewiedzy przez Sokratesa. 
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Teologia Polityczna Co Tydzień 

 
 

 

W 2018 roku kontynuowaliśmy wydawanie tygodnika internetowego „Teologia Polityczna Co 

Tydzień”. Wśród naszych autorów znaleźli się zarówno przedstawiciele świata nauki i doświadczeni 

publicyści, jak i młodzi autorzy: prof. Dariusz Gawin, ks. prof. Jacek Grzybowski, Agnieszka 

Kołakowska, Krzysztof Tyszka-Drozdowski, Paweł Rzewuski, Tomasz Herbich, prof. Ryszard 

Machnikowski, prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. Rémi Brague, prof. Jacek Bartyzel, 

Antoni Libera, Maciej Gaździcki, Michał Gołębiowski, Tomasz Rowiński, prof. Jakub Z. Lichański, 

o. prof. Henryk Paprocki, prof. Paweł Kaczorowski, o. Janusz Pyda OP, prof. Bartosz Jastrzębski, 

dr Wojciech Stanisławski, dr Michał Kuź,  Jakub Pyda, dr Karol Samsel, Michał Strachowski, 

prof. Ryszard Legutko, ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, Jan Młynarski, Michał Oleszczyk, 

prof. Paweł Skibiński, dr Paweł Rojek, Adam Talarowski, Piotr Zaremba, Wojciech Tomczyk, 

prof. Zbigniew Stawrowski, o. prof. Jarosław Kupczak OP, prof. Krzysztof Koehler, ks. prof. Jan Sochoń 
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czy Witold Jurasz. W „Teologii Politycznej Co Tydzień” poruszamy zasadniczo zagadnienia z czterech 

dziedzin: filozofii, teologii, polityki i literatury. Wśród tematów, które odbiły się szerszym echem 

wśród odbiorców, można wymienić numery poświęcone: kondycji uniwersytetu (TPCT 116: Spór 

o uniwersytet), współczesnej postaci polskiego kina historycznego (TPCT 114: Wyświetlanie 

polskości), twórczości Tolkiena (TPCT 126: Tolkien. Władca wyobraźni), fenomenowi kultury 

przedwojennej Warszawy (TPCT 107: Podwójne oblicze Warszawy), procesowi Chrystusa (TPCT 104: 

Nie-ludzki proces) czy współczesnym mediom (TPCT nr 95: Virtual Mass Media?). 

 

 

Wydarzenia Teologii Politycznej 

 

 
 

W 2019 roku zorganizowaliśmy 32 spotkania autorskie, dyskusje, seminaria, prelekcje filmowe, które 

dotyczyły zarówno wydawanych przez nasz książek, jak i aktualnych wydarzeń kulturalnych czy 

politycznych. Większość spotkań odbyła się w Warszawie, w redakcji Teologii Politycznej, część zaś 

w siedzibach zaprzyjaźnionych instytucji: Centrum Prasowym Foksal, Muzeum Miasta Gdyni, 

Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, Uniwersytecie Warszawskim czy College of Europe 

w Natolinie. Znaczna część wydarzeń została zarejestrowana w formie filmów, które zostały 

udostępnione szerokiej publiczności w Internecie. W wydarzeniach tych brali udział przedstawiciele 

kultury, nauki i sztuki.  
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Teologia filmów Krzysztofa Zanussiego  

 

Spotkanie odbyło się 29 stycznia 2018 r. 

z udziałem: Krzysztofa Zanussiego i dr Mateusza 

Wernera. W trakcie spotkania z autorem 

„Cwału” i „Życia jako śmiertelnej choroby 

przenoszonej drogą płciową” mieliśmy okazję 

porozmawiać o teologicznych i filozoficznych 

podstawach jego twórczości oraz dawania 

świadectwa wierze poprzez dzieła sztuki. 

 

 

 

Nowosielski. Metafizyka stosowana – debata 

 

Spotkanie odbyło się 8 lutego 2018 r. 

z udziałem: Krystyny Czerni, Bp Michała 

Janochy, Mateusza Środonia i Natalii Szerszeń. 

Debatę o twórczości Jerzego Nowosielskiego, 

jednego z najciekawszych polskich malarzy XX 

i początków XXI wieku, zorganizowaliśmy, by 

przyjrzeć się ideom, jakie inspirowały jego 

twórczość. Próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na 

pytanie, czy poprzez jego dzieła można pojąć 

sens przenikania się sztuki, teologii i metafizyki. 

 

Duchowe manowce polityki – wokół twórczości Erica Voegelina 

 

Spotkanie odbyło się 22 lutego 2018 r. 

z udziałem: prof. Jacek Bartyzela, Michała J. 

Czarneckiego, ks. prof. Jacka Grzybowskiego, 

prof. Agnieszki Nogal i Tomasza Herbicha. 

Zdaniem filozofa Erica Voegelina, wiek 

dwudziesty, będący czasem tyranii 

nazistowskiej, komunistycznej czy liberalnej 

ideologii postępu, był rezultatem zagubienia 

odpowiedniej perspektywy ujmowania spraw 

ludzkich. W trakcie naszej debaty staraliśmy się 

zastanowić nad historią polityczną XX w. w oparciu o refleksje filozofa zawarte w serii „Porządek 

i Historia”. To cykl dzieł, który nakładem Teologii Politycznej ukazał się w całości w języku polskim – 

trzecim nowożytnym języku, po angielskim i niemieckim. 
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Jaki będzie Kościół jutra? – debata o książce Alaina Besançona 

 

Debata odbyła się 27 lutego 2018 r. z udziałem: 

prof. Michała Gierycza, ks. prof. Jerzego Szymika, 

dr Tomasza Terlikowskiego, Michała 

Strachowskiego. W trakcie dyskusji 

rozmawialiśmy o wyzwaniach stojących przed 

Kościołem i katolicyzmem we współczesnym 

świecie. Kanwą debaty była wydana przez 

Teologię Polityczną książka Alaina Besançona 

„Współczesne problemy religijne”. 

 

 

Sokrates i państwo. O problemach filozofów z polityką 

 

Spotkanie odbyło się 20 marca 2018 r. 

z udziałem: Dariusza Karłowicza, Agnieszki 

Kołakowskiej, Rafała Tichego i Tomasza 

Herbicha. Pretekstem dla organizacji debaty 

była wydana przez Teologię Polityczną książka 

Richarda Krauta „Sokrates i państwo”. W trakcie 

dyskusji spojrzeliśmy na tę publikację z dwóch 

perspektyw: jako na jedną z najwybitniejszych 

we współczesnej literaturze naukowej pozycji 

rekonstruującej filozofię polityczną Sokratesa 

znaną z wczesnych dialogów Platona, oraz jako polemikę z obrazem filozofii politycznej Platona jaki 

znalazł się w książce Karla Poppera „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie”. 

 

Premiera jubileuszowego rocznika „Teologii Politycznej” 

 

Spotkanie odbyło się 19 kwietnia 2018 

z udziałem: prof. Marka A. Cichockiego, dr Ewy 

Czaczkowskiej, ks. prof. Jacka Grzybowskiego, 

dr Dariusza Karłowicza z okazji publikacji 

jubileuszowego – 10-tego – numeru rocznika 

Teologii Politycznej.  Spotkanie było okazją do 

dyskusji o najważniejszych ideach, jakie rozkwitły 

w XX-wiecznej Polsce: solidarności i miłosierdziu. 

Dyskutowaliśmy również o aktorach naszych 

najnowszych dziejów, dzięki którym obie idee w ogromnym stopniu wpłynęły na kształt polskiego XX 

wieku – świętej siostrze Faustynie Kowalskiej oraz ruchowi społecznemu „Solidarność”. 
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Antoni Libera o „Ostatniej taśmie” Samuela Becketta. 

Spotkanie odbyło się 10 maja 2018 z udziałem 

Antoniego Libery. Nawiązując do 

organizowanego w 2017 r. cyklu spotkań, 

w trakcie których nasz gość – Antoni Libera – 

czytał i interpretował klasyczne dramaty, 

zorganizowaliśmy odczyt ostatniej sztuki 

Samuela Becketta, „Ostatniej Taśmy”, połączony 

z projekcją trzech adaptacji filmowych jednej 

sceny dzieła. 

 

 

 

Bierdiajew i antynomie filozofii chrześcijańskiej 

Spotkanie odbyło się 17 maja 2018 z udziałem: Rafała Tichego, Pawła Grada, Tomasza Herbicha, 

Karola Szczerbińskiego.  Z okazji 70 rocznicy śmierci znanego rosyjskiego filozofia i teologa – Mikołaja 

Bierdiajewa – spotkaliśmy się z uznanymi ekspertami z dziedziny religii, myśli chrześcijańskiej 

i teologii i rozmawialiśmy w tym, czym jest filozofia chrześcijańska, jaki jest stosunek chrześcijaństwa 

do wolności i do kultury oraz co wyróżnia chrześcijańską filozofię historii. 

 

Między Północą a Południem. Spotkanie z Markiem A. Cichockim 

 

Spotkanie odbyło się 22 maja 2018 r. z udziałem: 

prof. Marka Cichockiego i Jakuba Moroza z okazji 

wydania przez Teologie Polityczną zbioru esejów 

„Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze 

i historii”. W trakcie spotkania z autorem 

staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie o ideowe 

korzenie polskiej wspólnoty, jej sens i miejsce 

w Europie. 

 

 

 

Mama w pracy - debata o książce Joanny Paciorek 

 

Spotkanie odbyło się 24 maja 2018 r. z udziałem: 

Magdaleny Gawin, Angeliki Korszyńskiej-Górny, 

Joanny Paciorek, Mateusza Matyszkowicza. Była to 

premiera książki „Mama w pracy” Joanny Paciorek – 

współzałożycielki Fundacji Św. Mikołaja – traktująca 

o łączeniu macierzyństwa z pracą 

w międzynarodowej korporacji i początkach Fundacji 

Świętego Mikołaja. 
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Podwójne oblicze Warszawy? Kultura stolicy w XX wieku 

 

Spotkanie odbyło się 5 czerwca 2018 

z udziałem: Andrzeja Dobosza, prof. Dariusza 

Gawina, Jana Młynarskiego, Dariusza Karłowicza 

i było poświęcone Warszawie widzianej jako 

miejsce spotkania kultur i narodowości. 

Dyskutowaliśmy o tradycji przedwojennej 

Warszawy, kulturotwórczej roli lokalności w jej 

kształtowaniu się, jak też o jej całościowym, XX-

wiecznym dziedzictwie kulturowym. 

 

 

 

Antoni Libera o „Wtedy gdy” Samuela Becketta 

 

Spotkanie odbyło się 7 czerwca 2018 r. z udziałem 

Antoniego Libery w ramach cyklu „Libera tłumaczy 

klasyków”. Odczyt fragmentów sztuki „Wtedy 

gdy” Samuela Becketta połączony był 

z odautorskim komentarzem i objaśnieniem dzieła 

wielkiego dramaturga. 

 

 

 

 

 

Zagadka polskiej tożsamości – Cichocki, Karłowicz, Karalus 

Spotkanie odbyło się 20 czerwca 2018 r. z udziałem: prof. Marka A. Cichockiego, dr Dariusza 

Karłowicza, dr Andrzeja Karalusa w ramach projektu „Wszystko jest filozofią – edycja II”, który 

obejmuje cykl wykładów przybliżających podstawy wiedzy filozoficznej oraz spotkania z polskimi 

filozofami zajmującymi się aktualnie pracą akademicką, zorganizowaliśmy dyskusje na temat 

zróżnicowanych i problematycznych źródeł polskiej tożsamości. 

 

Różnorodność Oświecenia. Premiera książki Gertrude Himmelfarb 
Spotkanie odbyło się 26 czerwca 2018 z udziałem: prof. Magdaleny Gawin, dr Jarosława Kuisza, prof. 

Agnieszki Nogal. Spotkanie dotyczyło książki „Drogi do nowoczesności. Brytyjskie, francuskie 

i amerykańskie Oświecenia” autorstwa Gertrude Himmelfarb. Dzieło to jest poświęcone różnicom 

między poszczególnymi tradycjami narodowymi w obrębie idei oświecenia, a co za tym idzie – 

różnym modelom nowoczesności, mającym swoje źródła już w różnicach charakterystycznych dla 

myśli filozoficznej XVIII wieku. 
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Libera tłumaczy klasyków: „Czekając na Godota”  

Spotkanie odbyło się 12 lipca 2018 z udziałem Antoniego Libery w ramach cyklu seminariów 

poświęconych sztukom Samuela Becketta. Tym razem tłumacz i wybitny znawca twórczości 

Irlandczyka przedstawił interpretację jego najsłynniejszego dramatu: „Czekając na Godota”. 

 

Orwell – adwokat rzeczywistości? Między literaturą a polityką 

 

Spotkanie odbyło się 7 sierpnia 2018 r. z udziałem: Piotra Graczyka, Piotra Goćka, Jakuba Pydy. 

Debata ukazała Georga Orwella nie tylko jako autora słynnego „Folwarku zwierzęcego” czy „Roku 

1984”, ale również jako przenikliwego obserwatora życia społecznego, komentatora politycznego 

i artystę proponującego pewien model zaangażowania w sprawy wspólnotowe. Twórczość Orwella 

była punktem odniesienia dla dyskusji o aktualnych sporach politycznych, społecznych i kulturowych. 

 

Przerwana lekcja „Solidarności”? 

 

Debata odbyła się 4 września 2018 z udziałem 

przedstawicieli różnych środowisk 

intelektualnych w Polsce: dr Elżbiety Ciżewskiej-

Martyńskiej, prof. Dariusza Gawina, dr Jarosława 

Kuisza, dr Krzysztofa Mazura, dr Pawła Rojka  

w Centrum Prasowym Foksal. Była okazją do 

dyskusji o wpływie „Solidarności” na wyobraźnię 

współczesnych Polaków, jej roli jako 

doświadczenia formacyjnego dla całego 

pokolenia i możliwości utracenia go w kontekście 

współczesnych sporów politycznych. 

 

Projekt: Polonia. Fenomen polskiego malarstwa 

 

Spotkanie odbyło się 13 września 2018 

z udziałem: prof. Joanny Sosnowskiej, 

dr Krystyny Czerni, prof. Henryka Słoczyńskiego, 

Michała Strachowskiego.  Debata miała na celu 

spojrzenie na polskie malarstwo minionych 

dwóch wieków w kontekście historycznych 

tąpnięć, mających fundamentalny wpływ na 

ukształtowanie się polskiej tożsamości. Przełom 

XIX i XX wieku jest szczególnym momentem 

w dziejach Polski i Europy. Wtedy właśnie idea 

nowoczesności przeobraża ekonomię, filozofię, a także sztukę. Erupcja artyzmu, która wówczas 

opanowała Stary Kontynent, przyniosła konfrontację malarstwa akademickiego z nowymi prądami 

w sztuce. Dla polskiego narodu przełom stuleci oznacza również kolejne próby przezwyciężania 

państwowej niewoli – nad drogami radzenia sobie z tymi wyzwaniami zastanawialiśmy się z naszymi 

prelegentami. 
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Premiera Dramatów Wojciecha Tomczyka 

 

Spotkanie odbyło się 2 października 2018 

z udziałem: prof. Jacka Kopcińskiego, Mariusza 

Cieślika, Wojciecha Tomczyka, Ewy Millies-

Lacroix, Przemysława Dakowicza oraz Barbary 

Schabowskiej i było premierą zbioru czterech 

dramatów autorstwa Wojciecha Tomczyka: 

Norymberga, Wampir, Bezkrólewie oraz 

Marszałek. 

 

 

 

 

Przesłanie Jana Pawła II – nadal aktualne? 

Spotkanie odbyło się 11 października 2018 r. 

z udziałem: Pawła Milcarka, Dariusza 

Karłowicza, Zbigniewa Nosowskiego, Tomasza 

Terlikowskiego oraz Grzegorza Górnego. 

Debata dotyczyła aktualności przesłania Jana 

Pawła II w czasach w czasach, gdy coraz 

bardziej natarczywe stają się głosy 

kwestionujące dotychczasowe nauczanie 

Kościoła w kwestiach moralnych 

i doktrynalnych. 

 

Religia / Polityka / Bezpieczeństwo – Czy kryzys uchodźczy wywrócił porządek polityczny w 

Europie? 

 

Spotkanie odbyło się 17 października 2018 

z udziałem: Robina Alexandra – autorawydanej 

przez nas  książki Angela Merkel i kryzys 

migracyjny. Dzień po dniu,red. Aleksandry 

Rybińskiej, Michała Szułdrzyńskiego, dr Anny 

Kwiatkowskiej-Drożdż oraz prof. Marka 

Aleksandra Cichockiego. Rozmawialiśmy 

o kryzysie imigracyjnym, ale również o kształcie 

i przyszłości niemieckiej, a co za tym idzie – 

także europejskiej polityki. 

 

„O kulturze i rewolucji” - spotkanie z Bronisławem Wildsteinem 

Spotkanie odbyło się 6 listopada 2018 z udziałem: Bronisława Wildsteina, dr Krzysztofa Dorosza, dr 

Łukasza Michalskiego i Dariusza Karłowicza i poświęcone było książki Bronisława Wildsteina 

„O kulturze i rewolucji” poświęconej analizie polskiej perspektywie na dominujące w Europie prądy 
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ideowe promujące rewolucję kulturową. Dyskusja z autorem książki orbitowała wokół kwestii 

pluralizmu w debacie publicznej oraz homogenizacji kultury. 

 

Przekroczyć romantyzm. Wokół twórczości Zygmunta Krasińskiego 

Spotkanie odbyło się 8 listopada 2018 z udziałem: dr Aleksandry Sekuły, prof. Andrzeja Waśko, 

Jakuba Pydy oraz Tomasza Herbicha. Debata o twórczości Zygmunta Krasińskiego, która sytuując się 

na pograniczu filozofii i religii, w niezwykły sposób przyczyniła się do ukształtowania dziedzictwa 

polskiego romantyzmu, przesuwając jego granice i nieustannie kształtując go na nowo.  

 

„Marszałek”  (Ostrów Mazowiecka i Gdynia) 

 

Spotkania odbyły się 13 i 14 listopada 

z udziałem Wojciecha Tomczyka, Bronisława 

Wildsteina, Jerzego Bauera oraz Rafała Zęgoty 

(Ostrów Mazowiecka) i Michała Kurkowskiego 

oraz Jacka Friedricha (Gdynia). Obejmowały 

pokazy sztuki Marszałek zrealizowanej przez 

Teatr Telewizji (według scenariusza Wojciecha 

Tomczyka) i dyskusje o politycznej i kulturowej 

roli Józefa Piłsudskiego w procesie odbudowy 

niepodległego państwa polskiego. 

 

Premiera książki Jerzego Szymika pt. Zachwyt  

i inne skutki wiary 

 

Spotkanie odbyło się 15 listopada 2018 z 

udziałem: ks. prof. Jerzego Szymika, ks. Marka 

Gancarczyka, Aliny Petrowej-Wasilewicz oraz 

Michała Strachowskiego. 

 

 

 

 

Spotkanie z prof. Rémim Brague’em 

 

Spotkanie odbyło się 22 listopada 2018 r. 

z udziałem: prof. Rémiego Brague’ autora 

książek Prawo Boga i Europa. Droga rzymska, 

które ukazały się nakładem wydawnictwa 

Teologii Politycznej oraz Michała 

Strachowskiego. Rozmowa dotyczyła m.in. 

kondycji współczesnego humanizmu. 
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Spotkanie z Jerzym Szymikiem na Uniwersytecie Śląskim 

 

Spotkanie wokół książki Zachwyt i inne skutki 

wiary odbyło się 26 listopada 2018 z udziałem: 

ks. prof. Jerzego Szymika, ks. Tomasaz 

Jaklewicza, Aliny Petrowej-Wasilewicz oraz 

ks. Arkadiuszem Wuwera . 

 

 

 

 

 

 

Warszawski Festiwal Herbertowski 

 

W październiku 2018 r. w ramach obchodów 

roku Zbigniewa Herberta zorganizowaliśmy cykl 

4. spotkań kulturalnych poświęconych myśli 

i twórczości poety. Każde ze spotkań składało 

się z dwóch części: panelu dyskusyjnego 

z udziałem znawców twórczości Herberta 

(literaturoznawców, filozofów, historyków idei 

i ludzi kultury) oraz pokazu filmu. Debatę 

przeplatała lektura wybranych utworów 

Herberta, 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, Instytut Tomistyczny oraz Polska Agencja Prasowa. 

 

Herbert-Poeta, 9 października 2018, z udziałem: 

prof. Małgorzata Mikołajczak, Andrzej Franaszek, 

Tadeusz Dąbrowski, Dariusz Jakubowski . Pokaz 

filmu „Potęga smaku” w reżyserii Adama 

Pawłowicza połączony z debatą i odczytem dzieł 

Zbigniewa Herberta w wykonaniu aktora Dariusza 

Jakubowskiego 

 

Herbert-filozof, 16 października 2018 r. z udziałem: 

prof. Wojciecha Kudyby, prof. Dariusza Gawina, 

dr Karola Hryniewicza, Joanny Szczepkowskiej. 

Pokaz filmu „Kłopot z istnieniem Henryka Elzenberga” w reżyserii Pawła Woldana połączony z debatą 

i czytaniem dzieł poety w wykonaniu aktorki Joanny Szczepkowskiej. 

 

Herbert-obywatel, 23 października 2018 r., z udziałem: prof. Przemysława Czaplińskiego, prof. 

Macieja Urbanowskiego, Bronisława Wildsteina, Andrzeja Ferenca. Pokaz filmu „Obywatel poeta” 
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w reżyserii Jerzego Zalewskiego połączony z debatą i odczytem dzieł Zbigniewa Herberta w 

wykonaniu aktora Andrzeja Ferenca. 

 

Herbert – (Re)Integracja, 23 października 2018 r., z udziałem: dr hab. Krzysztofa Koehlera, dr Józefa 

Marii Ruszara, dr AntoniegoLibery, Andrzeja Mastalerza. Pokaz filmu „Herbert. Fresk w kościele” 

w reżyserii Piotra Załuskiego połączony z debatą i odczytem dzieł poety w wykonaniu Andrzeja 

Mastalerza 

 

 

Portal teologiapolityczna.pl 
Teologia Polityczna to także codziennie aktualizowany portal internetowy teologiapolityczna.pl, który 

w roku 2018 odnotował 475 tys wizyt. Na stronie publikowane były analizy, eseje, felietony, relacje 

z wydarzeń, a także tygodnik „Teologia Polityczna Co Tydzień”. Ponadto, w ramach naszej strony, 

prowadzimy 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. 

 

 

Teologia Polityczna w mediach społecznościowych 
Na koniec roku profil Teologii Politycznej na Facebooku przekroczył liczbę 12 900 polubień. Łącznie 

opublikowaliśmy około 2 500 postów (średnio 7 postów dziennie). Nasze najpopularniejsze posty 

uzyskały w ubiegłym roku zasięg prawie 12 tysięcy wyświetleń. Natomiast średni zasięg posta to 

ponad 4 tysiące wyświetleń. Na koniec roku profil Teologii Politycznej na Twitterze odnotował liczbę 

3 400 polubień (średnio 15 000 wyświetleń miesięcznie), zaś profil na Instagramie 320 polubień. 
 

  

Leczenie i rehabilitacja, inne 
W ramach zawartych porozumień zwracaliśmy koszty leczenia i rehabilitacji Teresy 
Laskowskiej oraz Eweliny Makuch. Przekazaliśmy również pieniądze na edukację dla dzieci: 
Jana Kałusowskiego i Gracjana Kałusowskiego (dzięki współpracy z Accenture Polska), 
wspieraliśmy panią Beatę Zrzelską panią Lucynę Gurgul oraz panią Julię Ostrowską. 
Wszystkie środki pochodziły z darowizn celowych, od osób indywidualnych i firm. 
 

Kampania 1% 

W pierwszym kwartale 2018 r. przeprowadziliśmy kampanię zachęcającą do przekazania 1% 

podatku  Fundacji Świętego Mikołaja. Kampania składała się z następujących elementów: 

kampanii internetowej z wykorzystaniem programu do wypełniania formularzy PIT, 

kampanię prasową w tygodniku „Gość Niedzielny” z wykorzystaniem programu do 

wypełniania formularzy PIT wytłoczonym na płycie, kampanię mailingową skierowaną do 

darczyńców fundacji oraz dystrybucję płyty z programem PIT w zaprzyjaźnionych parafiach 

i innych miejscach w Warszawie. Z wpłat 1% na konto fundacji wpłynęło 425 703,08 zł, 

z czego 22 298,75 zł zostało przekazane na wskazane przez podatników cele szczegółowe (m. 



FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
www.mikolaj.org.pl 

 
 

 30  

in. na stypendia w szkołach oraz leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji).  

 

W grudniu 2018 roku darczyńcy fundacji oraz osoby, które przekazały nam 1% podatku 

otrzymały ręcznie wypisane życzenia świąteczne, podziękowania za wspieranie naszych 

działań i prośbę o przekazanie 1% podatku w 2019 roku. 

 

Nowa strona internetowa Fundacji 
W grudniu 2018 uruchomiliśmy nową stronę internetową Fundacji, która jest dostosowana 

do urządzeń mobilnych, umożliwia łatwiejsze niż wcześniej zarządzanie treściami, w tym 

komunikatami fundraisingowymi. 
 

 
 

 

Rozwój infrastruktury 
Na potrzeby wydarzeń naukowo-kulturalnych zakupiliśmy i zamontowaliśmy w biurze 

Fundacji profesjonalny system nagłaśniający. 
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III. INFORMACJE FINANSOWE O PROJEKTACH 

 

Projekty  Koszt (zł) 

Realizacja zadań statutowych 2018 r, w tym: 3 251 726,59 

1. Stypendia Św. Mikołaja 459 692,83 

2. Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja 344 438,64   

3. Aleppo 1 111 297,78   

4. Ukraina 32 796,63   

5. Teologia Polityczna  695 662,08   

6.  Teologia Polityczna - działalność odpłatna  349 649,44 

7.  Wsparcie osób indywidulanych i darowizny celowe 78 397,14   

8. Fundraising 179 792,05 

Koszty pozostałe  (w tym zmniejszenie stanów magazynowych) 122 619,12 

Koszty finansowe 640,35 

Koszty ogólnego zarządu, w tym:               85 670,25  

1. Amortyzacja 0,00  

2. Zużycie materiałów i energii w tym:                   2 877,87 

3. Usługi obce 6 071,89 

4. Podatki i opłaty 1 261,00 

5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne narzuty na wynagrodzenia,   
inne świadczenia na rzecz pracowników 

75 459,49 

 
 

 


