FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Sprawozdanie merytoryczne
za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
www.mikolaj.org.pl

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
Numery kont bankowych fundacji:
Volkswagen Bank Polska S.A. 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z subkontami
Bank Zachodni WBK S.A. 56 1090 0004 9149 9999 9999 9999 z subkontami
Millenium Bank S.A. 48 1160 2202 0000 0000 8901 2184
PKO BP
40 1440 1387 0000 0000 1092 6475
40 1440 1387 0000 0000 1092 6572
93 1440 1387 0000 0000 1092 6588
18 1440 1387 0000 0000 1092 6483
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, zamieszkały w Józefowie, ul. Polna 24
Wiceprezes zarządu - Joanna Paciorek, zamieszkała w Piasecznie ul. Przesmyckiego 40.
Członkowie Zarządu oraz Rady nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
Pracownicy
Fundacja Świętego Mikołaja zatrudniała w 2017 roku siedmiu pracowników: Elżbietę Doroszewską na
stanowisku koordynatora (umowa o pracę, pełen etat, częściowo przebywała na urlopie
macierzyńskim i rodzicielskim), Joannę Kowalewską na stanowisku młodszego koordynatora (umowa
na zastępstwo, ½ etatu od 1 lutego do 30 czerwca, pełen etat od 1 lipca), Monikę Madej-Wójcik na
stanowisku koordynatora (umowa o pracę, pełen etat), Izabelę Stawicką na stanowisku fundraisera
(umowa o pracę, pełen etat), Joannę Wojdowską na stanowisku koordynatora (umowa o pracę,
pełen etat), Joanna Paciorek na stanowisku dyrektora fundacji (umowa o pracę, pełen etat), Lucynę
Zbierską na stanowisku młodszego koordynatora (umowa o pracę, 1/2 etatu, urlop rodzicielski
i wychowawczy).
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Wolontariusze
W 2017 roku pomagały nam następujące osoby: Bartłomiej Adach, Kacper Anaczkowski, Marek A.
Cichocki, Czesław Domarecki, Jan Fiedorczuk, Wojciech Gawryła, Karol Grabias, Aleksandra
Grędzińska, Małgorzata Hładiuk, Beata Kin, Michał Kmieć, Marta Kowalczyk, Wiktoria Kowalska,
Przemysław Koźmiński, Dorota Maciejewicz, Małgorzata Majewska, Mateusz Marchewka, Aleksandra
Masny, Albert Mazurek, Zofia Osierda, Franciszek Paciorek, Stefan Paciorek, Marianna Paradowska,
Marcin Pasierbski, Franciszek Pieczka, Kinga Radomska, Mikołaj Rajkowski, Tadeusz Stopiński,
Dominik Strąk, Natalia Strąk, Natalia Szerszeń, Lan Tran Hai, Wanda Wydżga-Rak.
Wolontariusze, którzy pomogli w montażu mebli do biura Fundacji: Michał Karzel, Irena Karzel, Józef
Karzel, Ludwik Karzel, Franciszek Paciorek, Jakub Paciorek, Ryszard Paciorek, Stefan Paciorek, Ryszard
Paciorek, Aleksander Piekutowski, Karol Piekutowski, Nikita Piekutowski, Maksymilian Piekutowski,
Jerzy Sagan, Monika Sagan, Maria Sagan, Zofia Gajda, Maksymilian Ossoliński.
W naszej działalności pomagało nam też ponad 150 uczniów i nauczycieli z warszawskich szkół: LXX
Liceum im. Aleksandra Kamińskiego, Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika, Szkoły
Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny, Szkoły Podstawowej nr 371 im. Sandro Pertiniego,
Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Warszawie, którzy włączyli się w wolontariat w
ramach grudniowej akcji wypisywania kartek świątecznych dla darczyńców fundacji.
Celem działania fundacji jest:
1.
wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,
2.
edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach
społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności,
3.
zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie i instytucji pozarządowych,
4.
pomoc finansowa, rzeczowa i edukacyjna osobom potrzebującym,
5.
badanie i propagowanie cnót i wartości republikańskich, a zwłaszcza ofiarności
i solidarności z potrzebującymi, polskiej tradycji politycznej oraz postaw obywatelskich,
6.
działania na rzecz solidarności między różnymi grupami społecznymi,
7.
promocja kultury, w szczególności w zakresie promocji filozofii, teologii,
myśli politycznej, literatury i historii,
8.
lobbing na rzecz rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi organizacji
pozarządowych,
9.
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) organizowania szkoleń, seminariów, debat i konferencji naukowych i innych, służących
gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Fundację (PKD
85.59.Z),
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e) organizowania i finansowania naboru i szkolenia wolontariuszy (PKD 85.59.Z),
f) wydawania książek w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.11.Z),
g) wydawania czasopism i pozostałych periodyków w zakresie określonym w celach Fundacji
(PKD 58.14.Z),
h) pozostałej działalności wydawniczej w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD
58.19.Z),
i) prowadzenia działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.11.Z),
j) prowadzenia działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.13.Z),
k) prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów w zakresie określonym w celach
Fundacji (PKD 59.14.Z),
l) organizowania, finansowania i prowadzenia prac badawczych w dziedzinie nauk
społecznych, filozofii, teologii, prawa i ekonomii (PKD 72.20.Z),
m) organizowania imprez masowych, wystaw, odczytów oraz innych form propagujących
działalność Fundacji (PKD 82.30.Z),
n) 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

1. 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.
Obecnie w programie Stypendia św. Mikołaja zarejestrowane są 292 szkoły z całej Polski. Dotychczas
przyznaliśmy już 1430 stypendiów. W roku szkolnym 2016/17 ufundowaliśmy 152 stypendia dla
uczniów w całej Polsce, a w roku szkolnym 2017/18 liczba ta wzrosła do 198 stypendiów. Stypendia
otrzymywała też 15-osobowa grupa absolwentów Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja w
ramach projektu „Liderzy św. Mikołaja”, która wspierała rozwój programu Stypendia św. Mikołaja.
Łączna kwota wypłacona na stypendia w 2017 r. wyniosła 306 180 zł.
Dbając o rozwój dyrektorów oraz nauczycieli szkół będących w programie zorganizowaliśmy
bezpłatne szkolenia dotyczące przywództwa i zarządzania programem stypendialnym w szkole.
Szkolenia odbyły się w Skale, Kielcach i Olsztynie w marcu oraz w Warszawie w listopadzie.
Program Stypendia św. Mikołaja był realizowany m.in. dzięki środkom finansowym pochodzącym od
darczyńców indywidualnych, w tym słuchaczy Programu 3 Polskiego Radia oraz firm.
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Z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 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 online na ten cel.
W realizacji programu wsparły nas ponadto takie instytucje jak.:
Accenture, Drukarnia Gama, Fundacja Banku Ochrony Środowiska, Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji, IMAS International, Intersys, Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego, Philips, Program 3
Polskiego Radia, Symbioza, Widoczni.pl.
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
stypendystów oraz zmotywowanie ich do coraz większej aktywności w tym zakresie.
Zwieńczeniem naszego konkursu była uroczysta gala pod patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani
Agaty Kornhauser-Dudy, która odbyła się 5 grudnia 2017 r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie. Zostały na niej nagrodzone zwycięskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza
Kościuszki Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych, II Liceum Ogólnokształcące w Końskich,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Krakowie i II Liceum Ogólnokształcące im. Marii SkłodowskiejCurie w Sanoku.

81 uczestniczących w konkursie szkół łącznie zebrało 185,8 tys. zł (o 46,9 tys. zł. więcej niż w roku
ubiegłym). 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 bezpłatnie salę, Promark Serwis, która ufundowała
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nagrody finansowe dla zwycięskich szkół, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która ufundowała
poczęstunek oraz upominki dla wyróżnionych uczniów i przedstawicieli szkół.

2. Program Na Rodzinę Można Liczyć

Program stypendialny „Na Rodzinę Można Liczyć” realizowany jest od 2012 roku przez Fundację
Świętego Mikołaja i IKEA Retail. Jego celem jest rozwój kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Polsce przez fundowanie rocznych stypendiów dla
uczniów, którzy angażują się społecznie oraz chcą rozwijać swoje pasje, ale często nie mają
wystarczających środków na realizację swoich marzeń.
W roku szkolnym 2016/17 wartość Funduszu Stypendialnego wyniosła 360 tys. zł. Środki te zostały
przeznaczone na stypendia dla 180 najlepszych uczniów z 57 szkół partnerskich w całej Polsce.
Łącznie od stycznia do czerwca 2017 r. wypłacono 216 tys. zł.
W 2017 roku zostało zrealizowanych 10 projektów
społecznych
wyłonionych
w ramach
konkursu
grantowego. Stypendyści otrzymali wsparcie w postaci
dofinansowania w wysokości 5000 zł na realizację
własnych
projektów.
Uczniowie
przeprowadzili
następujące projekty:
Korczak
–
Garden
(kategoria
projektu:
zagospodarowania przestrzeni lokalnej), którego liderką
jest Julia z Wielunia
- Pojazd o napędzie alternatywnym (kategoria projektu: proekologiczny), którego liderem jest Jakub
z Piotrkowa Trybunalskiego
- W zdrowym ciele zdrowy duch (kategoria projektu: pomocowy), którego liderką jest Karolina z
Sieciechowa
- Żyj zdrowo na sportowo (kategoria projektu: edukacyjny), którego liderką jest Aleksandra z Dębna
- Foliowa rewolucja (kategoria projektu: proekologiczny), którego liderką jest Renata ze Zgierza
- Wszystkie dzieci nasze są (kategoria projektu: pomocowy), którego liderką jest Sylwia z Zakliczyna
- Arduino – budujemy robota (kategoria projektu: edukacyjny), którego liderem jest Kamil z Turka
- Książki – Moje, Twoje, Nasze (kategoria projektu: zagospodarowania przestrzeni lokalnej), którego
liderką jest Patrycja z Elbląga
- Pasieka Edukacyjna (kategoria projektu: proekologiczny), którego liderem jest Krzysztof
z Rucianego-Nidy
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- Pomoc za jeden uśmiech (kategoria projektu: pomocowy), którego liderem jest Michał z Wielunia.
Dodatkowo zespoły trzech najlepiej zrealizowanych projektów dostały nagrody w formie finansowej
odpowiednio: 2500 zł, 1500 zł i 1000 zł, przeznaczone na cele edukacyjne i rozwój osobisty zespołów
projektowych.
Poniżej lista nagrodzonych:
I wyróżnienie dla projektu „Pasieka edukacyjna”,
II wyróżnienie dla projektu „Korczak - Garden”,
III wyróżnienie dla projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

3. Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja
W 2017 roku odbyła się trzecia edycja
Akademii Liderów. Program skierowany
jest do uczniów szkół średnich w wieku 1620 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 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 2017) gdzie
uczestnicy poznali tajniki zarządzania projektami. W
programie m.in. indywidualne warsztaty z trenerami i
edukatorami rozwoju osobistego oraz spotkania z
wybitnymi gośćmi: Piotrem Dardzińskim, Pawłem
Kowalem oraz Philipem Steelem.
2.
Realizacja projektów społecznych (wrzesieńlistopad 2017) – uczestnicy przeprowadzili własne
projekty w swoich miejscowościach pod okiem
tutorów, angażując w działania jak największą liczbę osób.
3.
Szkoła Zimowa (grudzień 2017) – zimowy zjazd uczestników, podczas którego
podsumowali i przeanalizowali zrealizowane projekty, a każdy z uczniów otrzymał certyfikat
potwierdzający udział w programie.
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W III edycji Akademii Liderów udział wzięło 30 uczniów z 23 miast, którzy zrealizowali w sumie 18
projektów społecznych i historycznych. Każdy z uczestników projektu zaangażował do organizacji
swojego projektu średnio 4 wolontariuszy, dzięki czemu liczba osób współtworzących poszczególne
projekty Akademii wyniosła ponad 100 osób, w których finalnie udział wzięło kilka tysięcy osób.
W ramach Akademii Liderów powstały takie inicjatywy, jak ,,Pamięć naszą Wielkopolską siłą’’, w
którym uczennice z III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim wzmacniały poczucie
tożsamości historycznej i promowały kulturę poprzez lekcje muzealne, wycieczki tematyczne oraz
konkursy. W Tucholi odbył się koncert patriotyczny zorganizowany w ramach projektu „Melodia
przeszłości”. W Gostycynie dzieci z domu dziecka integrowały się z lokalną społecznością na
rodzinnym festynie pt. „Zaczarowany świat bajek”, a w Szydłowcu odbyła się gra miejska w ramach
projektu „Odkrywcy przeszłości”.
Projekt Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja był realizowany dzięki dofinansowaniu
Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, środkom pozyskanym od słuchaczy
Programu Trzeciego Polskiego Radia w ramach akcji „Święta bez Granic 2016”, darowiźnie od
Fundacji C&A oraz środkom finansowym pochodzącym od darczyńców indywidualnych. By pozyskać
środki od darczyńców indywidualnych, przeprowadziliśmy kampanię mailingową z prośbą o
darowizny na rzecz tego projektu.
Wybrane projekty Akademii Liderów:
Weronika – Za kulisami
Celem projektu była edukacja kulturalna najmłodszych mieszkańców Częstochowy. Weronika
zaangażowała grupę dzieci w wieku 5-8 lat oraz wybrane
instytucje kulturalne i siedziby medialne w Częstochowie.
Dzieci mogły przyjrzeć się pracy artystów, dziennikarzy
radiowych, telewizyjnych oraz wybranych instytucji.
W ramach projektu odbyły się wyjścia do teatru, siedziby
lokalnej telewizji, radia, miejskiej galerii sztuki, pracowni
artystycznych oraz występ chóru, podczas których dzieci
odwiedziły kulisy, poznały tajniki pracy oraz spróbowały
swoich sił na miejscu gospodarzy.
Lidia i Katarzyna – Gruzja w sercu Polski
Głównym celem projektu było zorganizowanie obchodów
XXV rocznicy odnowienia stosunków dyplomatycznych
Polski z Gruzją w formie Tygodnia Gruzińskiego. Projekt miał
na celu popularyzację wiedzy na temat kultury Gruzji oraz
integrację międzypokoleniową mieszkańców gminy Łęczyca.
Lidia i Kasia zorganizowały spektakl „Historia Gruzji”, lekcje
o Gruzji w szkołach, konkurs plastyczny dla szkół
podstawowych, wernisaż zdjęć z Batumi oraz warsztaty kulinarne.
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Julia i Wiktoria – 17 WAT (WIARA – AMBICJA – TROSKA)
Celem projektu było zebranie funduszy na leczenie 2letniego chłopca. W jego realizację Julia i Wiktoria
zaangażowały lokalną społeczność Tucholi - zorganizowały
festyn rodzinny dla mieszkańców powiatu tucholskiego,
który zintegrował ich w realizacji wspólnego działania.
Podczas festynu miały miejsce pokaz Zumby, pokaz tresury
psów, różne konkurencje zręcznościowe, licytacja, loteria
z nagrodami, malowanie twarzy i wiele innych atrakcji.
W ramach całej akcji liderki pozyskały na leczenie chłopca
ponad 14 tys. zł. Informacja o festynie ukazała się w Tygodniu Tucholskim.

Uczestnicy Akademii Liderów otrzymywali stypendia. Łączna kwota wypłaconych stypendiów
dla liderów w 2017 roku wyniosła: 30 000 zł.
4. Aleppo

W listopadzie 2017 roku rozpoczęliśmy nowy program i zbiórkę środków na rzecz dostępu do
edukacji dla dzieci z syryjskiego Aleppo pod hasłem: „Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły”. W
grudniu 2017 r. wspólnie z Programem 3 Polskiego Radia w ramach dorocznej akcji radia „Święta Bez
Granic” przeprowadziliśmy kampanię fundraisingową zachęcającą do wpłaty darowizn i wysyłania
SMS-ów charytatywnych na cel naszego programu. W ramach akcji słuchacze radia licytowali
przedmioty przekazane przez artystów i sportowców, przekazywali darowizny, wysyłali SMS-y
charytatywne oraz kupowali specjalne, dedykowane akcji płyty z kolędami. W ramach akcji
zebraliśmy ponad 1,2 mln złotych na rzecz pomocy dzieciom z Aleppo, z czego 852 tysiące zł w 2017
roku. Na potrzeby kampanii powstał spot radiowy emitowany w grudniu w kilkunastu rozgłośniach
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radiowych w całej Polsce, zachęcający do wspierania akcji. W spocie, w roli Świętego Mikołaja
wystąpił nieodpłatnie Franciszek Pieczka. Zbiórka przeprowadzana była także w Internecie m.in. za
pomocą specjalnie przygotowanej w tym celu strony umożliwiającej przekazanie darowizny on-line,
znajdującej się pod adresem: www.mikolaj.org.pl/Aleppo

5. 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.
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. Zarówno miłosierdzie, jak i solidarność,
mają w sobie szczególny ładunek teologicznopolityczny: formułowane ze świadomością
ludzkiej przygodności i powołania do wspólnoty
z Bogiem i z innymi ludźmi, w XX wieku okazały
się skutecznymi odpowiedziami na kataklizmy
dziejowe. W dziesiątym numerze „Teologii
Politycznej” staramy się zrozumieć, co kryją w
sobie te dwa pojęcia, oraz prześledzić wzajemne
związki między nimi.
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Książki
Kompleks Rosji – Piotr Skwieciński
Kompleks Rosji to zbiór esejów napisanych przez Piotra Skwiecińskiego
na przestrzeni ostatnich kilku lat, poświęcony Rosji oraz relacjom polskorosyjskim. Autor piszę o nich: „Są to publikacje, jak Czytelnik zobaczy,
różnego typu. Ich cechą wspólną jest to, iż – pochlebiam sobie – mogą
przez część Czytelników zostać uznane za zawierające treści nie do końca
doraźne. Mogące być może stanowić źródło wiedzy, nie ograniczonej do
momentu, w którym powstawały.
Czytelnik dostrzeże zapewne, że pewne przedstawiane w różnych
tekstach wizje, pewne próby zrozumienia kraju, którego „rozumem nie
pojmiesz, arszynem nie zmierzysz” są w jakimś zakresie ze sobą
kompatybilne, ale w innym mogą być uznane za sprzeczne. Ale
paradoksalnie, to jest właśnie realistyczne podejście do Rosji. Bo jest ona właśnie rzeczywistością do
pewnego stopnia niekoherentną. Rosjanie lubią wszak podkreślać, że to co człowiek Zachodu
rozdziela, oni potrafią łączyć.”
Polska jako Jason Bourne – Dariusz Karłowicz
Książka Dariusza Karłowicza Polska jako Jason Bourne jest zbiorem
tekstów poświęconych polskiej tożsamości, na którą Autor patrzy poprzez
pryzmat starożytnej filozofii i współczesnej kultury. Na publikację składają
się felietony pisane na przestrzeni ostatnich dwóch lat dla tygodnika
„wSieci”, a także wybrane eseje z „Teologii Politycznej” oraz wywiady,
jakich Dariusz Karłowicz udzielił redakcjom „Plusa Minusa” oraz „Pressji”.
Książka ta spotkała się z bardzo dużą przychylnością recenzentów i
czytelników.

Współczesne problemy religijne - Alain Besançon
Eseje zamieszczone w nowym zbiorze Alaina Besançona dotyczą
problemów wiary i Kościoła we współczesnym świecie, rozpatrywanych
na tle historii chrześcijaństwa. Poruszają zagadnienia roli rozumu w
chrześcijaństwie, judaizmie i islamie, losu pojęcia ortodoksji w tych
trzech religiach, stosunku Kościoła do komunizmu oraz do islamu. Są to
eseje pięknie napisane, czasem ostro krytyczne, zawsze głębokie,
wnikliwe i oparte na ogromnej historycznej wiedzy. Powinien je
przeczytać każdy, kto interesuje się historią idei.
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Angela Merkel i kryzys migracyjny - Robin Alexander
Niemiecki dziennikarz Die Welt, rekonstruuje z ogromną precyzją i bez
politycznej poprawności decyzję podjętą na najwyższym szczeblu
niemieckiej polityki dotyczącą wpuszczenia uchodźców, która na lata
zmieni oblicze całej Europy. Autor do polskiego czytelnika pisze tak: „
Decyzja Angeli Merkel o otwarciu niemieckiej granicy dla uchodźców we
wrześniu 2015 roku zapoczątkowała nowy rozdział w historii Europy. W
ciągu następnych sześciu miesięcy więcej niż milion uchodźców z Syrii
oraz innych państw przekroczyło granice Europy Środkowej. Decyzja ta
wpłynęła na kształt całego kontynentu – zwłaszcza Polski. Książka ta jest
szczegółowym raportem o polityce Angeli Merkel wobec kryzysu
uchodźczego. Materiały do książki były zbierane w wielu europejskich
krajach. W Niemczech książka ta stała się bestsellerem i otrzymała wiele międzynarodowych nagród.”
Mowa wewnętrzna – ks. Jan Sochoń
Mowa wewnętrzna to zbiór przemyśleń, tekstów i wierszy, o których
Piotr Wojciechowski pisał m.in.: „Nowa książka Jana Sochonia prowadzi
czytelnika na próg prawdziwie braterskiego spotkania z zadziwiającym
swoją witalnością poetą, odważnym teologiem, smakoszem życia
i poszukiwaczem prawdziwej pokory i ciszy. Od pogodnego nieba nad
rodzicielskim ogrodem w Wasilkowie, po ciemność mistycznych
poszukiwań, ku krajobrazom kulturowym podróży – raz są to Włochy, raz
Uzbekistan. Autor pisze polszczyzną gęstą od znaczeń, lotną siłą
poetyckich metafor.”

Drogi do nowoczesności. Brytyjskie, francuskie i amerykańskie Oświecenia – Gertrude Himmelfarb
Drogi do nowoczesności Gertrude Himmelfarb to książka walcząca z licznymi mitami na temat
oświecenia, które narosły w naszej kulturze. Głównym celem Himmelfarb jest wykazanie, że
Oświecenie jest wewnętrznie złożoną i różnorodną tradycją, która pod żadnym względem nie daje się
zredukować do tej postaci, jaką przybrała ona we Francji. W tym celu autorka obszernie analizuje
zwłaszcza Oświecenie brytyjskie, wykazując jego istotową odrębność od tradycji francuskiej. Książka
ta skłania także do refleksji nad kolejną, nieopisaną przez Himmelfarb, drogą do nowoczesności –
polskim Oświeceniem i jego miejscem w tej mozaice.
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Poszukiwanie ładu – Eric Voegelin
Poszukiwanie ładu to ostatni tom Porządku i historii, pięciotomowego
studium Erica Voegelin, które jest dziełem życia tego wybitnego XXwiecznego filozofa polityka. Voegelin pracował nad nim przed swoją
śmiercią. Wieńczy on starania zmierzające do wydania całego Porządku i
historii w języku polskim, rozpoczęte w 2009 roku od publikacji Platona,
pierwszej książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Teologia
Polityczna. Udało nam się tym samym dokonać rzeczy ważnej dla polskiej
kultury umysłowej – nasz język stał się trzecim na świecie (po angielskim
i niemieckim), w którym ukazało się całe studium Porządek i historia.

Sokrates i Arystofanes – Leo Strauss
Wielka tradycja filozoficzna przypisuje Sokratesowi ojcostwo filozofii politycznej. Istnieją trzy główne
źródła do badań nad historycznym Sokratesem: dialogi Platona, dialogi sokratyczne Ksenofonta oraz
Chmury Arystofanesa. Leo Strauss – jeden z najważniejszych konserwatywnych filozofów polityki
drugiej połowy XX wieku – bada napięcie, które występuje między Arystofanesem a Sokratesem,
sięgając tym samym do najrzadziej omawianej i zarazem najbardziej problematycznej z trzech
wymienionych grup źródeł służących do rekonstrukcji nauczania historycznego Sokratesa.
BIBLIOTEKA KLASYCZNA – dzieła Platona
Seria jest wydawana z Ośrodkiem Myśli Politycznej oraz Państwowym Instytutem Wydawniczym.
Eutyfron to jeden z najwcześniejszych dialogów Platona i jeden z kilku
najważniejszych tekstów, jakie w dziejach kultury europejskiej
poświęcono zagadnieniu pobożności. W dialogu Sokrates (przeciwko
któremu Meletos właśnie wniósł oskarżenie do sądu) spotyka tytułowego
Eutyfrona, który także ma do czynienia z sądem, występuje przed nim
jednak w zupełnie innej roli niż Sokrates – jako oskarżyciel zarzucający
własnemu ojcu zabójstwo.

Obrona Sokratesa to jeden z kilku najważniejszych tekstów w dziejach
europejskiej kultury. Obraz Sokratesa – człowieka sprawiedliwego –
stojącego przed sądem położył fundamenty pod dalszy rozwój myśli
filozoficznej. "Obrona Sokratesa" to II tom unikalnej serii „Biblioteki
Klasycznej” w tłumaczeniu prof. Ryszarda Legutki, uznawany
współcześnie za najbardziej wartościowy polski przekład tego klasycznego
dzieła Platona. Oprócz samego tekstu tłumaczenia nowe wydanie będzie
zawierało tekst grecki, komentarz tłumacza oraz bibliografię.
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Kriton należy do najbardziej znanych dialogów Platona, a jego główny
temat – odrzucenie złożonej Sokratesowi przez Kritona propozycji ucieczki
z więzienia – do dzisiaj w fundamentalnym stopniu kształtuje wyobraźnię
filozoficzno-polityczną Europy. Jest to jeden z najważniejszych dialogów
dorobku Platona, który przedstawiamy Państwu w nowym tłumaczeniu
prof. Ryszarda Legutki. Oprócz polskiego przekładu wydanie obejmie także
grecki tekst dialogu i obszerny komentarz napisany przez tłumacza.

„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.
SERIA POLSKA SZKOŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
Celem serii Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego jest przypomnienie dorobku polskiej
szkoły prawa ludów (ius gentium) oraz osiągnięć dotychczasowych badań nad jej najwybitniejszymi
przedstawicielami, takimi jak Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza. Książki ukazały się dzięki
współpracy z Narodowym Centrum Kultury pod kierunkiem prof. Marka A. Cichockiego.
Na zbiór Prawo ludów i wojna sprawiedliwa składają się nowe tłumaczenia pism Mateusza
z Krakowa, Pawła Włodkowica i Stanisława ze Skarbimierza i innych autorów, odgrywających
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fundamentalną rolę w rozwoju polskiej refleksji nad kwestią wojny sprawiedliwej, opatrzone
komentarzem, poprzedzone wstępem i biogramami średniowiecznych myślicieli.
Antologia Paweł Włodkowic i polska szkoła prawa międzynarodowego zbiera teksty historyków,
historyków myśli, idei, filozofii i prawa – a więc przedstawicieli różnych środowisk i sposobów
myślenia o przeszłości - koncentrujące się na dorobku polskiej myśli prawno-politycznej pierwszej
połowy XV wieku, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Pawła Włodkowica.
Książka prof. Ludwika Ehrlicha Paweł Włodkowic i Stanisława ze Skarbimierza pokazuje kontekst ich
działalności i myśli: konflikt polsko-krzyżacki i Sobór w Konstancji oraz przybliża ich poglądy na prawo
międzynarodowe i wojnę sprawiedliwą.

W 2017 r. zorganizowaliśmy zbiórki internetowe na rzecz wydawanych przez nas książek. Między
innymi dzięki darowiznom od darczyńców indywidualnych ukazały się następujące dzieła: "Hippiasz
mniejszy", "Angela Merkel i kryzys migracyjny. Dzień po dniu", "Fedon", "Eutyfron", "Poszukiwanie
ładu", "Obrona Sokratesa", "Współczesne problemy religijne", "Kompleks Rosji”.
Wydarzenia Teologii Politycznej
W 2017 roku zorganizowaliśmy 21 spotkań autorskich, dyskusji, seminariów, prelekcji filmowych,
które dotyczyły zarówno wydawanych przez nasz książek, jak i aktualnych wydarzeń kulturalnych czy
politycznych. Spotkania te odbyły się w Warszawie, jednak z większości z nich przygotowaliśmy
nagrania filmowe, które zostały udostępnione szerokiej publiczności w Internecie. W wydarzeniach
tych brali udział przedstawiciele kultury, nauki i sztuki. Poniżej lista wydarzeń:
Polska soft power
11 kwietnia 2017
Z udziałem: prof. Rafał Chwedoruk, dr Wojciech Stanisławski, Łukasz Maślanka, Jan Czerniecki
(prowadzenie)
Pojęcie soft power definiuje się jako „zdolności narodu lub kraju do pozyskiwania sojuszników
i zdobywania wpływów dzięki atrakcyjności własnej kultury, polityki, ideałów politycznych”.
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W debacie poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie, jak wyglądają dzisiejsze możliwości Polski na tych
polach.

Spotkanie z Agnieszką Kołakowską
26 kwietnia 2017
Z udziałem: Agnieszka Kołakowska, Jan Czerniecki (prowadzenie)
Laureatka Feniksa 2017 – przyznanego przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich w dziedzinie
„Eseistyka” – mówiła o swojej książce. Podzieliła się również refleksjami na temat aktualnej sytuacji
we Francji.

Libera tłumaczy klasyków – Król Edyp
cz. I – 9 maja 2017
cz. II - 22 maja 2017
Z udziałem Antoniego Libery
Początek cyklu spotkań o charakterze seminaryjnym poświęconego Trylogii Tebańskiej Sofoklesa,
w której skład wchodzą tragedie: „Król Edyp”, „Edyp w Kolonos” i „Antygona”.

17

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
www.mikolaj.org.pl

„Kompleks Rosji” – premiera książki
25 maja 2017
Z udziałem: Piotr Skwieciński, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Witold Jurasz, Filip Memches
(prowadzenie)
Premiera książki „Kompleks Rosji” oraz spotkanie z jej Autorem – Piotrem Skwiecińskim. Rozmowa
o władzy i sile współczesnej Rosji.

Prus – kronikarz nowoczesności
31 maja 2017
Z udziałem: prof. Maria Jolanta Olszewska, prof. Dariusz Gawin, dr Anna Małgorzata Pycka, Jakub
Pyda (powadzenie)
Spotkanie wokół „Teologii Politycznej Co Tydzień”, poświęconego Bolesławowi Prusowi (105.
rocznica śmierci) – przenikliwego pisarza i obserwatora rzeczywistości. Zadaliśmy sobie pytanie o to,
czy Prus jako kronikarz nowoczesności, która do dziś pozostaje podstawowym paradygmatem kultury
i polityki, mówi nam coś o współczesności.

Festiwal Platoński – Kriton na Rakowieckiej
8 czerwca 2017
Udział wzięli:
Kriton – Janusz Zadura
Sokrates – Tomasz Marzecki
Reżyseria – Dariusz Karłowicz
Niecodzienne wydarzenie – nagranie (z udziałem publiczności) czytania „Kritona” w murach aresztu
na Rakowieckiej w Warszawie.
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Libera tłumaczy klasyków cz. III – „Berenika” Racine’a
13 czerwca 2017
Z udziałem Antoniego Libery
Antoni Libera zaprezentował nowe, własne tłumaczenie „Bereniki” – tragedii XVII-wiecznego
dramaturga francuskiego Jeana Baptiste’a Racine’a.

Polska jako Jason Bourne – premiera
22 czerwca 2017
Z udziałem: dr Dariusz Karłowicz, Bronisław Wildstein, Dariusz Gawin, Tomasz Herbich (prowadzenie)
Premiera książki Dariusza Karłowicza, będącej zbiorem esejów poświęconych polskiej tożsamości, na
którą Autor patrzy przez pryzmat starożytnej filozofii i współczesnej kultury.

Niemcy – państwo bez formy?
21 września 2017
Z udziałem: dr Michał Kuź, dr Anna Kwiatkowska-Drożdż, red. Aleksandra Rybińska, Jan Czerniecki
(prowadzenie)
Debata o współczesnych Niemczech zorganizowana przez „Teologię Polityczną Co Tydzień” na kilka
dni przed wyborami do niemieckiego parlamentu.
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Polityka a religia
9 października 2017
Z udziałem: prof. John Milbank, prof. Andriej Kurajew, dr Dariusz Karłowicz (prowadzenie)
Spotkanie z wybitnymi przedstawicielami europejskiej humanistyki poświęcone napięciom pomiędzy
polityką i religią we współczesnym świecie.

Reforma szkolnictwa wyższego – szanse i zagrożenia
19 października 2017
Z udziałem: Dr Piotr Dardziński, Aleksander Temkin, Piotr Zaremba, Tomasz Herbich (prowadzenie)
Debata poświęcona projektowi reformy szkolnictwa wyższego przygotowanemu przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Libera tłumaczy klasyków cz. IV – Elektra
14 listopada 2017
Z udziałem Antoniego Libery
Kolejna odsłona seminarium „Libera tłumaczy klasyków”. Tym razem Antoni Libera przedstawił
własne tłumaczenie tragedii Sofoklesa „Elektra”.
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Niepodległość a polskie tradycje intelektualne
21 listopada 2017
Z udziałem: prof. Paweł Skibiński, prof. Dariusz Gawin, Krzysztof Wołodźko, Piotr Zaremba, Jakub
Pyda (prowadzenie)
Wydarzenie organizowane w ramach programu Niepodległa. Dyskusja o intelektualnych źródłach
polskiej niepodległości.

Festiwal Platoński – Eutyfron w Seminarium Duchownym
28 listopada 2017
Udział wzięli:
Eutyfron – Janusz Zadura
Sokrates – Tomasz Marzecki
reżyseria – Dariusz Karłowicz
Czytanie (wraz z nagraniem wideo) „Eutyfrona” w murach Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Warszawie.

Angela Merkel i kryzys migracyjny – premiera książki
5 grudnia 2017
Z udziałem: red. Aleksandra Rybińska, Cornelius Ochmann, Dariusz Rosiak, Tomasz Herbich
(prowadzenie)
Premiera polskiego tłumaczenia reportażu niemieckiego dziennikarza Robina Alexandra Die
Getriebenen, opisującego kulisy decyzji niemieckiej kanclerz o otwarciu granic dla imigrantów.
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Wieczór poetycki z ks. Janem Sochoniem i jego nową książką – „Mową wewnętrzną”
20 grudnia 2017
Z udziałem: Andrzej Ferenc, ks. prof. Jan Sochoń
Premiera najbardziej osobistej książki ks. prof. Jana Sochonia. Podczas spotkania czytane były
fragmenty nowej książki.

Warszawski Festiwal Conradowski
W październiku 2017 roku w ramach obchodów
roku Josepha Conrada zorganizowaliśmy cykl 4
spotkań kulturalnych obejmujących dyskusję wokół
dzieł pisarza oraz projekcję ich filmowych
adaptacji. Podczas Festiwalu pokazaliśmy cztery
wspaniałe filmy: „Czas apokalipsy” Francisa Forda
Coppoli, „Pojedynek” Ridleya Scotta, „Tajny agent”
Christophera Hamptona i „Smuga cienia” Andrzeja
Wajdy. Wśród prelegentów byli m.in.: prof.
Andrzej Mencwel, prof. Agnieszka AdamowiczPośpiech, dr Mateusz Werner i Antoni Libera. Partnerami projektu byli Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz TVP Kultura.
Konferencja „Europa – kryzys i nadzieja”
W październiku 2017 roku we współpracy z Fundacją
Dzieło Nowego Tysiąclecia (w ramach XVII Dnia
Papieskiego) zorganizowaliśmy konferencję pt. „Europa
– kryzys i nadzieja”, na której gościli prelegenci z Polski
i zagranicy. Celem konferencji był namysł nad źródłami
jedności Europy – w sposób szczególny nad
aktualnością dziedzictwa antyku i chrześcijaństwa oraz
nad tym, jak może ono wpłynąć na współczesną
praktykę polityczną. Jedność to jedno z kluczowych
zagadnień powracających w dziejach Europy.
Podczas konferencji odbyło się sześć prelekcji, a po
każdej z nich miała miejsce dyskusja komentatorów.
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Konferencja była transmitowana na żywo przez internet.
W konferencji jako prelegenci udział wzięli: abp. Grzegorz Ryś, dr Dariusz Karłowicz, prof. John
Milbank, prof. Szewach Weiss, diakon prof. Andriej Kurajew oraz prof. Marek A. Cichocki. Natomiast
jako komentatorzy: prof. Zbigniew Stawrowski, ks. dr hab. Jacek Grzybowski, dr hab. Paweł Skibiński,
prof. Dariusz Gawin, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, prof. Krzysztof Koseła oraz Bronisław Wildstein.
Portal teologiapolityczna.pl
Teologia Polityczna to także codziennie aktualizowany portal internetowy teologiapolityczna.pl, który
w roku 2017 odnotował 666 403 unikalnych odsłon. Na stronie publikowane były analizy, eseje,
felietony, ankiety. Prowadzimy dział „Polecamy książki”, w którym regularnie ukazywały się
fragmenty wartościowych nowości z polskiego rynku wydawniczego, a także cieszący się dużą
popularnością codziennie aktualizowany komentarz o. prof. Jacka Salija OP do Ewangelii dnia. W
2017 roku uruchomiliśmy nową stronę www.teologiapolityczna.pl.
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Teologia Polityczna w mediach społecznościowych
Na koniec roku profil Teologii Politycznej na Facebooku przekroczył liczbę 11 600 polubień. Łącznie
opublikowaliśmy około 2 500 postów (średnio 7 postów dziennie). Nasze najpopularniejsze posty
uzyskały w ubiegłym roku zasięg ponad 20 tysięcy wyświetleń. Natomiast średni zasięg posta to
ponad 6 tysięcy wyświetleń.
Teologia Polityczna Co Tydzień
W 2017 roku kontynuowaliśmy wydawanie tygodnika internetowego „Teologia Polityczna Co
Tydzień”. Wśród naszych autorów byli m.in.: Marek A. Cichocki, Dariusz Gawin, Andrzej Dobosz,
Agnieszka Kołakowska, Antoni Libera, Jacek Bartyzel, Krzysztof Zanussi, Mateusz Matyszkowicz,
Michał Lubina, Mateusz Werner, Przemysław Żurawski vel Grajewski, ks. Jacek Grzybowski i wielu
innych. Na jego łamach można znaleźć teksty autorów reprezentujących głos naszego środowiska
oraz ekspertów z dziedzin, wokół których oscyluje problematyka poszczególnych numerów. W
„Teologii Politycznej Co Tydzień” poruszamy zasadniczo zagadnienia z czterech dziedzin: filozofii,
teologii, polityki i literatury. Wśród tematów, które odbiły się echem wśród odbiorców można
wymienić numery poświęcone np. ruchom na geopolitycznej mapie Europy problemowi rewolucji
(TPCT 44: Turcja – geopolityczny języczek u wagi), strategii miękkiego oddziaływania politycznego w
kontekście polskim i światowym (TPCT nr 51: Polska soft power) politycznym konsekwencjom
współczesnego indywidualizmu (TPCT nr 52: Wspólnota indywidualistów?), religijno-politycznym
konsekwencjom objawień (TPCT 58: Fatima) fenomenowi polskiego kina II połowy XX wieku (TPCT nr
78: Kultura na polskim TOR-ze), czy szansom i zagrożeniom tworzenia narracji historycznych (TPCT
86: Dom Ideologii Europejskiej?).

6. Leczenie i rehabilitacja, inne
W
ramach
zawartych
porozumień
zwracaliśmy
koszty
leczenia
i
rehabilitacji
Teresy Laskowskiej. Przekazaliśmy również pieniądze na edukację dla dzieci: Jana Kałusowskiego i
Gracjana Kałusowskiego, wspieraliśmy panią Beatę Zrzelską. Wszystkie środki pochodziły z darowizn
celowych, od osób indywidualnych i firm.
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7. Kampania 1%

W pierwszym kwartale 2017 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 387 802,87 zł, z czego
44 076,7 zł zostało przekazane na wskazane przez podatników cele szczegółowe (m. in. na
stypendia w szkołach oraz leczenie i rehabilitację).
W grudniu 2017 roku darczyńcy fundacji oraz osoby, które przekazały nam 1% podatku
otrzymały ręcznie wypisane życzenia świąteczne, podziękowania za wspieranie naszych
działań i prośbę o 1% podatku.
6. Nowe biuro Fundacji
W styczniu 2017 r. Fundacja przeniosła się do nowego, większego biura przy ul. Koszykowej
24/7 w Warszawie. Biuro jest wynajmowane od Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Biuro zostało w całości urządzone dzięki hojności
firmy IKEA, która podarowała i dostarczyła nam meble oraz wyposażenie. Projekt wnętrza
wykonała nieodpłatnie Anna Chmielewska, HolArt Studio. Dodatkowe wyposażenie na
potrzeby wydarzeń kulturalnych (m.in. rzutnik, ekran, nagłośnienie) zakupiliśmy dzięki
dostacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura.
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III. KOSZTY – rozliczenie projektów
Projekty 2017

Koszt (zł)

Realizacja zadań statutowych 2017 r, w tym:

2 188 287,14
404 104,77

1. Stypendia Św. Mikołaja
1.1.

Wypłacone stypendia dla dzieci i młodzież

306 180,00

1.2.

Szkolenia dla nauczycieli w Kielcach, Olsztynie i w Warszawie

1.3. Spotkania w szkołach, koordynacja i komunikacja ze szkołami (wynagrodzenie
koordynatora, telefon, podróże służbowe, opłaty pocztowe, obsługa portalu
stypendialnego www)
2. Program stypendialny IKEA - Na rodzinę można liczyć
2.1.

Wypłacone stypendia

2.2.

Wypłacone granty dla 5 zespołów uczniowskich

2.3.

Nagrody dla 3 wybranych projektów realizowanych przez uczniów

2.4.

Realizacja filmów i sesji zdjęciowych projektów realizowanych przez uczniów

12 854,00
85 070,77

352 184,86
216 000,00

2.5. Koordynacja i komunikacja ze szkołami (wynagrodzenie koordynatora, telefon,
podróże służbowe, opłaty pocztowe, obsługa portalu stypendialnego www)

50 000,00
5 000,00

28 890,00

52 294,86

192 648,54

3. Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja
3.1. Realizacja zadania "Młodzi przewodnicy przez dzieje - historia Polski oczami
młodych liderów"

76 840,38

3.2.

Organizacja Szkoły Letniej

39 003,82

3.3.

Organizacja Szkoły Zimowej

20 345,86

3.4.

Stypendia dla uczestników Akademii Liderów

30 000,00

3.5. Wsparcie merytoryczne podczas realizacji projektów przez liderów oraz
pozostałe koszty

32 382,31

4. Aleppo
4.1. Obsługa merytoryczna i finansowa, wydruki i wysyłki podziękowań dla
darczyńców, usługi informatyczne

32 382,31

644 360,95

5. Teologia Polityczna, w tym
5.1.
dotacji)

26 458,48

Wydawnictwo Teologii Politycznej (projekty realizowane z otrzymanych

5.1.1. Publikacja i promocja rocznika „Teologia Polityczna” nr 10
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5.1.2. Publikacja i promocja tłumaczenia książki Waltera Burkerta „Griechische
Religion der archaischen und klassischen Epoche”

600,00

5.1.3. Publikacja i promocja polskiego tłumaczenia „Ecumenic Age”” Erica
Voegelina, IV tomu studium „Order and History”

300,00

5.1.4. Publikacja i promocja polskiego tłumaczenia „In search of Order”” Erica
Voegelina, V tomu studium „Order and History”

700,00

5.1.5. Publikacja i promocja polskiego tłumaczenia książki Richarda Krauta
„Socrates and the State”

100,00

5.1.6. Publikacja i promocja polskiego wydania "The Roads to Modernity" Gertrude
Himmelfarb

2 340,00

5.1.7.
Straussa

4 700,00

Publikacja i promocja polskiego wydania "Socrates and Aristophanes" Leo

5.1.8. Publikacja i promocja książki Tomasza Stefanka "Być albo nie być? Szkice o
podmiotowości”

600,00

5.1.9. Wydanie polskiego tłumaczenia książki Charlesa H. Kahna "Plato and the
Socratic Dialogue"

34 100,00

5.1.10. Wydanie polskiego tłumaczenia dialogu Platona "Eutyfron" z tekstem
greckim i opracowaniem naukowym

19 800,00

5.1.11. Wydanie polskiego tłumaczenia dialogu Platona "Fedon" z tekstem greckim i
opracowaniem naukowym

19 800,00

5.1.12. Wydanie polskiego tłumaczenia dialogu Platona "Hippiasz Większy" z
tekstem greckim i opracowaniem naukowym

19 800,00

5.2.

Teologia Polityczna Co Tydzień, w tym dotacja:

5.2.1. "Teologia Polityczna Co Tydzień" wydanie 44. numerów tygodnika
internetowego
5.3.

Spotkania, debaty i wydarzenia Teologii Politycznej, w tym dotacje:

5.3.1. Organizacja konferencji "Kryzys Zachodu w obliczu barbarzyństwa. Joseph
Conrad na tle epoki" i wydarzeń towarzyszących

5.3.2. Organizacja debaty otwartej "Niepodległość a polskie tradycje intelektualne"

5.4. Organizacja Konferencji "Europa - kryzys i nadzieja"
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5.5. Wyposażenie biblioteki i sali projekcyjnej, w tym dotacja:
5.5.1. Wyposażenie biblioteki i sali projekcyjnej na potrzeby wydarzeń kulturalnych
Teologii Politycznej

46 559,78

25 000,00

319 924,45

6. Teologia Polityczna - działalność odpłatna
6.1. Koszty wydawnicze (wynagrodzenia, redakcja, korekta, skład graficzny, druk,
licencje, opłaty pocztowe, inne)

319 924,45

7. Wsparcie osób indywidulanych i darowizn celowych

44 260,27

7.1.

Koszty leczenia T. Laskowska, Kałusowscy, Stypendium Paliwody (B.Zrzelska)

44 260,27

198 420,99

8. Fundraising

Koszty pozostałe (w tym zmniejszenie stanów magazynowych)
Koszty finansowe

5 977,47
251,19

Koszty administracyjne, w tym:

70 882,25 zł

1.
Amortyzacja
2.
Zużycie materiałów i energii w tym:
3.
Usługi obce
4.
Podatki i opłaty
5.
Wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne narzuty na wynagrodzenia, inne
świadczenia na rzecz pracowników
6.
Pozostałe

0 zł
1 408,86 zł
12 836,40 zł
0 zł
55 602,99 zł
1034,00 zł

IV. PRZYCHODY
Darowizny od osób fizycznych

1 136 497,10 zł

Darowizny od osób prawnych (w tym darowizny rzeczowe)

882 224,84 zł

1 procent
Dotacje,
w tym
1.
2.
3.

387 302,87 zł
384 502 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Muzeum Historii Polski
Biuro Programu „Niepodległa”

Działalność odpłatna
Przychody finansowe (w tym odsetki bankowe)
Pozostałe przychody (w tym zysk z ubiegłego roku)
PRZYCHODY RAZEM

329 302 zł
50 000 zł
5 200 zł
180 133,93 zł
36 110,83 zł
390 263,04 zł
3 397 034,61 zł
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V. POZOSTAŁE INFORMACJE
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych, nie nabyła obligacji, akcji, nieruchomości ani pozostałych
środków trwałych. Fundacja nie posiada zaległości podatkowych.
Wartość aktywów na dzień 31.12.2017 wyniosła 3 521 567,10 zł, a zobowiązań krótkoterminowych na
kwotę 37 630,01 zł.

Fundacja wykonała zadania zlecone w ramach pozyskanych dotacji:
1.
otrzymała 15 dotacji (lista poniżej) od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w
łącznej wysokości 329 302 zł. Wynik finansowy zadań równa się zeru. Dotacje zostały przeznaczone
na cele statutowe fundacji, bez zysku;
1.1.

Publikacja i promocja rocznika „Teologia Polityczna” nr 10

1.2.

Publikacja i promocja tłumaczenia książki Waltera Burkerta „Griechische Religion
der archaischen und klassischen Epoche”
Publikacja i promocja polskiego tłumaczenia „Ecumenic Age”” Erica Voegelina, IV
tomu studium „Order and History”
Publikacja i promocja polskiego tłumaczenia „In search of Order”” Erica Voegelina,
V tomu studium „Order and History”
Publikacja i promocja polskiego tłumaczenia książki Richarda Krauta „Socrates and
the State”
Publikacja i promocja polskiego wydania "The Roads to Modernity" Gertrude
Himmelfarb
Publikacja i promocja polskiego wydania "Socrates and Aristophanes" Leo Straussa

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Publikacja i promocja książki Tomasza Stefanka "Być albo nie być? Szkice o
podmiotowości”
Wydanie polskiego tłumaczenia książki Charlesa H. Kahna "Plato and the Socratic
Dialogue"
Wydanie polskiego tłumaczenia dialogu Platona "Eutyfron" z tekstem greckim
i opracowaniem naukowym
Wydanie polskiego tłumaczenia dialogu Platona "Fedon" z tekstem greckim
i opracowaniem naukowym
Wydanie polskiego tłumaczenia dialogu Platona "Hippiasz Większy" z tekstem
greckim i opracowaniem naukowym
"Teologia Polityczna Co Tydzień" wydanie 44. numerów tygodnika internetowego

20 000 zł
600 zł
300 zł
700 zł
100 zł
2340 zł
4700 zł
600 zł
34 100 zł
19 800 zł
19 800 zł
19 800 zł
89 972 zł

1.14. Organizacja konferencji "Kryzys Zachodu w obliczu barbarzyństwa. Joseph Conrad

91 490 zł

na tle epoki" i wydarzeń towarzyszących
1.15. Wyposażenie biblioteki i sali projekcyjnej na potrzeby wydarzeń kulturalnych
Teologii Politycznej

25 000 zł

2.
otrzymała dotację z Muzeum Historii Polski w wysokości 50 000 zł. Wynik finansowy zadania
równa się zeru. Dotacja została przeznaczona na cele statutowe fundacji, bez zysku;
3.
otrzymała dotację z Biura Programu Niepodległa w wysokości 5 200 zł. Wynik finansowy
zadania równa się zeru. Dotacja została przeznaczona na cele statutowe fundacji, bez zysku.
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W 2017 r. Zarząd Fundacji uchwalił 13 uchwał:
1.
Uchwała nr 01/01/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r w sprawie zatwierdzenia kosztów
sfinansowanych w 2016 roku z 1% podatku oraz kosztów i przychodów działalności odpłatnej
2.
Uchwała nr 02/01/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu
dla Liderów św. Mikołaja.
3.
Uchwała nr 03/01/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia zmian we wzorze
umowy ze szkołą, która jest załącznikiem do regulaminu programu Stypendia św. Mikołaja w roku
szkolnym 2016/2017.
4.
Uchwała nr 01/03/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie
programu Stypendia św. Mikołaja w roku szkolnym 2016/2017.
5.
Uchwała nr 02/03/2017 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie podziału kosztów koordynacji
finansowej w ramach realizacji zadania „Teologia Polityczna Co Tydzień” – wydanie 44. Numerów
tygodnika internetowego oraz podziału kosztów nadzoru nad poszczególnymi etapami zadania
Organizacja konferencji „Kryzys Zachodu w obliczu barbarzyństwa. Joseph Conrad na tle epoki”
i wydarzeń towarzyszących.
6.
Uchwała nr 01/05/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie podziału kosztów koordynacji
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra 2017”.
7.
Uchwała nr 01/07/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie podziału kosztów nadzoru nad
poszczególnymi etapami projektu „Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego – prawo
ludów i wojna sprawiedliwa, Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza”.
8.
Uchwała nr 01/08/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie
programu Stypendia św. Mikołaja w roku szkolnym 2016/2017.
9.
Uchwała nr 02/08/2018 z dn. 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu programu
Stypendia św. Mikołaja w roku szkolnym 2017/2018 wraz z załącznikami.
10. Uchwała nr 01/09/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad konkursu
Solidarna Szkoła przeprowadzanego w okresie 19.09.2017 r. – 19.09.2018 r.
11. Uchwała nr 01/12/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie podziału przychodów z 1%
podatku na cele szczegółowe.
12. Uchwała nr 02/12/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie podziału kosztów koordynacji
projektów realizowanych przez Fundację Świętego Mikołaja w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
i nieobjętych ustaleniami poprzednich uchwał z 2017 r.
13. Uchwała nr 03/12/2017 z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kosztów
sfinansowanych w 2017 roku z 1% podatku.
W okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r. nie była przeprowadzona kontrola.
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